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VADJELÖLŐ PLOMBA 
 

EGYPONTON ZÁRÓDÓ, FIX HOSSZÚSÁGÚ, MŰANYAGBETÉTES, 
DÁTUMAZONOSÍTÓS, BIZTONSÁGI PLOMBA 

 

 

A vadjelölő plomba elsősorban a vadászat során elejtett vadak jelölésére és a legális vadászat biztosítására 

szolgál. A plomba mindkét oldalán letörhető fülekkel rendelkezik, amik a nap és hónap pontos jelölésére 

szolgálnak. A plomba különböző színekben, fehér vagy fekete feliratozással elérhető. 

 
 Alapanyaga élelmiszer-tiszta polietilén  

 Tartalmaz 12 db letörhető adattáblát a hónapok és 31 db letörhető adattáblát a napok jelölésére. 

 Kézzel felhelyezhető, nem szükséges hozzá plombafogó. 

 Roncsolásmentes nyitása nem lehetséges (kettős védelem). Zárás után csak vágó eszközzel 

(késsel) bontható, eltávolítható. 

 A plombaszár (szétvágása, széttépése utáni) visszaragasztása nem lehetséges. 

 Nem eltávolítható felirattal rendelkezik, mely egyedi sorszámot és a megadott szöveg információt 

tartalmazza. Feliratozási terület: 5x150 mm 

 Zárt állapotban szakítószilárdsága: min. 300N 

 Felhasználási hőmérséklet:   (-)20°C – (+)50°C 

 Szárhossz: 199 mm, szárszélesség: 5,6 mm, teljes hossz: 231 mm 

 
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.  




