
- SÄKERHETSSKYDD

Klammer med 
wire

Art.nr: C503 1000 mm
Art.nr: C506 2000 mm
Art.nr: C509 3000 mm
Art.nr: C515 5000 mm

Säkerhetsklammer med 
wire. Tar upp till 6 st 
hänglås. Wiren är utbyt-
bar och har en längd på 
1-5 m. Efterdragning av 
wiren är möjlig även vid 
låst tillstånd. 

Klammer
Art.nr: H751 small
Art.nr: H752 large

Säkerhetsklammer i två 
storlekar i aluminium. 
Tar upp till 6 st hänglås. 
Idealisk när mer än ett 
hänglås måste användas.

Klammer
Art.nr: 802 RÖD

Säkerhetsklammer large 
med spärr för upp till 6 
st hänglås. Idealisk när 
mer än ett hänglås måste 
användas.

Art.nr: P110 110V
Art.nr: P550 220V-550V

Säkerhetsskydd för 
stickkontakter, inklu-
sive varningsstickers på 
flera språk. Tar upp till 
4 st hänglås. Finns i två 
storlekar, en för 110V och 
en för 220V-550V.

Kontaktsskydd

Klammer med 
ögleförsedd wire
Art.nr: C553 1000 mm
Art.nr: C556 2000 mm
Art.nr: C559 3000 mm
Art.nr: C565 5000 mm

Säkerhetsklammer med 
ögleförsedd wire. Tar upp 
till 6 st hänglås. Wiren 
är utbytbar och har en 
längd på 1-5 m. 

Klammer
Art.nr: 701 RÖD 
Art.nr: 701 GUL

Art.nr: H711 -
med överlappande flikar 
för extra säkerhet

Säkerhetsklammer small 
för upp till 6 st hänglås. 
Idealisk när mer än ett 
hänglås måste användas.

Klammer i plast
Art.nr: H771

Säkerhetsklammer i plast 
för upp till 6 st hänglås. 
Idealisk när mer än ett 
hänglås måste användas.



Saftey Redbox
Art.nr: B835ST

Saftey Redbox startkit 
innehållande 3 st röda, 3 
st gula, 3 st gröna, 3 blå, 3 
st orange och 3 st svarta 
74/40 lås och 4 st H701 
säkerhetsklammer. Allt 
du behöver för att stänge 
ute stora maskiner eller 
apparater med många 
accesspunkter när un-
derhåll utförs av ett stort 
antal människor.

Tryckluftsskydd
Art.nr: P 603

Säkerhetsskydd för 
tryckluftanslutning. 
För de mest vanligaste 
tryckluftskopplingarna 
med 19/32” i utvändiga 
mått. Tar ett lås med 
bygeltjocklek 6 mm 
och ett med 7 mm per 
anslutning.

Gasflaskeskydd
Art.nr: P606

Säkerhetsskydd för 
gasflaskor, inklusive 
varningsstickers. Till ett 
hänglås på upp till 9 mm 
bygeltjocklek.

Kulventilskydd
Art.nr: V423 small
Art.nr: V426 large

Säkerhetsskydd för 
kulventil på svåråtkom-
liga rör. Finns i två olika 
storlekar, small 0,25”-1” 
och large 1,25”-3”.

Brytarskydd
Art.nr: E202

Säkerhetsskydd för 
flerpoliga brytare. 
Lättanvänd tack vare 
skruvfunktionen, för en 
säker fixering. För två 
hänglås.

Ventilsskydd
Art.nr: V303  1”-2,5”
Art.nr: V305  2,5”-5”
Art.nr: V307  5”-6,5”
Art.nr: V310  6,5”-10”
Art.nr: V313  10”-13”

Säkerhetsskydd för ventil, 
inklusive varningsstickers 
på olika språk. Finns i fem 
olika storlekar, från 1” till 
13”. För 1 st hänglås.

Kulventilskydd

Art.nr: V442 small
Art.nr: V448 large

Säkerhetsskydd för 
kulventil. Finns i två olika 
storlekar, small ½” och 
large 8”. Tar upp till 6 st 
hänglås.

Brytarskydd

Art.nr: E201

Säkerhetsskydd för 
enpoliga brytare. 
Lättanvänd tack vare 
skruvfunktionen, för en 
säker fixering. För ett 
hänglås.

Passande lås
Art.nr: 74/40HB75YE -
med hög bygel

Art.nr: 74/40ORANG 

Vinylinkapslad säkerhets-
lås för Abus säkerhets-
klammer. Nyckeln kan 
endast tas ur i stängt 
läge. 1 st nyckel följer 
med samt etiketter till 
låset på 3 olika språk.


