
VERZEGELINGEN

Insteekverzegelingen

Staartverzegelingen

Containerverzegelingen



Verzegelen? Dat doet u niet 
alleen wegens kans op dief-
stal, maar ook vanwege pro-
ductaansprakelijkheid. Als uw 
zending geopend wordt, wilt u 
zekerheid dat erin zit wat u erin 
deed. Denk aan problemen die 
kunnen ontstaan door bijvoor-
beeld drugssmokkel.

Wij leveren verzegelingen passend bij alle bekende merken distribu-
tiebakken, zowel opvouwbaar als nestbaar. Zo ziet de ontvanger in 
één oogopslag dat niemand bij de inhoud van de bak geweest is. 

Onze zegels zijn doordacht: ze zijn gemakkelijk te verwijderen, zon-
der hulp van mes of tang. 

Twinned ArrowLock; sets van 
gekoppelde insteekverzege-
lingen met identieke numme-
ring en/of barcode staan ga-
rant voor optimale zekerheid.

Opvouwbare bak met twee U-
vorm zegels.

 bak met “anti-diefstal” 
deksel, twee insteekzegels.

Ze zijn gemakkelijk te verwij-
deren, zonder hulp van mes of 
tang.

ArrowLock™ distributiebak verzegelingen.

AL05AL04

ArrowLock™ uitvoering

AL04.xx "twist to break" lip 36 x 10 mm, uit voorraad leverbaar in rood en geel 

AL05.xx "twist to break" lip 36 x 10 mm, uit voorraad leverbaar in rood en geel

Waar hogere veiligheidsniveaus gewenst zijn, voorzien wij de ver-
zegelingen van uw firmalogo en/of doorlopende nummers en/of 
barcodes. Verkoopeenheid 1000 stuks.

rechte weerhaak gekruiste weerhaak

Instructie insteekverzegelingen:

Stap 1: 
Licht de lip van de 
verzegeling iets op 
en draai een kwart-
slag naar buiten.

Stap 2: 
Trek in één beweging 
tijdens het draaien 
de lip met een 'rukje' 
omhoog.

Stap 3: 
De insteekverzege-
ling breekt en de in-
houd van de bak is 
nu toegankelijk.
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Staartverzegelingen leveren we in 3 veiligheids klassen:
• Veilig: PP standaard uit één stuk, zoals de LightLock™
• Veiliger: PP met acetaal(POM) sluitmechanisme, zoals de

AceLock™ en SentryLock™
• Veiligst: PP met stalen sluitmechanisme, zoals de JawLock™,

Mini JawLock™, Maxi JawLock™ en SmoothLock™

LightLock™ zegels, geschikt voor bijvoorbeeld interventiematerialen 
en brandblussers.

LightLock™ is onze basic verzegeling welke door z’n lage breek-
sterkte met de hand kapot te trekken is. Dit maakt de LightLock™ 
bij uitstek geschikt voor het verzegelen van brandblussers, brand-
haspels (legionellapreventie), EHBO-koffers en het controleren van 
interventieuitrusting. 

LightLock™ lengte staart ø breeksterkte uitvoering

LL01 220 mm 2,6 mm 6,1 kg label 21 x 33 mm met unieke  
nummering

De tassen met hengsel (AB), 
zonder hengsel (AP) en de en-
veloppen (AE) zijn vervaardigd 
door middel van een vlamdo-
vende combinatie van PVC en 
polyester. Voorzien van label-
houders. Naden zijn zo afge-
werkt, dat van buitenaf lospeu-
teren niet mogelijk is.

Als u er zeker van wilt zijn dat 
de inhoud van uw zending voor 
iedereen ontoegankelijk is, be-
halve voor de ontvanger.

De transparante zegelhouder 
toont onbevoegd openen feil-
loos aan! 

art.nr. b h d / rits lengte

AB01
AB02
AB03
AB04
AB05

300
350
400
460
400

250
250
300
350
300

 55
 75
100
100
200

AP01
AP02
AP03

300
350
400

250
250
300

 55
 75
100

AE01
AE02
AE03

250
300
400

200
250
300

200
250
350

ZipLock™ ritssluiting zegels.

ZipLock™ uitvoering

ZL met unieke nummering

ZL.00 B wit, blanco

LightLock™

Andere kleuren zijn op aan-
vraag leverbaar. 

Voorraadproduct, binnen 1 
werkdag verzendgereed.
Leverbaar na overleg. 

Legenda
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SmoothLock™ sluitingen: glad en daardoor soepel aan te brengen. 
Extreem veilig door hun stalen sluitmechanisme! 

SmoothLock™: extreem veilig 
door hun stalen sluitmecha-
nisme. Zeer gemakkelijk aan 
te brengen, omdat de gladde 
strap bij het aantrekken nau-
welijks weerstand ondervindt. 

SentryLock™ lengte staart ø breeksterkte uitvoering

SY25-STO 250 mm 3,8 mm 20 kg label 50 x 28 mm met  
“twist tear off” scheurlijn

SY35-STO (rood) 350 mm 3,8 mm 20 kg

SmoothLock™ lengte staart 
bxd 

breeksterkte uitvoering

SM20 (rood) 200 mm 5,4 x 2 
mm

25 kg label 67 x 30 mm met  
“side tear off” scheurlijn

SM30 300 mm 5 x 2 mm 25 kg label 67 x 30 mm met  
“side tear off” scheurlijn

SentryLock™ verzegelingen, extra veilig door acetaal (POM) sluitme-
chanisme, waardoor de fraudebestendigheid hoog is.

SentryLock™: dankzij het on-
toegankelijke sluitmechanis-
me is openen en hersluiten 
onmogelijk, zelfs met gereed-
schap. 

SmoothLock™

SentryLock™

AceLock™; de veelzijdige staartverzegeling, voorzien van een ace-
taal (POM) sluitmechanisme.

AceLock™: door z’n compacte 
vormgeving ideaal voor toe-
passingen waarbij een beperk-
te verzegelruimte beschikbaar 
is. 

AceLock™ lengte staart ø breeksterkte uitvoering

ACE20 (rood) 200 mm 3,0 mm 12 kg “side tear off” label 30 x18 
mm

ACE30 (blauw) 300 mm 3,0 mm 12 kg

De verzegelingen op deze pagi-
na zijn zeer gemakkelijk aan te 
brengen en door de “side tear 
off” ook gemakkelijk te verwij-
deren zonder mes of schaar. 

AceLock™

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar. 

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar. 

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar. 
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Zeker in de luchtvaart is security een hot item. Smokkelaars en ter-
roristen testen constant beveiligingsmethoden. Voor gebruik in deze 
uitdagende omgeving leveren we de JawLock™ verzegelingen.

Cateringtrolley met Mini 
JawLock™.

JawLock™ lengte staart breeksterkte uitvoering

JL25 (geel) 250 mm ø2,2 mm 15 kg standaard label 55 x 28 mm 
met "side tear off" scheurlijn

MaxiJawLock™ lengte staart breeksterkte uitvoering

MX30 (blauw) 300 mm ø4 mm 40 kg standaard label 67 x 30 mm 
met "side tear off" scheurlijn

MX40 (geel) 400 mm ø4 mm 40 kg

Cassettes met JawLock™.Postzakken met Maxi-JawLock™.

MiniJawLock™ lengte staart breeksterkte uitvoering

MJ15 (rood of 
groen)

150 mm ø2 mm 15 kg standaard labelgrootte 
30x18 mm.

Op aanvraag ook leverbaar 
met groot label 55x18 mm 
en/of met "side tear off" 
scheurlijn

MJ20 (geel) 200 mm ø2 mm 15 kg

MJ25 (oranje) 250 mm ø2 mm 15 kg

MJ30 (blauw) 300 mm ø2 mm 15 kg

MJ40 (rood) 400 mm ø2 mm 15 kg

HybridLock™ en TwinLock™ 
Sluitzegels, niet om strak te 
trekken, meer een soort hang-
slot.

HybridLock™

TwinLock™

HybridLock™: Sluitzegels: niet 
strak, de punt ervan wordt in 
de kop geklikt. De strap en la-
bel zijn bedrukbaar.

De TwinLock™ is extra veilig 
door een dubbel sluitmecha-
nisme. Andere kleuren zijn op 
aanvraag leverbaar. 

art.nr. specificaties

RL02
(rood)

lengte 200 mm, staart-
breedte 9 mm, staartdikte 
1,4 mm, breeksterkte 15 kg, 
geen label

art.nr. specificaties

HL01
(blauw)

lengte 200 mm, staart-
breedte 9 mm, staartdikte 
1,4 mm, breeksterkte 10,5 
kg, geen label

JawLock™

Andere kleuren en varianten zijn op aanvraag leverbaar. 

Andere kleuren en varianten zonder "side tear off" scheurlijn zijn op 
aanvraag leverbaar. 

Andere kleuren en varianten zonder "side tear off" scheurlijn zijn op 
aanvraag leverbaar. 

Andere kleuren zijn op aan-
vraag leverbaar. 
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Als openen alleen met een draadkniptang of betonschaar mag, 
kiest u voor de AluLock™ of de heavy-duty verzegelingen UnoLock™ 
en HanaLock™. Inzetbaar tussen de -40°C en +120°C. Bij de AluLock™ 
staat de wikkeling van de kabel onder spanning, na knippen staan 
de draden alle kanten op en is hersluiten onmogelijk. 

AluLock™ aluminium/staal hangslot zegels.

art.nr. lengte ø staart slotgrootte breeksterkte

ALU1.5 (blauw) 300 mm 1,5 mm 32 x 22 x 6 mm 200 kg

ALU2.5 (groen) 300 mm 2,5 mm 32 x 22 x 8,8 mm 500 kg

ALU3.5 (rood) 300 mm 3,5 mm 32 x 22 x 8,8 mm 1000 kg

De HanaLock™ wordt met het 
slothuis naar boven door de 
containervergrendeling gesto-
ken. Op deze manier is er geen 
kans dat er vuiligheid in het 
mechaniek komt of dat er neer-
slag in het slothuis achterblijft 
dat de metalen delen van de 
verzegeling kan aantasten.

Op de foto hieronder is de bar-
rièreverzegeling op een onjuis-
te manier bevestigd.

Zowel de HanaLock™ als de UnoLock™ verzegeling zijn voorzien van 
een “spinblock”, waardoor de pin maximaal 130˚ gedraaid kan wor-
den in het slothuis. De verzegeling zal altijd intact blijven, ook indien 
het plastic ABS huls, bewust danwel onbewust, kapot gaat. Indien 
er geknoeid is met de verzegeling zal dat bij de HanaLock™ direct 
zichtbaar zijn door beschadiging aan de coating van de pin. 

De UnoLock 3.0 gaat nog een stap verder door gebruik van een 
transparant polycarbonaat slothuis. Dit maakt eventuele pogingen 
tot fraude of sabotage nog beter zichtbaar en beschermt tevens de 
bedrukking van de unieke nummering. 

HanaLock™UnoLock 3.0™

art.nr. pin nuttige lengte breeksterkte uitvoering

HAN01C
(geel)

ø8 mm 50 mm 1350 kg Gecoate, stalen pin met  
ABS slothuis.

UN30
(oranje)

ø8 mm 44 mm 1300 kg Gecoate stalen pin met  
ABS/Polycarbonaat slothuis.

De barrièreverzegelingen kun-
nen enkel door een draadknip-
tang of betonschaar verwij-
derd worden.

AluLock™ slothuizen zijn zwart, 
wit, blauw, groen, rood of goud 
geanodiseerd, ook met bar-
code.

AluLock™

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar. 

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar. 
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www.engels.eu

België
Engels Logistics NV

Schemkensstraat 15
B-3583 BERINGEN

Tel.: +32 (0)11 815 050
post@engels.eu
www.engelslogistics.be

Nederland
Engels Logistiek BV

Park Forum 1139
NL-5657 HK EINDHOVEN

Tel.: +31 (0)40 26 29 222
contact@engels.eu
www.engelslogistiek.nl

Alle Engels bedrijven heb-
ben een duidelijke focus 
op kwaliteit. We werken 
conform ISO 9001:2015 en 
14001:2015. Engels Logistiek 
is TÜV-nord gecertificeerd.

Vestigingen in Nederland, 
België, Frankrijk, Duitsland 
en Portugal.
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Vraag de complete catalogus aan via 
marketing@engels.eu, dan sturen we deze 
kosteloos op. 

400 Pagina’s waardevolle informatie m.b.t. opslag, 
logistiek en afvalinzameling.

Leer ons kennen!

Engels Logistiek BV en Engels 
Logistics NV maken deel uit 
van de Engels Group NV, 
een familiebedrijf  opgericht 
in 1960 dat aanstuurt op een 
stabiele groei van generatie 
op generatie.




