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SEGURA SEUS CONTÊINERES, REBOQUES DE VAN, 
TRATORES-REBOQUE E CARGA

No Mar. Sobre a Terra. Na Estrada de Ferro.™

SOLUÇÕES INTERMODAIS ANTI-ROUBO
Uma linha completa de selos de segurança, fechaduras e adulterações



SELOS DE USO ÚNICO, GRAMPOS E FITA ADESIVA

VEDAÇÕES DE CORREIAS PLANAS DE METALVEDAÇÕES DE PARAFUSO

SELO DE BARREIRA DE BRAÇADEIRA DE TRAVAMENTO DA PORTA

• Maior nível de proteção que os selos I ou S a um 
preço econômico

• Disponível com número de série impresso apenas no 
barril ou no barril e no pino para maior segurança

PEÇA # EMBALAGEM CLASSE NOTA 
3202-2940 250 pçs./caixa H Anti-Rotação

• Número de série gravado na correia

• Vedações indicativas com resistência à tração 50 –100% mais 
alta que as vedações de plástico

• Fácil de usar e zincado para proteção contra corrosão

PEÇA # EMBALAGEM CLASSE 
3202-6539 2,500 pçs./caixa I 
3202-6977 1,000 pçs./caixa I

• Quando segurança extra é 
necessária

• Fácil de montar e travar com  
folga mínima

• Removido cortando o grampo com 
ferramenta elétrica ou tocha

• A bucha de travamento não pode 
ser cortada com alicate

• Não pode ser dobrado com pé  
de cabra ou dividido com freon

PEÇA # EMBALAGEM CLASSE 
3202-2952 10 pçs./caixa H

VEDAÇÕES DE CABOS DE FIO com Fechadura FixaVEDAÇÕES DE CABOS DE FIO (Empurrar-Através)

• O design de travamento automático permite loop  
ajustável em tamanho

• Possui número de série impresso no corpo e cabo  
flexível e galvanizado

• Cabo está desgastado quando se tenta cortar
 
PEÇA # TAMANHO EMBALAGEM CLASSE 
3202-6547 1/8” x 12” 300 pçs./caixa I
3202-6550 3/32” x 12” 500 pçs./caixa I
3202-6559 3/32” x 48” 300 pçs./caixa I
3202-6565 9/64” x 12” 500 pçs./caixa H

• É difícil cortar o cabo de fio com alicate

• Muitas conexões possíveis para prender as hastes  
e travas das portas

• Disponível em diferentes tamanhos e comprimentos
 
PEÇA # TAMANHO EMBALAGEM CLASSE 
3202-2154 3/16” x 12” 250 pçs./caixa S
3202-2944 3/16” x 16” 100 pçs./caixa S
3202-2945 1/16” x 48” 300 pçs./caixa I
3202-2946 1/4” x 45” 50 pçs./caixa H



• Solução barata com resistência adicional

• Rápido e fácil de usar

• Escolha de identificadores serializados ou códigos de 
barras impressos na bandeira

• Vendido em incrementos de 100 pçs./saco
 
PEÇA # TAMANHO EMBALAGEM CLASSE 
3202-6352 1/4” x 12-7/8” 2,000 pçs./caixa I
3202-6562 1/16” x 8-11/16” 1,000 pçs./caixa I
3202-6563 1/16” x 7-3/8” 5,000 pçs./caixa I
3202-6579 7/32” x 12-3/16” 1,000 pçs./caixa I
3202-6835 3/8” x 15-11/32” 1,000 pçs./caixa I

SELOS DE USO ÚNICO, GRAMPOS E FITA ADESIVA

SELOS DE PLÁSTICO com BandeirasSELO DE RÓTULO INDICATIVO (tipo de Anulada)

• Solução rápida, simples e barata para indicar 
abertura não autorizada de contêineres, aplicando 
uma etiqueta nas duas portas giratórias na costura

• Remoção e tentativa de substituição do selo 
resulta em indicação visível de entrada

• Fortes qualidades adesivas e resistente au tempo

PEÇA #:  3202-2947

EMBALAGEM:  250 pçs./rolo

VEDAÇÃO INDICATIVA DA PORCA DA RODA

FITA ANULADA DE SEGURANÇA INDICATIVA para Embalagem de Carga
• Solução rápida, simples e barata para indicar 

abertura não autorizada de embalagens

• Remoção e tentativa de substituição de fita resulta 
em indicação visível de entrada

PEÇA #:  3202-2958

EMBALAGEM:  250’/rolo 
  60 rolos/caixa

• Solução rápida, fácil e barata que ajuda os remetentes a 
cumprir os requisitos alfandegários dos EUA para impedir 
o uso de pneus para contrabando de contrabando

• Desencoraja o roubo de pneus

• Não pode ser removido intacto e empurrado de volta 
nos threads

• Etiqueta de código de barras não removível na tampa interna

• Reutilizável até a substituição do pneu

• O design superior de 3 peças assegura a vedação 
firmemente - mesmo em roscas curtas

• Testado e favorecido pela alfândega dos EUA para 
segurança funcional

• Disponível para pinos roscados 3/4-10 ou M22-1,5

PEÇA #:  3201-1326 (para pernos 3/4-10) 
  3201-2988 (para pernos M22-1,5)

EMBALAGEM:  125 conjuntos/caixa



• Cobre o pino-rei com um tubo de aço que impede 
efetivamente a conexão de um reboque, mesa ou chassi  
de van ao trator

• Instalação claramente indicada com identificador de 
etiqueta amarela

PEÇA #: 3203-2954-KA-KIT (Digitou o Mesmo com Etiqueta) 
 3203-2954-KA (Digitou o Mesmo sem Etiqueta)

EMBALAGEM:  Cada

BLOQUEIO DE PINOS REI

SELO DA BARREIRA DA PORTA DO CONTÊINER com Fechadura

SELO DA BARREIRA DO PUNHO DA HASTE DE BLOQUEIO

SOLUÇÕES DE SEGURANÇA REUTILIZÁVEIS

• Ideal para frotas e todas as unidades operadas pelo 
proprietário

• Braçadeira de haste de trava reutilizável para serviço 
pesado, 5 partes, protegida com trava especial com chave

• Prende uma haste de trava em cada porta à barra plana 
de serviço pesado

• O parafuso de trava gira e é muito curto para os alicates

PEÇA #: 3203-2951 (Conjunto Completo) 
 3203-2949 (Apenas Fechadura com Chave)

EMBALAGEM:  6 conjuntos/caixa

• Ideal para frotas e todas as unidades operadas  
pelo proprietário

• Impede o giro da haste de trava e a perfuração  
do rebite do punho

• Muito fácil de montar e travar com chave

• O parafuso de trava gira e é muito curto para os alicates

PEÇA #: 3203-2950 (Conjunto Completo) 
 3203-2949 (Apenas Fechadura com Chave)

EMBALAGEM:  10 conjuntos/caixa
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