
 
           S3080
Verstelbare vergrendeling voor kogelkranen 

Gebruiksvriendelijk, verstelbaar ontwerp voorkomt het per  
ongeluk openzetten van een gesloten kogelkraan of dichtzetten  

van een geopende kogelkraan

Geschikt voor groot 
aantal handwielontwerpen 
en -afmetingen dankzij 
verwijderbaar inzetstuk

Opmerking: Dit product is niet te koop in de Verenigde Staten, de Amerikaanse overzeese gebieden en Canada.

Het duurzame en lichte 
thermoplastische 
materiaal is chemisch 
bestendig en levert 
uitstekende prestaties  
in extreme omgevingen

Dankzij het verstelbare 
ontwerp kunnen  
kranen van 12,7 mm  
tot 50,8 mm worden 
vergrendeld

Vier vergrendelings-
openingen zijn 
compatibel met 
alle Master Lock 
vergrendelings- 
hangsloten

Steek de vergrendelings-
kabel S806 door de 
openingen in de benen 
voor een optimale 
beveiliging
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 S3080 Verstelbare vergrendeling voor kogelkranen

Andere vergrendelingen voor kogelkranen van Master Lock

Productnummer S3080

Omschrijving Verstelbare vergrendeling voor kogelkranen 

Kraanafmetingen 12,7 mm tot 50,8 mm

Gewicht 156 g

Productafmetingen 76,9 mm B x 104,1 mm H x 134,6 mm L

Gebruikt materiaal Polycarbonaat en PBT

Kleur Rood

Temperatuurbereik -40° C tot 93° C

Chemische bestendigheid Bestand tegen veel voorkomende chemische 
stoffen in de industrie zoals methyleenchloride, 
natriumhypochloriet, polydimethysiloxaan, 
natriummetasilicaat, diëthylether, azijnzuur, 
methanol, n-hexaan, nafta, tolueen

Vergrendelingsfunctie Vergrendel met een hangslot of S806 
vergrendelingskabel voor een optimale beveiliging

UV-bestendigheid UL 746C - F2

Conformiteit REACH

UPC 071649188008

Verpakking Commerciële zakken

Inhoud Master-karton 6

S3476 / S3477

•	S3476	past	op	afsluiterhandwielen	van	
6,35	mm	tot	25	mm

•	S3477	past	op	afsluiterhandwielen	van		
32	mm	tot	76	mm

•		Twee	rijen	vergrendelingspunten	voor	een	
veilige	bevestiging

•	Hittebestendig	poedergelakt	metalen	huis

S3477

S3476

S3068

•		Past	op	kranen	van	6,3	mm	tot	101,6	mm
•		Metalen	constructie	bestand	tegen	extreme	
temperaturen	en	corrosieve	omgevingen

•	Compact	voor	gemakkelijk	transport	en	opslag
•	Geschikt	voor	nauwe	ruimten

468L

•	Past	op	kranen	van	9,5	mm	tot	101,6	mm
•	Door	verwijderen	van	afsluiterhandwiel	is	
per	ongeluk	openzetten	vrijwel	onmogelijk

•	Gemakkelijk	herkenbaar	in	leidingwerk

Opmerking: Dit product is niet te koop in de Verenigde Staten, de Amerikaanse overzeese gebieden en Canada.

S3080 beveiligd met vergrendelingskabel S806

KIJK HOE HET WERKT!
Scan deze QR-code
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