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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η βασική λειτουργία μιας σφραγίδας ασφαλείας με διχάλα για τις ράβδους στις πόρτες του 

εμπορευματοκιβωτίου είναι να αποτρέψει κάποιον να αφαιρέσει κάτι από αυτό. Σήμερα, εκτός 

από αυτή τη θεμελιώδη λειτουργία, η σφραγίδα ασφαλείας με διχάλα πρέπει επίσης να εγγυάται 

ότι κανείς δεν μπορεί να ανοίξει ένα εμπορευματοκιβώτιο και να το μολύνει ή να εισάγει σε αυτό 

παράνομους μετανάστες.

Η σφραγίδα ασφαλείας με διχάλα

γεννιέται στην αρχή της δεκαετίας

του ’90 όταν αποκαλύφτηκε το

σύστημα παραβίασης των

εμπορευματοκιβωτίων χωρίς να

αγγίζεται η σφράγιση αλλά να

γίνεται πάνω στη λαβή της πόρτας

του εμπορευματοκιβωτίου.

Η σφραγίδα ασφαλείας για τις

ράβδους λειτουργεί ως μια διχάλα

που σφίγγει τις κεντρικές ράβδους

του εμπορευματοκιβωτίου.

Είναι μια ρυθμιζόμενη σφράγιση

μέσω των διάφορων οπών κατά

μήκος της διχάλας.

Μια πραγματική σφραγίδα

ράβδων πρέπει να φέρει

τυπωμένο τον ίδιο αριθμό στα

ακόλουθα μέρη:

Στην διχάλα

Στο καρφί στης σφραγίδας

Και στο θηλυκό υποδοχής του

καρφιού.

Επιπλέον, κάθε σφραγίδα ράβδων

πρέπει να έχει εγγύηση τόσο από

τον κατασκευαστή όσο και από

διεθνείς οργανισμούς που είναι

υπεύθυνοι γι 'αυτό το σκοπό.

Αυτοί οι οργανισμοί εκδίδουν πιστοποίηση ISO 17712-2013. Τόσο η σφραγίδα Forkseal όσο και η 

New Forkseal έχουν τέτοια πιστοποίηση.

Οι σφραγίδες ασφαλείας με διχάλα είναι ένα σύστημα ασφάλισης για τις κεντρικές ράβδους του 

εμπορευματοκιβωτίου, προκειμένου να αποφευχθεί το άνοιγμα των θυρών.

Η σφραγίδα μας FORKSEAL® σε 27 χρόνια διάθεσης στην αγορά, δεν

έχει ποτέ υποστεί κάποια αδιευκρίνιστη παραβίαση.
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Η FORKSEAL είναι η πρώτη

σφραγίδα ασφαλείας στον κόσμο

αυτής της μορφής σχεδιασμένη και

παραγμένη από την LeghornGroup.

ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 17712:2013

NEW FORKSEAL.:

Επαναστατική μορφή της σφραγίδας

ασφαλείας με διχάλα για τις μπάρες

του εμπορευματοκιβωτίου.

ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 17712:2013

BLOCK BAR:

Σίγουρα ο πιο οικονομικός τύπος

σφραγίδας ασφαλείας με διχάλα στον

κόσμο.

ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 17712:2013

THE CARGO CLAMP:

Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο μία

σφραγίδα ασφαλείας πιο μεγάλη και

πιο στιβαρή σε όλο τον κόσμο.
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Όλες μας οι σφραγίδες

ασφαλείας με διχάλα έχουν

αντιγραφεί από διάφορες

εταιρίες στον κόσμο. Αλλά

συγκεκριμένα, το FORKSEAL,

κανένας δεν κατάφερε να το

αναπαραγάγει με όλα τα

χαρακτηριστικά κατά της

παραβίασης που η

LeghornGroup συμπεριέλαβε

στο αρχικό της προϊόν.

Η εταιρεία μας είναι στη

διάθεσή σας για να σας

βοηθήσει να επιλέξετε το πιο

κατάλληλο προϊόν για τις

ανάγκες σας.

Luciano Grapsa

Ceo

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
3057 a 

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



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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