
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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