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Η NEW FORKSEAL είναι αποτέλεσμα 25 ετών εμπειρίας στην καταπολέμηση κάθε είδους

παραβίασης στον τομέα των μεταφορών.

Αυτή η σφραγίδα ασφαλείας με διχάλα θα σας βοηθήσει επίσης να αποφύγετε όλα τα

προβλήματα που προκύπτουν από την παράνομη μετανάστευση και από την εισαγωγή

μολυσματικού υλικού σε κάποιο εμπορευματοκιβώτιο.

Χρησιμοποιώντας την NEW FORKSEAL δεν θα

χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε άλλο τύπο σφραγίδας

ασφαλείας.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ

ΛέγκορνΓκρουπ Ε.Π.Ε.  – LeghornGroup Ltd

ΜΠΟΚΟΡΟΥ 4, 30131 ΑΓΡΙΝΙΟ  – 4, BOKOROU Str., 30131 AGRINIO GREECE

INFO@LEGHORNGROUP.GR – WWW.LEGHORNGROUP.GR

Tel: +30 26410 48161  – Fax: +30 26410 57943



03NEW FORKSEAL: ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ  ΑΣΦΑΛΗΣ 
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Διατηρούμε μια ακριβή βάση δεδομένων τόσο με το όνομα του πελάτη όσο και με

την εξατομίκευση της αρίθμησης της σφραγίδας ασφαλείας. (SECURITY CHAIN)

ΣΗΜΕΙΟ 1: Η διχάλα, το καρφί και ο μηχανισμός κλειδώματος φέρουν την ίδια αρίθμηση

ΣΗΜΕΙΟ 2:   Η σφραγίδα ασφαλείας με καρφί μπορεί να φέρει τυπωμένο και γραμμικό 

κώδικα

ΣΗΜΕΙΟ 3: το όνομα του ΠΕΛΑΤΗ είναι εμφανώς χαραγμένο στην διχάλα (1) και στο 

θηλυκό της σφραγίδας (3)

ΣΗΜΕΙΟ 4:  το όνομα του ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ είναι εμφανώς χαραγμένο στη διχάλα.

ΣΗΜΕΙΟ 5:  Η New Forkseal λειτουργεί στα όρια και σύμφωνα με τους κανόνες I.S.O. και γι’ 

αυτό δεν δημιουργεί κινδύνους ατυχήματος για ανθρώπους ή αντικείμενα..

ΣΗΜΕΙΟ 6:  Η New Forkseal είναι μια ρυθμιζόμενη σφραγίδα ασφαλείας και μπορεί να 

εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους εμπορευματοκιβωτίων. 
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1)
Έχει πιστοποίηση ISO 

17712:2013

…

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.

2) 
Συμμορφώνεται με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. (Απόσπασμα από: Απαιτήσεις 

για την εξαγωγή κρέατος και προϊόντων με βάση το κρέας από την Ιταλία στην Ιαπωνία)
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ΑΡΙΘΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΥΠΑ:
° ΣΤΗΝ ΔΙΧΑΛΑ: το λογότυπο και η αρίθμηση είναι χαραγμένα στο μέταλλο της ράβδου και 
εμφανίζονται επίσης στο καρφί που κλείνει.
° Αρίθμηση σε μία σειρά μέχρι 6 ψηφία
° Ένας αλφανουμερικός κωδικός είναι επίσης δυνατός
° ΣΤΟ ΘΗΛΥΚΟ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ: Μπορούν να τυπωθούν έως και 20 χαρακτήρων σε μια 
γραμμή.
° Είναι επίσης δυνατή η τύπωση γραμμικού κώδικα.
° Θηλυκά διαθέσιμα σε 16 διαφορετικά χρώματα.

ΥΛΙΚΟ:

° ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ
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4.) … τοποθετήστε το τελικό πώμα 

ασφάλισης και ασφαλίστε τον 

μηχανισμό κλεισίματος.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΟΝΟ ΔΕΝ 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

2.) … τοποθετήστε τη δεύτερη άρθρωση 

ακριβώς κάτω από την πρώτη.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ένα 

κουτί αλληλομανδάλωσης …

3.) …τοποθετήστε το καρφί κλειδώματος 

στην υποδοχή της άρθρωσης το σχήμα 

της οποίας καλύπτει το καρφί και δεν 

επιτρέπει  απόπειρες παραβίασης. …

1.) Τοποθετήστε την NEW FORKSEAL

ανάμεσα στις κεντρικές ράβδους του 

εμπορευματοκιβωτίου και εισάγετε τον πρώτο 

σύνδεσμο όσο πιο κοντά στη ράβδο ...
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WORLD CONTACTS
General e-mail: info@leghorngroup.com
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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 – India

www.leghorngroup.in

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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