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Brady’s kwalitatieve opkliksysteem voor leidingmerkers is bijzonder duurzaam 
en gemakkelijk aan te brengen en te verwisselen. Het systeem kan aan elke 
norm worden aangepast en verhoogt de veiligheid en efficiëntie door een 
duidelijke identificatie van de leidinginhoud en stroomrichting, zelfs in veeleisende 
omgevingen.

Veiligheid
Het nieuwe, blanco opkliksysteem voor leidingmerkers van Brady helpt om 
veiligheidsproblemen en ongevallen ten gevolge van slecht gemarkeerde 
leidingen te voorkomen. Het is een bijzonder handige oplossing die gemakkelijk 
aan leidingen kan worden aangepast. De leidingmerker wordt op twee houders 
bevestigd, waardoor hij veel gemakkelijker vervangen of verwisseld kan worden.

Het opkliksysteem wordt geleverd zonder leidingmerker. De bedrukte leiding-
merker wordt op de drager bevestigd en komt daardoor niet in contact met de 
leiding. De klant kan kiezen uit drie professionele identificatieoplossingen.  
Hij kan:  

■■ een draagbare Brady-printer gebruiken, zoals de BBP37 

■■ kiezen uit Brady’s uitgebreide assortiment voorbedrukte leidingmerkers

■■ gebruikmaken van Brady’s professionele service voor leidingmerkers op maat

Kenmerken en voordelen
■■ Gemaakt van duurzame glasvezel en roestvrij staal.

■■ Ideale identificatieoplossing voor koude, warme, gelakte of met olie bevuilde 
leidingen waarop zelfklevende leidingmerkers niet blijven kleven.

■■ Eenvoudig opkliksysteem – geen kleefstof nodig.

■■ Dankzij het opkliksysteem kunnen de leidingmerkers na een update snel 
opnieuw aangebracht worden.

■■ Geschikt voor leidingen met een diameter van 200 mm en meer.

■■ Blanco opkliksysteem met twee bevestigingsklemmen.

Artikelnummer Omschrijving Afmetingen
59918 Blanco HPHV-drager 813 × 108 mm
42335 Sterke bevestigingsklemmen -
42331 Bandstaal in roestvrij staal 30,4 m 6,35 mm × 30,5 m
42332 Bandstaal in roestvrij staal 76,2 m 6,35 mm × 76,2 m

Opkliksysteem voor 
leidingmerkers

Afrika +27 11 704 3295
Benelux +32 (0) 52 45 78 11
Centraal & Oost-Europa +421 2 3300 4800
Denemarken +45 66 14 44 00
Duitsland +49 (0) 6103 7598 660
Frankrijk +33 (0) 3 20 76 94 48
Hongarije +36 23 500 275
Italië +39 02 26 00 00 22

Midden-Oosten  +971 4881 2524
Noorwegen  +47 70 13 40 00
Roemenië  +40 21 202 3032
Rusland  +7 495 225 93 62
Spanje & Portugal  +34 900 902 993
Turkije  +90 212 264 02 20
Verenigd Koninkrijk & Ierland +44 (0) 1295 228 288
Zweden  +46 (0) 8 590 057 30
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