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A TP – 300 egy rendkívül hatékony műanyag plomba. Alapanyaga MX polietilén,
mesterkeverékkel színezve.
A plomba sorszámozása és feliratozása lézertechnológiával készül. , ami azt jelenti,
hogy a feliratozás a lézerműveletet követően utólagosan semmiféle technológiával
nem változtatható meg.
A fejkiképzésben a manipuláció elleni védelemként speciális biztonsági elemek
találhatók, melyek nem teszik lehetővé az ellenirányú befűzést sem. Kampóval
szorosra húzható.
A plombaszár teljes hossza 300 mm; aktív felhasználási hossza 200 mm. A jelölő
címketartó résszel, visszaakasztható rögzítő retesszel rendelkezik
A fejtőtől induló kiszélesített szárrészen találhatóak a rögzítő fogak és a tépőzár,
melynek a segédeszköz nélküli nyitás a funkciója, valamint a 30x8 mm-es
kiszélesített szárrész vonalkód, sorszám elhelyezésére alkalmas
A baloldali képen látható segédtábla további jelölési célokat szolgál. Az adathordozó
tábla külön megrendelésre lézer-, vagy tamponnyomásos technológiával
feliratozható, mely belső technológia rend szerint többször is felhasználható.

Specifikáció
 A TP-300 plombát kizárólag zsákok lezárására ajánljuk, mely hossza miatt a
legtöbb területen kiválóan alkalmazható.
 Rendkívül versenyképes ár.
 Különleges fejkiképzése miatt rendkívül biztonságos, a plombaszár meglazítása,
ellentétes irányú befűzése nem lehetséges.
 A TP-300 plomba jelölését lézeres eljárással végezzük, ami a jelenleg ismert
egyik legbiztonságosabb feliratozási módszer.
Termékjellemzők
 Alapanyaga polietilén. A plomba gyártását megelőzően a nyersanyagba
MERCK lézeradalékot teszünk, ez teszi lehetővé a plomba
lézerezhetőségét.
 Minden TP-300 plomba egyedi megrendelésre készül: egyedi felirattal
vagy céges logóval, és minden esetben, illetve minden egyes
megrendeléskor más sorszámmal. Cégünk mindig rendkívül körültekintően
jár el, hogy ne készülhessen két azonos plomba.
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A Forgalmazó minden nyilatkozata, technikai információja és javaslata a Gyártó megbízhatónak ítélt tesztjein alapul, azonban azok pontossága és teljessége nem
garantált. A kifejezett és a hallgatólagos garancia helyett az alábbi kijelentést kell érvényesnek tekinteni: A hibásnak bizonyult terméket az Eladó és a Gyártó
köteles kicserélni, azonban más kötelezettség nem terheli őket. Használat előtt a Felhasználónak kell megítélnie, hogy a termék alkalmas-e a tervezett
felhasználásra, és a Felhasználó viseli az összes ehhez kapcsolódó kockázatot és felelősséget. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül fejlessze,
és ezáltal megváltoztassa a terméket. Sem az Eladó, sem a Gyártó nem felelős akár a szerződésen kívüli, akár a szerződés szerinti, közvetlen, közvetett vagy
származtatott veszteségért vagy kárért, amely a termék nem megfelelő felhasználásából ered. Az itt nem felsorolt nyilatkozatnak vagy javaslatnak semmilyen
kötelező érvénye nincsen, hacsak a Gyártó és/vagy az Eladó által is aláírt megegyezés mást nem állít.
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