
Caixas de bloqueio em grupo resistentes que 
permitem a verificação visual das chaves aseguradas

Caixas de bloqueio em  
grupo de aço inoxidável

Série  S600

A janela transparente 
e resistente a 
impactos permite 
verificar a segurança 
das chaves

Trinco com furo para 
cadeado de operações

Ranhura vedada para 
deixar as chaves num 
recipiente removível

A construção em aço inoxidável maximiza 
a resistência contra a corrosão

O desenho com 
flange facilita a 
aplicação dos 
cadeados

18 furos 
numerados 
para  
cadeados 
para facilitar a 
identificação

Os furos de drenagem 
inferiores limitam a 
acumulação de líquidos 
no interior

As caixas de bloqueio em grupo S600 da 
Master Lock são feitas de aço inoxidável 
para suportar os climas mais extremos. 
A construção reforçada apresenta um 
desenho avançado que torna estas caixas de 
bloqueio mais resistentes e fáceis de utilizar. 
Os três modelos – S600, S601 e S602 – 
incluem uma janela transparente resistente 
a impactos, permitindo que os participantes 
vejam as chaves seguras dentro da caixa 
durante um bloqueio em grupo. O desenho 
empilhável facilita o armazenamento e 
simplifica o transporte de várias caixas.
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Caixas de bloqueio em  
grupo de aço inoxidável

Série  S600

Serviços disponíveis de personalização de 
bloqueio em grupo
•  A Master Lock fabrica kits de bloqueio em grupo com caixas de 

bloqueio e cadeados configurados à medida das especificações do 
cliente

•  Os kits de bloqueio em grupo aumentam a eficiência da utilização 
dos produtos no local

•  Para mais informações sobre kits e possibilidades de 
personalização, contacte o representante de vendas de produtos de 
segurança da Master Lock

O modelo S602 inclui uma 
etiqueta regravável que permite 
registar temporariamente na caixa 
informações específicas sobre 
procedimentos ou qualquer outra 
informação.

Pode encomendar por separado recipients removíveis para chaves e etiquetas regraváveis.

Modelo S600 S601 S602

Descrição Caixa de bloqueio em grupo 
pequena

Caixa de bloqueio em grupo 
pequena com janela lateral 

para ver cadeados não 
utilizados

Caixa grande de bloqueio 
em grupo com etiqueta

Material Aço inoxidável com revestimento epoxi

Conformidade Regulamento REACH, Proposta 65, Diretiva ATEX

Embalagem 1 caixa de bloqueio por caixa de expedição

Espaço de armazenamento 
interno

C: 24,6cm
L: 12,4cm
A: 13,8cm 

C: 24,6cm
L: 12,4cm
A: 19,7cm

Capacidade de 
armazenamento de 

cadeados
30 cadeados* 55 cadeados*

Diâmetro máximo do arco 10mm

Altura da caixa de bloqueio 14,4cm 20,3cm

Dimensão A 16,3cm

Dimensão B 12,8cm

Dimensão C 28,6cm

Dimensão D 30,6cm

*Cadeados Master Lock® 410, cadeados S31/S32 com chave ou cadeados American Lock® S1106 com chave

Caixas de bloqueio em grupo de aço inoxidável com janela
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