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02ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ FORKSEAL
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Αυτή η σφραγίδα

ασφαλείας λειτουργεί

με το κλείδωμα των

δύο κεντρικών

ράβδων του

εμπορευματοκιβωτίου,

εμποδίζοντας σαφώς

το άνοιγμα των

θυρών.

Η FORKSEAL®

διαθέτει μια σειρά

τεχνικών

χαρακτηριστικών που

την καθιστούν ένα

πραγματικά ασφαλές

προϊόν.

Πράγματι σε 12

χρόνια παραγωγής

δεν παρατηρήθηκε

καμία ανεξήγητη

παραβίαση σε

εμπορευματοκιβώτιο

σφραγισμένο με την

FORKSEAL®.

Η Forkseal®

κατασκευάστηκε από

τους τεχνικούς της

LeghornGroup με

βάση τις δικές τους

εμπειρίες και με τη

συμβολή ορισμένων

υπευθύνων διεθνών

μεταφορών, οι οποίοι

αντιμετώπιζαν σοβαρά

προβλήματα κλοπών

στις μεταφορές με

εμπορευματοκιβώτια.
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03ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
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Τοποθετήστε την FORKSEAL στις

κεντρικές ράβδους του

εμπορευματοκιβωτίου.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει

τον "αγκώνα" της FORKSEAL στη

ράβδο εμπορευματοκιβωτίου.

Για να αποφύγετε ακόμη και το

ελάχιστο άνοιγμα των θυρών του

εμπορευματοκιβωτίου, συνιστάται να

ασφαλίσετε τις δύο κεντρικές

ράβδους όσο το δυνατόν πιο σφιχτά.

Αυτό γίνεται εφικτό από την

ακολουθία οπών στην FORKSEAL.

Ορισμένα εμπορευματοκιβώτια

έχουν χώρο ΜΟΝΟ 3 mm μεταξύ των

ράβδων κλεισίματος και των θυρών.

Η Forkseal® είναι ίσως η μόνη

σφραγίδα ασφαλείας που μπορεί να

χρησιμοποιηθεί σε όλους τους

τύπους εμπορευματοκιβωτίων.

Μόλις φτάσετε στον προορισμό, 

πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν 

καλό κόφτη για να κόψετε την 

FORKSEAL και να απελευθερώσετε 

τις πόρτες του 

εμπορευματοκιβωτίου.
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04FORKSEAL C (classic)
FORKSEAL M.E. (metallic engraved)
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Τυπώσεις σε 3 χρώματα 

σε πλαστική ετικέτα. 

18 συνδυασμοί 

χρωμάτων.

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 

ΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ 

ΑΔΥΝΑΤΗ

Και τα δύο μοντέλα έχουν τον ίδιο δείκτη ασφαλείας. Η διαφορά έγκειται στον 

τρόπο τύπωσης στις σφραγίδες.

Τυπώσεις με χάραξη 

στο μέταλλο.

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 

ΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ 

ΑΔΥΝΑΤΗ
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05FORKEL C. Τεχνικά Χαρακτηριστικά
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ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ:

° Τυπώσεις: ΘΕΡΜΙΚΗ ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 

° Σειριακή αρίθμηση μέχρι 6 ψηφεία.

° Εξατομίκευση με τύπωση μέχρι 15 χαρακτήρες σε μία σειρά.

° Τύπωση λογότυπου εάν ζητηθεί.

° Το λογότυπο και η αρίθμηση επαναλαμβάνονται και στην μεταλλική διχάλα

° Η αρίθμηση επαναλαμβάνεται και στο μεταλλικό φυσίγγιο του κλεισίματος

στο οποίο εισέρχεται το καρφί.

ΥΛΙΚΟ:

° Γαλβανισμένο Ατσάλι 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Συσκευασία με 25 σφραγίδες ασφαλείας με την καθεμία σε διάφανη σακούλα. 

Διαστάσεις κιβωτίου: 50x20x15cm

Βάρος κιβωτίου:15kg
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FORKEL C : Δυνατά σημεία

Ecco i 7 punti più importanti:

Εδώ είναι τα 7 πιο σημαντικά σημεία:

1.   Η Forkseal® μπλοκάρει τις δύο κεντρικές ράβδους οποιουδήποτε 

εμπορευματοκιβωτίου.

2.   Η Forkseal® είναι εγγυημένη από το όνομα του κατασκευαστή το οποίο είναι 

τυπωμένο στο μέταλλο.

3.   Η διχάλα φέρει την ίδια αρίθμηση με το καρφί που την κλειδώνει.

4.   Η σφραγίδα ασφαλείας είναι CARBONITRIDED. Μπορεί να κοπεί μόνο με ένα 

ειδικά ψαλίδι το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει μη αναστρέψιμη βλάβη.

5.   Η σφραγίδα κλεισίματος γυρίζει γύρω από τον εαυτό της και μέσα στην διχάλα ως 

απόδειξη ότι είναι άθικτη.

6.   Η περόνη είναι ρυθμιζόμενη και προσαρμόζεται στις διαστάσεις όλων των 

εμπορευματοκιβωτίων. Το σωστό κλείσιμο δεν αφήνει κανένα περιθώριο ανοίγματος.

7.   Ολόκληρη η σφραγίδα ασφαλείας έχει πιστοποίηση I.S.O. και έτσι δεν δημιουργεί 

καμία πιθανότητα ατυχημάτων ούτε στα πράγματα ούτε στους ανθρώπους.
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07ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
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- Η FORKSEAL φέρει χαραγμένο το όνομα του κατασκευαστή (leghornGroup)

- Έχει τυπωμένη την ίδια αρίθμηση σε όλα τα μέρη της:

διχάλα – κεφαλή κλεισίματος – φυσίγγιο ανάμεσα στην διχάλα.

- Το πάχος της είναι 3mm και την κάνει εύχρηστη σε όλους τους τύπους 

εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο.

- Φέρει χαραγμένο στην διχάλα το σωστό σημείο κοπής για την αφαίρεσή της και το 

άνοιγμα του εμπορευματοκιβωτίου.

- Έχει πιστοποίηση ISO 17712:2013

Συμμορφώνεται με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας της Ιταλίας. (Απόσπασμα από: 

Απαιτήσεις για την εξαγωγή κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας από την Ιταλία στην Ιαπωνία)

… το κρέας και τα προϊόντα με βάση το κρέας που αποστέλλονται

στην Ιαπωνία πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό που

εκδίδεται από τον επίσημο κτηνίατρο της εγκατάστασης, το υπόδειγμα

του οποίου παρατίθεται σε παράρτημα αντίστοιχο για το κρέας και τα

προϊόντα με βάση το βόειο κρέας, προϊόντα με βάση το χοιρινό και το

κρέας και τα προϊόντα με βάση το κρέας αιγοπροβάτων.

Εάν το κρέας ή τα προϊόντα με βάση το κρέας μεταφέρονται στην

Ιαπωνία μέσω της επικράτειας άλλων χωρών, πρέπει να

τοποθετηθούν σε ένα εμπορευματοκιβώτιο σφραγισμένο από τις

ιταλικές υγειονομικές αρχές με ειδική σφραγίδα ασφαλείας της οποίας

το υπόδειγμα, απεικονίζεται στη διχάλα, με τα ακόλουθα

χαρακτηριστικά: σχήμα κυκλικό διαμέτρου 3,5 εκατοστών στην

κορυφή: ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Στο κέντρο, ο αριθμός έγκρισης της

εγκατάστασης: ανωτέρω. ο προοδευτικός αριθμός της σφραγίδας:

κάτω. Παρακάτω: Σφραγίδα ασφαλείας - ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
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LeghornGroup – Italy

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – Saudi Arabia

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup – Czech Rep.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Moldova

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spain

www.leghorngroup.es
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