
Vergrendelingssystemen met oprolbare 
kabel voor diverse toepassingen

Ga naar masterlock.eu voor meer informatie

S856 en S866
Kabelvergrendelingen

Ergonomisch 
oprolwiel
Trekt de kabel 
naar binnen. Diepe 
holtes maken het 
wiel makkelijk te 
bedienen, ook met 
handschoenen

Kleurenlabels
Dankzij de kleurenlabels 
kunnen gebruikers gemakkelijk 
het onderscheid maken tussen 
systemen voor algemene en 
elektrische toepassingen 

Bedieningshendel
Met gesloten hendel kan de kabel alleen worden 
aangespannen. Dankzij een intern ratelmechanisme 
kunnen gebruikers de kabel aanspannen, ook na het 
aanbrengen van vergrendelingshangsloten. Door de 
hendel te openen wordt de lockout opgeheven

Robuust Zenex™ 
thermoplastisch huis
Ongebruikte kabel 
kan worden opgerold, 
wat het systeem beter 
hanteerbaar maakt, 
zowel tijdens gebruik 
als opslag

Speciaal gevormd 
ontwerp 
Systemen kunnen 
op elkaar worden 
gestapeld om opslag 
en transport te 
vergemakkelijken

S856 - 
Vergrendelingssysteem 
met staalkabel
Ideaal voor afsluiters en 
andere algemene lockout 
toepassingen

S866 - 
Vergrendelingssysteem 
met nylonkabel
Ideaal voor elektrische 
toepassingen

Kabelontgrendelingsknop
Door op deze knop te drukken met geopende bedieningshendel 
wordt de kabel ontgrendeld nadat de lockout is voltooid 

Kabelklikgat
De kabel klikt vast in het 
gat en blijft zitten totdat de 
bedieningshendel wordt geopend 
en de kabelontgrendelingsknop 
wordt ingedrukt om te snelle 
verwijdering van het systeem 
te voorkomen 

Kabel
De gekleurde kabel van 2,7 m is 
gemakkelijk herkenbaar en goed 
zichtbaar in de werkomgeving. 
Rode kabel met stalen kern voor 
algemene toepassingen. Gele kabel 
met nylon kern voor niet geleidende 
toepassingen

Vergrendelingsgaten
Vier vergrendelingsgaten van 10 mm maken het mogelijk 
het systeem te beveiligen met vergrendelingshangsloten 
en multibeugels tijdens de lockout
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Aanvullende producten

Vervangingskabel-
sets voor S856 & 
S866

• Om de kabel indien 
nodig te vervangen

• Om de kabel te 
 verwisselen zodat 
het systeem voor 
andere toepassingen 
kan worden gebruikt

PKGP52709

PKGP52711

S143-waarschuwings-
labels voor S856 & 
S866

• Met beschrijfbaar label 
voorzien van het interna-
tionale waarschuwings-
symbool en standaardla-
bel in drie talen (Engels/
Frans/Spaans)

• 11 extra talen 
 verkrijgbaar

Vergrendelingssystemen met verstelbare 
kabel en kabelbeheersysteem

S856 S866

Huismate
riaal

Zenex™/PC-PBT 
 thermoplast

Kabelkleur Rood Geel

 Materiaal 
van 

 kabelkern

Stalen 
 strengen Nylon

 Materiaal 
van 

 kabelmantel

Thermoplastisch 
 polyurethaan

Kabellengte 2,7 m

Kabel
diameter 3,3 mm

Materiaal 
van kabel

uiteinde

Verchroomd 
roestvrij  

staal

Roestvrij 
staal 

afgewerkt 
met zwart 

fosfaat

Diameter 
van kabel

uiteinde
4,8 mm

 Diameter 
van 

vergrende
lingsgaten

10 mm

156 mm

127 mm

35 mm
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