
S E G U R A N Ç A  N O  T R A B A L H O

S I S T E M A S 
L O C KO U T  /  TA G O U T
A sua empresa está preparada para LoTo?
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Com um sistema de lockout / tagout completo, pode garantir que os seus 

colaboradores podem realizar trabalhos de manutenção sem terem de se 

preocupar com a sua segurança ou temer pela sua vida. Tal oferece uma 

maior segurança, o que, além de ajudar a prevenir acidentes provocados 

pelo arranque inesperado da maquinaria e do equipamento, também 

incentiva os colaboradores a lidar com os perigos de forma consciente e 

segura e otimiza os processos internos.

Além de uma configuração de lockout / tagout específica, a escolha de 

dispositivos e sistemas de bloqueio adequados determina o nível de 

segurança dos seus colaboradores. A ABUS oferece uma vasta gama de 

cadeados e dispositivos de bloqueio adequados que cumprem os requisi-

tos de lockout / tagout para que, juntamente com os seus colaboradores, 

se sinta seguro. 

Os novos destaques do nosso programa de lockout / tagout:

•  O NOVO CADEADO DE SEGURANÇA 76 
a nova dimensão com mais de 150.000 códigos diferentes garantidos

•  O LOCKPOINT DA ABUS 
a solução de armazenamento flexível e à altura das necessidades para o 

fornecimento dos bloqueios Lockout aos seus colaboradores

•  E245 
o primeiro bloqueio do mundo para disjuntores de proteção do motor

•  O NOVO BLOQUEIO UNIVERSAL PARA VÁLVULAS V500 
para todas as formas e tamanhos de manípulos de válvula esférica

•   B810 PERMIT REDBOXTM 
associa a autorização de trabalho ao armazenamento dos seus 

cadeados da máquina

•  AS NOVAS T100/150 LOTO TAGS DA ABUS 
fornecidas com a caixa Dispenser que pode voltar a ser fechada

PR O T E JA  A  V I DA
D O S  S E U S  C O L A B O R A D O R E S
Garanta um ambiente de trabalho seguro!
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Gibt es eine PT-Version  
von der Dose?  

Oder soll stattdessen eine
andere Dose abgebildet werden?

O S  C A D E A D O S  
D E  S E G U R A N Ç A 
76 .  7 4 .  7 2 .
Os cadeados de segurança são a peça central versátil em matéria de lockout / tagout.  

Estes servem para a comunicação direta e clara, porque sinalizam de imediato: "Esta 

área da máquina está bloqueada contra o acesso não autorizado." 

Deste modo, evitam ferimentos ou acidentes fatais.

Para cuidar do seu 

cadeado de bloqueio, 

recomendamos o 

nosso spray de ma-

nutenção ABUS PS88

35421 2
P S88
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76BS/40 76/40 76IB/40

C A D E A D O S  D E  S E G U R A N Ç A  76
A  I N O VA Ç Ã O  D O S  C A D E A D O S 
D E  S E G U R A N Ç A
O 76 descreve a nova dimensão em matéria de lockout / tagout. Com o cilindro de 8 pinos, uma 

inovação mundial, são possíveis mais de 150.000 códigos diferentes garantidos. Para poder reagir 

de forma flexível aos seus requisitos em diferentes aplicações, este cadeado está disponível em 9 

versões de arcos diferentes. 

Deste modo, todos os desejos são atendidos. As autorizações de bloqueio em vários níveis são 

agora tão simples quanto a representação de estruturas complexas. Quando os sistemas de fecho 

convencionais se tornam insuficientes, o novo 76 entra verdadeiramente em ação.

TECNOLOGIA E DETALHES

•  Corpo de alumínio sólido: leve, mas robusto e durável

•  Revestimento de plástico do corpo em 

10 cores diferentes 

•  Bloqueio automático para maior conforto do utilizador e 

função de retenção de chave para maior segurança

•  Grande variedade de versões de arcos: aço, aço com 

revestimento de plástico, aço inoxidável, plástico ou cabo 

flexível

• Cilindro de precisão com 8 pinos

• Chave de latão revestida extremamente estável

A VANTAGEM PARA SI

Não é apenas o elevado número de códigos diferentes 

garantidos que fala pelo novo 76: os cortes em V da chave 

são responsáveis por uma elevadíssima precisão e, desta 

forma, aumentam a segurança durante o fecho.

• Arco de aço

• Diâmetro de 4,76 mm

•  Altura do arco de 38 mm e 

75 mm

O polivalente para uma varie-

dade de aplicações.

• Arco de aço com revestimento de plástico

• Diâmetro de 6,5 mm

• Altura do arco de 38 mm e 75 mm

Utilização em sistemas sensíveis ou frágeis. O 

revestimento de plástico protege contra ar-

ranhões e, ao mesmo tempo, tem um efeito 

eletricamente isolante.

• Arco de aço inoxidável

• Diâmetro de 4,76 mm 

• Altura do arco de 38 mm e 75 mm

Utilização em situações em que é necessário 

um cadeado resistente às intempéries. Ou 

se o ambiente circundante exigir um arco 

de aço inoxidável devido às substâncias ou 

líquidos utilizados.
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76PS/40 76/40CAB

• Arco de plástico 

• Diâmetro de 4,92 mm 

• Altura do arco de 38 mm

Com este arco, o cadeado é um "Cadeado elétrico". 

Graças às suas propriedades não condutoras, ofere-

ce proteção suficiente contra descargas elétricas. 

Além disso, graças ao seu arco extremamente leve, 

é o cadeado mais leve da série.

•  Arco de aço com revestimento de plástico 

• Diâmetro de 4,76 mm 

• Comprimento do cabo 20 ou 40 cm

Sem arco rígido. Com cabo flexível, o cadeado é 

adequado para o bloqueio simultâneo de múltiplos 

pontos ou se os pontos de bloqueio forem de difícil 

acesso. Os cabos estão disponíveis com 20 cm ou 

40 cm de comprimento.

Artigo Designação do artigo EAN 
4003318

Medida de VHS em mm Elementos 
de fecho

Peso 
em kg

Largura do 
corpo do 
cadeado

Altura 
total

Espessura 
do cadea-
do

Largura 
do arco 
livre

Altura do 
arco livre

Espes-
sura do 
arco

76BS/40 76BS/40  vermelho 84781 3 40 90 22 20 39 4,76 8 0,125

76BS/40  amarelo 84782 0
76BS/40  verde 84783 7
76BS/40  azul 84784 4

76BS/40  cor de laranja 84785 1
76BS/40  lilás 84786 8
76BS/40  branco 84787 5

76BS/40  preto 84788 2
76BS/40  cinzento 84789 9
76BS/40  castanho 84790 5

76/40 76/40  vermelho 84768 4 40 91 22 19 38 6,5 8 0,126

76/40  amarelo 84769 1
76/40  verde 84770 7
76/40  azul 84771 4

76/40  cor de laranja 84772 1
76/40  lilás 84773 8
76/40  branco 84774 5

76/40  preto 84775 2
76/40  cinzento 84776 9
76/40  castanho 84777 6

76IB/40 76IB/40  vermelho 84794 3 40 90 22 20 39 4,76 8 0,124

76IB/40  amarelo 84795 0
76IB/40  verde 84796 7
76IB/40  azul 84797 4

76IB/40  cor de laranja 84798 1
76IB/40  lilás 84799 8
76IB/40  branco 84800 1

76IB/40  preto 84801 8
76IB/40  cinzento 84802 5
76IB/40  castanho 84803 2

76PS/40 76PS/40  vermelho 84807 0 40 90 22 20 39 4,92 8 0,108

76PS/40  amarelo 84808 7 
76PS/40  verde 84809 4
76PS/40  azul 84810 0

76PS/40  cor de laranja 84811 7
76PS/40  lilás 84812 4 
76PS/40  branco 84813 1 

76PS/40  preto 84814 8 
76PS/40  cinzento 84815 5 
76PS/40  castanho 84816 2

76/40HB75 76/40HB75  vermelho 84820 9 40 128 22 19 75 6,5 8 0,136

76/40HB75  amarelo 84822 3
76/40HB75  verde 84826 1
76/40HB75  azul 84828 5

76/40HB75  cor de laranja 84829 2
76/40HB75  lilás 84830 8  
76/40HB75  branco 84831 5  

76/40HB75  preto 84832 2 
76/40HB75  cinzento 84833 9
76/40HB75  castanho 84834 6

76BS/40HB75 76BS/40HB75  vermelho 84838 4 40 127 22 20 76 4,76 8 0,134

76BS/40HB75  amarelo 84839 1
76BS/40HB75  verde 84840 7
76BS/40HB75  azul 84841 4

76BS/40HB75  cor de laranja 84842 1
76BS/40HB75  lilás 84843 8
76BS/40HB75  branco 84844 5

76BS/40HB75  preto 84845 2
76BS/40HB75  cinzento 84846 9
76BS/40HB75  castanho 84847 6

76IB/40HB75 76IB/40HB75  vermelho 84851 3 40 127 22 20 76 4,76 8 0,132

76IB/40HB75  amarelo 84852 0
76IB/40HB75  verde 84853 7
76IB/40HB75  azul 84854 4

76IB/40HB75  cor de laranja 84855 1
76IB/40HB75  lilás 84856 8
76IB/40HB75  branco 84857 5

76IB/40HB75  preto 84858 2
76IB/40HB75  cinzento 84859 9
76IB/40HB75  castanho 84860 5

76/40CAB20 
Comprimento 
do cabo 20 cm

76/40CAB20  vermelho 84864 3 40 flexível 22 flexível flexível até 
90 4,76 8 0,117

76/40CAB20  amarelo 84865 0
76/40CAB20  verde 84866 7
76/40CAB20  azul 84867 4

76/40CAB20  cor de laranja 84868 1
76/40CAB20  lilás 84869 8
76/40CAB20  branco 84870 4

76/40CAB20  preto 84871 1
76/40CAB20  cinzento 84872 8
76/40CAB20  castanho 84873 5

76/40CAB40 
Comprimento 
do cabo 40 cm

76/40CAB40  vermelho 84877 3 40 flexível 22 flexível flexível até 
190 4,76 8 0,122

76/40CAB40  amarelo 84878 0
76/40CAB40  verde 84879 7
76/40CAB40  azul 84880 3

76/40CAB40  cor de laranja 84881 0
76/40CAB40  lilás 84882 7
76/40CAB40  branco 84883 4

76/40CAB40  preto 84884 1
76/40CAB40  cinzento 84885 8
76/40CAB40  castanho 84886 5

VARIANTES:

LockReg LockReg: os números de bloqueio são anotados e guardados

LockReg alargado: os números de bloqueio são anotados e guardados, incl. marcação de código no cadeado

GL 76/40 com fecho igual

GL de acordo com o modelo 76/40 com fecho igual, de acordo com a especificação

HS/GHS 76/40 sistema de chaves mestras codificado

76/40 sistema de chaves mestras geral codificado

SupportBox Entrega em SupportBox (ver a página 44)
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CADEADOS DE SEGURANÇA 74
À PROVA DE POE IRA
O 74 é o antigo cadeado de segurança comprovado no nosso portefólio. Devido às suas 10 cores 

diferentes, criamos espaço suficiente para que possa mostrar a sua organização e evitar confusões. 

Graças à utilização de lubrificante aprovado pela FDA e à boa detetabilidade, o 74 também é adequado 

para a utilização na indústria alimentar.

74/40 vermelho 74/40 aberto

TECNOLOGIA E DETALHES

•  Corpo de alumínio: muito leve e, mesmo assim, sólido

•   Revestimento de plástico do corpo em dez cores 

diferentes 

•  Bloqueio automático para maior conforto do utilizador 

e função de retenção de chave para maior segurança

•  Cilindro de precisão com seis pinos

•  Isolado, extremamente resistente ao calor – utilização 

também em ambientes quentes e elétricos

•  Adequado para a indústria alimentar graças ao 

lubrificante aprovado pela FDA e à boa detetabilidade

A VANTAGEM PARA SI

Não é um cadeado de plástico convencional – graças 

ao corpo de alumínio, o 74 é muito mais durável e 

resistente.

Artigo Designação do artigo EAN 
4003318

Medida de VHS em mm Elementos 
de fecho

Peso 
em kg

Largura 
do corpo 
do ca-
deado

Altura 
total

Espes-
sura do 
cadeado

Largura 
do arco 
livre

Altura do 
arco livre

Espes-
sura do 
arco

74/40 74/40  vermelho 59108 2 40 90 20 19 38 6,5 6 0,1

74/40  amarelo 59110 5
74/40  verde 59112 9 74/40 

 azul 59109 9

74/40  cor de laranja 59113 6
74/40  lilás 59115 0
74/40  branco 58978 2 

74/40  preto 59111 2 
74/40  cinzento 58979 9
74/40  castanho 59114 3

74BS/40 74BS/40  vermelho 77569 7 40 89 20 20 39 4,76 6 0,099

74BS/40  amarelo 77567 3
74BS/40  verde 77570 3 
74BS/40  azul 77571 0

74BS/40  cor de laranja 77572 7
74BS/40  lilás 77573 4
74BS/40  branco 77574 1 

74BS/40  preto 77575 8 
74BS/40  cinzento 77576 5
74BS/40  castanho 77577 2

74/40HB/75 74/40HB75  vermelho 59116 7 40 126 20 19 75 6,5 6 0,11

74/40HB75  amarelo 58031 4
74/40HB75  verde 58984 3
74/40HB75  azul 59117 4

76/40HB75  cor de laranja 58985 0
74/40HB75  lilás 58986 7
74/40HB75  branco 58987 4 

74/40HB75  preto 58980 5 
74/40HB75  cinzento 58988 1
74/40HB75  castanho 58032 1

74BS/40HB/75 74BS/40HB/75  vermelho 79584 8 40 125 20 20 76 4,76 6 0,108

74BS/40HB75  amarelo  85581 8
74BS/40HB75  verde  85582 5
74BS/40HB75  azul  82561 3

74BS/40HB75  cor de laranja 85583 2
74BS/40HB75  lilás 58986 7
74BS/40HB75  branco 85585 6 

74BS/40HB75  preto 85586 3 
74BS/40HB75  cinzento  85598 6
74BS/40HB75  castanho  85599 3 

74LB/40 74LB/40  vermelho 34970 6 40 120 20 19 38 6,5 6 0,109

74LB/40   amarelo  50335 1
74LB/40   verde  50306 1
74LB/40   azul  50300 9

74LB/40  cor de laranja 50332 0
74LB/40  lilás  50333 7
74LB/40   branco  50334 4

74LB/40  preto 50299 6
74LB/40  cinzento 50309 2
74LB/40  castanho 50305 4

VARIANTES:

LockReg LockReg: os números de bloqueio são anotados e guardados

LockReg alargado: os números de bloqueio são anotados e guardados, incl. marcação de código no cadeado

GL 74/40 com fecho igual

GL de acordo com o modelo 74/40 com fecho igual, de acordo com a especificação

HS/GHS 74/40 sistema de chaves mestras codificado

74/40 sistema de chaves mestras geral codificado

SupportBox Entrega em SupportBox (ver a página 44)



Item Descrição do item EAN 
4003318

Dimensões do cadeado em mm Elementos 
de bloqueio

Peso em 
kg

Largura do 
corpo do 
cadeado

Altura total Profundi-
dade do 
corpo do 
cadeado

Folga 
horizontal 
do arco

Folga 
vertical 
do arco

Diâmetro 
do arco

72/40 72/40  vermelho 43602 4 38,5 73 19 20 26 6,5 6 0,114

72/40  amarelo 43603 1
72/40  verde 43600 0
72/40  azul 43599 7

72/40  cor de laranja 43601 7
72/40  lilás 43598 0
72/40  preto 43959 9

72/40  castanho 01832 9

72/40HB40 72/40HB40  vermelho 43608 6 38,5 86 19 20 40 6,5 6 0,12

72/40HB40  amarelo 43609 3
72/40HB40  verde 43606 2
72/40HB40  azul 43605 5

72/40HB40  cor de laranja 43607 9
72/40HB40  lilás 43604 8
72/40HB40  preto 43960 5

72/40HB40  castanho 01836 7

72/40HB75 72/40HB75  vermelho 18691 2 38,5 121 19 20 75 6,5 6 0,139

72/40HB75  amarelo 18692 9
72/40HB75  verde 70556 4
72/40HB75  azul 70555 7

72/40HB75  cor de laranja 74190 6
72/40HB75  lilás 81147 0
72/40HB75  preto 70554 0

72/40HB75  castanho 85600 6

Arco de 
alumínio

72AS/40 cor, todas as 
cores

mediante 
pedido 38,5 73 19 20 26 6,5 6 0,097

72AS/40HB40 cor, 
todas as cores

mediante 
pedido 38,5 86 19 20 40 6,5 6 0,099

Arco de aço 
inoxidável

72IB/40 cor, todas as 
cores

mediante 
pedido 38,5 73 19 20 26 6,5 6 0,115

72IB/40HB40 cor, 
todas as cores

mediante 
pedido 38,5 86 19 20 40 6,5 6 0,121

72IB/40HB75 cor, 
todas as cores

mediante 
pedido 38,5 121 19 20 75 6,5 6 0,138

Versões

LockReg LockReg: os códigos-chave são anotados e guardados.

LockReg alargado: os códigos-chave são anotados e guardados; o corpo do cadeado é gravado com um código-chave.

KA 72/40 com fecho igual

KA de acordo com a 
amostra 72/40 com fecho igual de acordo com a especificação

Sistemas de fecho 72/40 sistema de chaves mestras com códigos-chave cunhados no topo da chave

72/40 sistema de chaves mestras global com códigos-chave cunhados no topo da chave

SupportBox Entrega em SupportBox (mín. 90 cadeados)
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72/40 72/40HB75 72/IB40

TECNOLOGIA E DETALHES

•   Corpo do cadeado de alumínio especial – elevada 

segurança com peso reduzido

• Disponível em 8 cores diferentes 

• Bloqueio automático sem chave ao pressionar o arco

•  Revestimento anodizado resistente para uma boa 

proteção contra corrosão

A VANTAGEM PARA SI

Os cadeados da série 72/40 são uma alternativa aos 

cadeados de segurança revestidos a plástico. Corpos 

anodizados para uma boa proteção contra corrosão e 

cores brilhantes, excelentes propriedades de gravação 

e grandes superfícies de gravação oferecem muita 

liberdade para os diferentes requisitos na sua empresa.

CADEADOS DE SEGURANÇA 72/40
EXCELENTES PROPRIEDADES 
DE GRAVAÇÃO
As 8 cores intensas dos 72 garantem uma elevada facilidade de identificação. 

Visto que podem ser combinados com a série 74 dentro de um sistema de fecho, 

constituem uma ampliação perfeita da série de cadeados de segurança.
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72/30 72/30HB50 72/30CAB

TECNOLOGIA E DETALHES

•   Muito leve e resistente graças ao corpo de alumínio

• 8 cores diferentes 

• Com fecho forçado para maior segurança

•  Revestimento anodizado resistente para uma boa 

proteção contra corrosão

A VANTAGEM PARA SI

Os 72 são extremamente robustos e leves graças ao seu 

corpo de alumínio. Por esse motivo, com as diferentes 

versões de arcos, adequam-se perfeitamente como 

complemento aos restantes cadeados de segurança, uma 

vez que se adaptam facilmente a qualquer local.

CADEADOS DE SEGURANÇA 
72/30 COMPLEMENTO LEVE E 
COMPACTO
Os cadeados 72/30 são o complemento ideal para situações em que os cadeados 

de segurança selecionados são demasiado grandes. Com uma largura do corpo de 

apenas 32 mm e uma espessura do arco de 4,76 mm, também se adequam a quadros 

de distribuição ou pequenos ilhós.

Artigo Designação do artigo EAN 
4003318

Medida de VHS em mm Elementos 
de fecho

Peso 
em kg

Largura 
do corpo do 
cadeado

Altura total Espessura 
do cadea-
do

Largura 
do arco 
livre

Altura 
do arco 
livre

Espessura 
do arco

72/30 72/30  vermelho 82209 4 32 65 16 17 26,5 4,76 5 0,066

72/30  amarelo 82210 0
72/30  verde 82218 6
72/30  azul 82219 3

72/30  cor de laranja 82220 9
72/30  lilás 82221 6
72/30  preto 82222 3

72/30  castanho 82223 0

72/30HB50 72/30HB50  vermelho 87445 1 32 89 16 17 51 4,76 5 0,069

72/30HB50  amarelo 87447 5
72/30HB50  verde 87448 2
72/30HB50  azul 87446 8

72/30HB50  cor de laranja 87449 9
72/30HB50  lilás 87450 5
72/30HB50  preto 87451 2

72/30HB50  castanho 87452 9

72AS/30HB38 72AS/30HB38  vermelho 87453 6 32 78 16 17 39 4,76 5 0,055

72AS/30HB38  amarelo 87447 5
72AS/30HB38  verde 87448 2
72AS/30HB38  azul 87446 8

72AS/30HB38  cor de laranja 87449 9
72AS/30HB38  lilás 87450 5
72AS/30HB38  preto 87451 2

72AS/30HB38  castanho 87452 9

72IB/30 72IB/30  vermelho 87461 1 32 65 16 17 26,5 4,76 5 0,066

72IB/30  amarelo 87463 5
72IB/30  verde 87464 2
72IB/30  azul 87462 8

72IB/30  cor de laranja 87465 9
72IB/30  lilás 87466 6
72IB/30  preto 87467 3

72IB/30  castanho 87468 0

72IB/30HB50 72IB/30HB50  vermelho 87469 7 32 89 16 17 51 4,76 5 0,069

72IB/30HB50  amarelo 87471 0
72IB/30HB50  verde 87472 7
72IB/30HB50  azul 87470 3

72IB/30HB50  cor de laranja 87473 4
72IB/30HB50  lilás 87474 1
72IB/30HB50  preto 87475 8

72IB/30HB50  castanho 87476 5

72/30CAB20
Comprimento 
do cabo 20 cm

72/30CAB20  vermelho 87477 2 32 flexível 16 flexível flexível até 
100 4,76 5 0,078

72/30CAB20  amarelo 87483 3
72/30CAB20  verde 87479 6
72/30CAB20  azul 87478 9

72/30CAB20  cor de laranja 87480 2
72/30CAB20  lilás 87481 9
72/30CAB20  preto 87482 6

72/30CAB20  castanho 87484 0

72/30CAB40
Comprimento 
do cabo 40 cm

72/30CAB40  vermelho 87485 7 32 flexível 16 flexível flexível até 
180 4,76 5 0,082

72/30CAB40  amarelo 87487 1
72/30CAB40  verde 87488 8
72/30CAB40  azul 87486 4

72/30CAB40  cor de laranja 87489 5
72/30CAB40  lilás 87490 1
72/30CAB40  preto 87491 8

72/30CAB40  castanho 87492 5

Variantes:

LockReg LockReg: os números de bloqueio são anotados e guardados.

LockReg alargado: os números de bloqueio são anotados e guardados, incl. marcação de código no cadeado

GL 72/30 com fecho igual

GL de acordo com o modelo 72/30 com fecho igual, de acordo com a especificação

HS/GHS 72/30 sistema de chaves mestras codificado

72/30 sistema de chaves mestras geral codificado

SupportBox Entrega em SupportBox (ver a página 44)
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PARA O APOIO PERFE ITO 
À ORGANIZAÇÃO
S ISTEMAS DE CÓDIGOS

SISTEMAS DE CHAVES MESTRAS

Porquê um sistema de chaves mestras?

É necessário um sistema deste tipo, caso seja solicitada uma 

chave mestra que possa abrir todos os cadeados utilizados, 

p. ex., para a realização de uma abertura de emergência 

segura.

Num sistema de chaves mestras, podem ser combinados 

grupos de fecho diferentes (KD) e iguais (KA), bem como 

combinações dos mesmos.

Por que motivo necessitamos disso?

Uma organização cuidadosamente planeada dos cadeados 

pode salvar vidas.

Um exemplo:

Os cadeados de identificação pessoal, são SEMPRE de 

chave diferente (KD). Portanto, cada colaborador tem o 

seu próprio cadeado com a sua própria chave. Esta chave 

não abre mais nenhum outro cadeado dos seus colegas e 

vice-versa. Os cadeados de identificação das máquinas, que 

são utilizados para proteger contra a religação de correntes, 

podem ser selecionados, dependendo do plano, com chave 

diferente (KD) ou chaves iguais (KA).

A utilização da chave mestra deve ser claramente 

regulamentada. Esta permanece bloqueada num local 

seguro (p. ex., num cofre) e é utilizada apenas quando os 

cadeados precisam de ser abertos por motivos imprevisíveis 

e os colaboradores em questão não estão presentes.

Solicite aconselhamento aos nossos especialistas e encontre 

a sua solução ideal.

CHAVE GERAL

CADEADOS
DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL

CADEADOS
DE IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA

CHAVE MESTRA
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E203 fechado E202E201E203 aberto

TECNOLOGIA E DETALHES

•  Materiais de elevada qualidade: duráveis, resistentes, 

não-condutores

•  Fácil de utilizar com mecanismo de parafuso para fixa-

ção segura (sem ferramentas)

•  Para um cadeado com um diâmetro de arco de até 7 mm

A VANTAGEM PARA SI

Pode proteger o E203 com um cadeado de cabo ou com 

um bloqueio de cabo. Desta forma, pode bloquear vários 

disjuntores em sequência.

OS BLOQUEIOS
PARA D ISJUNTORES
Os pequenos e práticos fusíveis para disjuntores são adequados para todos os 

disjuntores e quadros comuns. No novo E203, a proteção pode ser realizada na 

vertical ou na horizontal através do olhal multifunções. Desta forma, é possível 

proceder ao bloqueio em série com vários fusíveis para disjuntores em combinação 

com um cadeado de cabo.

Item Descrição do item EAN 
400318

Dimensões exteriores 
 

Cor

N.º de furos 
de inserção 
de cadeado

Furos de 
inserção de 
cadeado 
em mm

Compri-
mento
mm

Largura
mm

Pro-
fundi-
dade
mm

Espessura 
máx. da haste 
de ligação:

E203
Bloqueio universal do disjuntor 
para fusíveis de um e vários polos 77795 0 1* 5 ou 7 53 35 17 vermelho

E201 Bloqueio do disjuntor para fusí-
veis de um polo 00368 4 1 7 70 26 32 vermelho

E202 Dispositivo de bloqueio do dis-
juntor multipolar 00401 8 2 7 55 32 31 9 mm vermelho/

preto

*depende do diâmetro de arco



E245
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TECNOLOGIA E DETALHES

• O E245 é colocado no disjuntor de proteção do motor, 

fixado através do mecanismo de fecho e protegido com 

um cadeado

• Para todos os disjuntores de proteção do motor com 

uma frente do interruptor com 45 mm de altura

A VANTAGEM PARA SI

Com o ABUS E245, obtém um aumento significativo de 

segurança na área da consignação elétrica. Deixa de ser 

possível ligar com facilidade os disjuntores de proteção 

do motor.

Com o ABUS E245, o impossível torna-se simplesmente 

genial. 

NOVO NO MUNDO LOTO. 
S IMPLES.  GENIAL .
O primeiro bloqueio universal para disjuntores de proteção do motor.

NOVO

Item Descrição do item EAN 
400318

Dimensões exteriores 
 

Cor

Compri-
mento
mm

Largura
mm

Profun-
didade
mm

E245 E245 bloqueio do disjuntor de 
proteção do motor 89481 7 57 43 43 vermelho/

preto
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E233 E218

TECNOLOGIA E DETALHES

• Utilização simples: o bloqueio é aplicado numa base 

roscada o que impossibilita a inserção do fusível.

• Para boqueio com cadeado de um diâmetro de arco até 

6,5 mm

• A argola de bloqueio pode rodar em qualquer direção

• Inclui uma prática chave especial que se pode guardar no 

arco do cadeado em caso de necessidade

VANTAGENS

2 em 1: Graças às duas medidas de rosca, o bloqueio

funciona com os dois modelos de porta-fusíveis mais

comuns:

• E218 para roscas E14 e E18 (para fusíveis D01 + D02, 

sistema NEOZED)

• E233 para roscas E27 e E33 (para fusíveis DII + DIII, 

sistema DIAZED).

OS BLOQUEIOS 
PARA FUS ÍVE IS DE FUSÃO
E218 e E233 são a opção perfeita para a proteção de porta fusíveis. Devido à inserção flexível, é possível proteger 

várias bases do parafuso em série em combinação com um cadeado de cabo. Para uma comunicação clara, os 

bloqueios estão equipados com um sinal de aviso correspondente.

Artigo Designação do artigo EAN 
400318

Dimensões externas Cor

Número 
de pontos 
de mon-
tagem

Pontos de 
monta-
gem  
em mm

Compri-
mento 
em mm

Largura  
em mm

Profundi-
dade  
em mm

E218 Bloqueio de fusível tipo D0 para fusíveis de 
rosca D01+D02 (sistema NEOZED) 83677 0 1 7 52 25 25 vermelho/

amarelo

E233 Bloqueio de fusível tipo D para fusíveis de 
rosca DII+DIII (sistema DIAZED) 83680 0 1 7 61 40 40 vermelho/

amarelo
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V303 V423 V442 V500 V500Set

OS BLOQUEIOS 
PARA VÁLVULAS
Os bloqueios para válvulas ABUS abrangem uma ampla variedade de válvulas diferentes. 

Oferecemos a solução adequada para cada válvula.

TECNOLOGIA E DETALHES

Válvulas globo

•  Polipropileno de elevada qualidade: durável, 
resistente, não-condutor

•  Cinco tamanhos: Volantes de 1 a 13 polegadas de 
válvulas

•  Os cadeados podem ser introduzidos confortavelmente 
graças ao diâmetro de furo de 9 mm

•  Ponto de desengate para volantes com fuso

•  Placas de aviso autoadesivas em diversos idiomas

Válvulas de esfera

• Versões diferentes, dependendo da aplicação e dos 
manípulos

A solução universal que se adapta a todos os manípulos 
de válvula

•  V500 – para praticamente todos os tamanhos e 
formatos dos manípulos

• Cria um ponto de montagem no manípulo que é fixado 
com um bloqueio de cabo contra um ponto oposto

• Grande amplitude de ajuste

• Superfícies de contacto grandes e com formato especial 
(aborrachadas de um lado) para uma ótima aderência 
ao manípulo da válvula

• Manípulo de rodar com formato ergonómico para um 
deslocamento rápido

• Funcionamento simples e fácil de utilizar

A VANTAGEM PARA SI

Produtos para a segurança das mais diversas válvulas que 
permitem uma proteção rápida e eficaz.

NOVO Artigo Designação do artigo EAN 
400318

Dimensões externas Dimensões adi-
cionais

Cor

Número 
de pontos 
de monta-
gem

Pontos de 
monta-
gem 
em mm

Compri-
mento 
em mm

Largu-
ra em 
mm

Profun-
didade 
em mm

Altura 
interior 
em mm

Ø inte-
rior em 
mm

V303 Bloqueio de volante para válvulas globo de 1" até 2,5" 00362 2 1 9 121 80 36 22 70 vermelho

V305 Bloqueio de volante para válvulas globo de 2,5" até 5" 00364 6 1 9 185 142 51 31 130 vermelho

V307 Bloqueio de volante para válvulas globo de 5" até 6,5" 00365 3 1 9 225 181 61 42 170 vermelho

V310 Bloqueio de volante para válvulas globo de 6,5" até 10" 00366 0 1 9 319 277 77 55 267 vermelho

V313 Bloqueio de volante para válvulas globo de 10" até 13" 00367 7 1 9 406 364 77 53 350 vermelho

V423 Bloqueio de válvula de esfera pequeno 0,25" até 1", em metal 00299 1 1 7 90 52 63 vermelho

V426 Bloqueio de válvula de esfera grande 1,25" até 3", em metal 00300 4 1 7 148 125 122 vermelho

V442 Bloqueio de válvula de esfera pequeno, em plástico 00452 0 1 7 135 104 78 vermelho

V448 Bloqueio de válvula de esfera grande, em plástico 00453 7 1 8 305 221 114 vermelho

V500 Bloqueio de válvula esférica universal 87151 4 1 7 75 72 36 vermelho

V500Set Conjunto de bloqueio de válvula esférica universal com 
bloqueio de cabo Safelex™ C506 87152 8 6 9 vermelho/ 

preto
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P600 P616 P110 P606
NOVO

OS BLOQUEIOS
PARA CONEXÕES
A gama de produtos ABUS está em expansão também na área dos bloqueios de ficha: o novo bloqueio de ficha P600 

para fichas de alta tensão é compacto, fácil de utilizar e adequado para todos os tamanhos comuns de fichas.

TECNOLOGIA E DETALHES

Bloqueios de ficha

•  Dois tamanhos: para fichas convencionais de 110/220 V 

até fichas de alta tensão de 550 V (recomenda-se 

comparar as medidas da ficha e do bloqueio antes de 

fazer a encomenda)

•  Passa-cabos de ambos os lados para proteger 

as ligações à ficha

•  Para até quatro cadeados com um diâmetro de arco 

de até 9 mm

Bloqueio de botijas de gás

•   Polipropileno de elevada qualidade: durável, resistente, 

não-condutor

•   Para um cadeado com um diâmetro de arco de até 9 mm

Bloqueios de consolas

• Bloqueio para a exclusão de fichas grandes 

e consolas

• Disponíveis em dois tamanhos

• Em material leve (poliéster)

• Flexível, repelente à água e resistente 

ao calor e à sujidade

• Possibilidade de fecho com fita

• Para cadeados com diâmetro de até 7 mm

Bloqueio de ficha P600

•  Para a exclusão de fichas de alta tensão 

de 16 A (3 polos) até 125 A (5 polos)

•   Para um cadeado

•   Leve, prático e compacto

Artigo Designação do artigo EAN 
400318

Dimensões externas Dimensões adi-
cionais

Cor

Número 
de pontos 
de mon-
tagem

Pontos de 
monta-
gem 
em mm

Compri-
mento 
em mm

Lar-
gura  
em 
mm

Profun-
didade  
em mm

Altura 
interior 
em mm

Ø inte-
rior 
em mm

P110 Bloqueio de ficha pequeno, até 110 V 00450 6 2 9 89 81 51 12 42 vermelho

P550 Bloqueio de ficha grande 00451 3 4 9 175 116 84 25 74 vermelho

P600 Bloqueio de ficha de alta tensão universal 16 - 32 A 
(3 polos) e 60 - 125 A (5 polos) 85033 2 1 7 55 39 27 amarelo

P606 Bloqueio de botija de gás 00449 0 1 9 159 132 88 78 139 vermelho

P616 Bloqueio de consolas pequeno 86524 4 1 7 450 160 160 vermelho

P625 Bloqueio de consolas grande 86525 1 1 7 450 250 250 vermelho
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C503 C523 C553

TECNOLOGIA E DETALHES

Bloqueio de cabo universal Safelex™

•  Design intuitivo para uma utilização simples

•  Mecanismo de fixação patenteado para fixação 

segura do cabo

•  Pode ser reapertado a qualquer momento, mesmo 

quando fechado

•  Opcionalmente, cabo de metal isolado ou cabo de 

plástico – disponível em diferentes comprimentos e 

intercambiáveis, se necessário

•  Versão em nylon especialmente adequada ao setor 

elétrico

•  Para até seis cadeados

Bloqueios de cabo padrão

•  Design intuitivo para uma utilização simples

•   Cabo de metal isolado e intercambiável em 

diferentes comprimentos

•   O cabo de nylon pode ser facilmente encurtado pelo 

próprio utilizador

•  Para até seis cadeados

A VANTAGEM PARA SI

Ainda não encontrou o bloqueio de que necessita?  

Agora, com os bloqueios universais, pode proteger tudo 

aquilo para o que não existe uma solução especial.

A SOLUÇÃO UNIVERSAL – 
BLOQUEIOS DE CABO
Os bloqueios de cabo permitem bloquear as mais diversas fontes de energia. Desde volantes até válvulas de 

esfera. Estes bloqueios são adequados para praticamente todos os processos mecânicos de vedação.

Artigo Designação do artigo EAN 
400318

Dimensões externas Dimensões adi-
cionais

Cor

Número 
de pontos 
de mon-
tagem

Pontos 
de mon-
tagem 
em mm

Compri-
mento 
em 
mm

Lar-
gura  
em 
mm

Profun-
didade  
em mm

Compri-
mento 
do cabo 
em cm

Ø do 
cabo 
em 
mm

C503 Bloqueio de cabo universal Safelex™ com cabo de aço 
revestido de 1 m 00347 9 6 9 128 61 26 100 4,1

vermelho/
preto

C506
Bloqueio de cabo universal Safelex™ com cabo de aço 
revestido de 2 m 00348 6 6 9 128 61 26 200 4,1 vermelho/

preto

C509 Bloqueio de cabo universal Safelex™ com cabo de aço 
revestido de 3 m 00349 3 6 9 128 61 26 300 4,1 vermelho/

preto

C515 Bloqueio de cabo universal Safelex™ com cabo de aço 
revestido de 5 m 00353 0 6 9 128 61 26 500 4,1 vermelho/

preto

C523 Bloqueio de cabo universal Safelex™ com cabo de nylon 
não-condutor de 1 m 77842 1 6 9 128 61 26 100 4,6 vermelho/

preto

C526 Bloqueio de cabo universal Safelex™ com cabo de nylon 
não-condutor de 2 m 77843 8 6 9 128 61 26 200 4,6 vermelho/

preto

C553 Bloqueio de cabo padrão com cabo de aço revestido de 
1 m 00355 4 6 7 128 61 16 100 4,1 vermelho

C556 Bloqueio de cabo padrão com cabo de aço revestido de 
2 m 00356 1 6 7 128 61 16 200 4,1 vermelho

C559 Bloqueio de cabo padrão com cabo de aço revestido de 
3 m 00359 2 6 7 128 61 16 300 4,1 vermelho

C565 Bloqueio de cabo padrão com cabo de aço revestido de 
5 m 00361 5 6 7 128 61 16 500 4,1 vermelho

CABOS DE SUBSTITUIÇÃO:

C503SC Cabo de substituição de 1 m para C503 Safelex™ 85615 0 100 4,1

C506SC Cabo de substituição de 2 m para C506 Safelex™ 85616 7 200 4,1

C509SC Cabo de substituição de 3 m para C509 Safelex™ 85617 4 300 4,1

C515SC Cabo de substituição de 5 m para C515 Safelex™ 85618 1 500 4,1

C523SC Cabo de substituição de 1 m em nylon para C523 Safelex™ 85619 8 100 4,6 vermelho

C526SC Cabo de substituição de 2 m em nylon para C526 Safelex™ 85620 4 200 4,6 vermelho
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H770H751H701 H712

TECNOLOGIA E DETALHES

•  Para até seis cadeados

•  Materiais de elevada qualidade para diferentes áreas 

de aplicação

•  Para metal em dois tamanhos, para aço opcionalmente 

com ganchos sobrepostos para proteção extra

A VANTAGEM PARA SI

Caso seja necessário montar mais do que um cadeado, 

é aconselhável um bloqueio múltiplo. Os bloqueios do 

interruptor principal transformam um ponto de 

montagem em seis.

OS BLOQUEIOS PARA 
INTERRUPTORES PRINC IPAIS
Para poder oferecer sempre a solução certa nas diversas áreas de aplicação, os bloqueios do interruptor 

principal da ABUS estão disponíveis em diferentes materiais e em dois tamanhos. 

Artigo Designação do artigo EAN 
400318

Dimensões externas Cor

Número de 
pontos de 
montagem

Pontos de 
montagem 
em mm

Compri-
mento 
em mm

Largura  
em mm

Profundi-
dade  
em mm

H701 Bloqueio do interruptor principal pequeno, 1", em chapa de aço 35766 4 6 9 115 45 10 vermelho

H702 Bloqueio do interruptor principal grande, 1,5", em chapa de aço 35768 8 6 9 128 60 10 vermelho

H711 Bloqueio do interruptor principal pequeno, 1", em chapa de aço
com ganchos 33551 8 6 9 118 45 12 vermelho

H712 Bloqueio do interruptor principal pequeno, 1,5", em chapa de aço
com ganchos 33552 5 6 9 131 60 12 vermelho

H751 Bloqueio do interruptor principal pequeno em alumínio 00302 8 6 9 112 40 10 vermelho

H752 Bloqueio do interruptor principal grande em alumínio 00340 0 6 9 124 50 10 vermelho

H770 Bloqueio do interruptor principal em plástico, não-condutor 00346 2 6 9 177 44 12 signal- 
orange
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Suporte de parede SAFETY REDBOXTMSAFETY REDBOXTM

BLOQUEIO DE GRUPOS

A base dos processos de bloqueio de grupos é a separação dos 

cadeados de identificação quitar (PIS) habituais dos cadeados 

de identificação da quitar (MIS) adicionais. Os cadeados 

de identificação pessoais está envolvida nos trabalhos de 

manutenção ou de reparação. Os cadeados de identificação 

de máquinas e sistemas. No bloqueio de grupos, as chaves 

dos MIS ficam fechadas dentro da SAFETY REDBOX™. Todos 

os cadeados de identificação de máquinas envolvidos 

podem proteger o seu cadeado pessoal no SAFETY REDBOX™. 

Assim, as chaves para a abertura posterior dos cadeados da 

máquina permanecem fechadas de forma segura até que 

o último colaborador remova o seu cadeado pessoal. Deste 

modo, também pode ver diretamente que colaboradores 

ainda estão a trabalhar no sistema. Graças ao suporte 

de parede, o SAFETY REDBOX™ oferece uma fiabilidade de 

processo ainda maior.

TECNOLOGIA E DETALHES

•   Baixo peso com elevada estabilidade

•  Pega ergonómica, compacta e dobrável

•  Incidência de luz melhorada de todos os lados para uma 

melhor perceção

•  Mecanismo de fecho inovador e seguro da tampa

•  Suporte de parede patenteado para um ponto de referência 

fixo e, portanto, uma organização eficiente e segura do 

bloqueio de grupos
 

A VANTAGEM PARA SI

A pega de transporte de conceção ergonómica, os campos de 

visão amplos para controlar a presença das chaves e a tampa 

de abertura particularmente eficiente distinguem a SAFETY 

REDBOX™ como a solução ideal.

SAFET Y REDBOX™ – PARA A 
ORGANIZAÇÃO EF ICAZ 
DO BLOQUEIO DE GRUPOS
A Safety RedBox™ é um excelente meio de apoio para a manutenção de 

sistemas: nela, pode trancar todas as chaves longe dos respetivos cadeados 

de bloqueio durante o tempo da manutenção. Além disso, serve ainda para 

guardar os cadeados de máquina quando não são precisos. O suporte de parede 

fornecido permite criar um ponto definido em cada sistema e ter, assim, acesso 

ao numero de cadeados de máquina necessários.

Artigo Designação do artigo EAN 
400318

Dimensões externas Cor

Número 
de pontos 
de mon-
tagem

Pontos de 
monta-
gem 
em mm

Compri-
mento 
em mm

Largura  
em mm

Profundi-
dade  
em mm

B835 Depósito de proteção para manutenção SAFETY REDBOX™ 00298 4 12 7 240 174 94 vermelho

B835WB Suporte de parede de substituição para B835 SAFETY REDBOX™ 77771 4 174 40 20 vermelho



Artikel Artikelbezeichnung EAN 
400318

Inhalt Abmessung Abmessung Wandhalter Farbe

B810 Permit RedboxTM - 88882 3 1 380 mm x 240 mm x 68 mm 174 mm x 40 mm x 10 mm red

3534

B810

NOVO

Suporte de parede PERMIT REDBOXTM

Autorizações de trabalho numa combinação simples com o 

armazenamento localizado de fechaduras de máquinas e sistemas.

TECNOLOGIA E DETALHES

• 2 em 1: incorpora processos de autorização de trabalho 

no bloqueio de grupos padrão – a forma mais fácil de 

combinar os dois métodos

• Para até 23 cadeados pessoais – para fechar tanto:  

chaves de cadeados de equipamentos como 

formulários de autorização de trabalho A4

• Design e tamanho práticos

• Adequada para uso fixo e móvel 

graças ao suporte de parede incluído

• Fabricada em chapa de aço pintada a pó: robusta e 

durável

A VANTAGEM PARA SI

As caixas de autorização ajudam a reduzir o tempo 

dos processos de bloqueio de grupos, do início ao 

fim. Quando colocadas perto dos equipamentos de 

produção ou num local da instalação onde sejam 

realizados trabalhos de manutenção regulares, as 

caixas de autorização ajudam a minimizar o movimento 

dos equipamentos e do pessoal pela fábrica e a dar 

visibilidade aos colaboradores envolvidos. A B810 

Permit Redbox™ disponibiliza um lugar onde guardar 

os cadeados dos equipamentos, pendurar as chaves dos 

cadeados colocados e mostrar as respetivas autorizações 

de trabalho.

B810
O BLOQUEIO NO SEU MELHOR

Artigo Designação do artigo EAN 
400318

Conteúdo Peso Dimensão Dimensão do suporte de 
parede

Cor

B810 Permit RedboxTM - 88882 3 1 3,8 kg  380 mm x 240 mm x 68 mm 174 mm x 40 mm x 10 mm vermelho
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TECNOLOGIA E DETALHES

•  Em papel sintético indestrutível de polipropileno
•  Com campos de rotulagem no verso
•  Disponível em dois tamanhos e em cinco idiomas
• Caixa que pode voltar a ser fechada com orifícios de 

9 mm para ganchos
• Em conformidade com a diretiva relativa à rotula-

gem ASR A1.3, ponto 3.3. e ponto 5/5.1, alínea 6, 8, 9 
DIN EN ISO 7010

A VANTAGEM PARA SI

Estas etiquetas são imediatamente visíveis e podem ser 
colocadas em qualquer cadeado. Consoante o tipo de 
caneta utilizado, as etiquetas podem ser utilizadas de 
forma permanente ou ser apagadas. Deste modo, caso 
necessário, pode remover o texto e reutilizar as etiquetas.

TAGOUT – 
AS PLACAS DE IDENT IF ICAÇÃO
As nossas placas de identificação/etiquetas robustas, resistentes a rasgos e com possibilidade de inscrição 

em dois tamanhos diferentes e cinco idiomas, em polipropileno. Para aumentar a segurança em caso 

de manutenção: pode escrever indicações ou avisos nas etiquetas ou identificá-las com o nome de um 

colaborador ou de um departamento. Inclui caixa Dispenser que pode voltar a ser fechada para guardar as 

placas de identificação.

Artigo Designação do artigo EAN 
400318

Conteúdo Dimensões 
ETIQUETAS

Medida caixa DISPENSER Cor

Compri-
mento 
em mm

Largu-
ra em 
mm

Compri-
mento 
em mm

Largu-
ra em 
mm

Profun-
didade 
em mm

T100 Alemão Etiquetas para pendurar LOTO, pequenas, alemão, em caixa Dispenser 77806 3 Etiquetas para pendurar, 100 unidades 140 32 144 33 29 branco

T100 Francês Etiquetas para pendurar LOTO, pequenas, francês, em caixa Dispenser 77808 7 Etiquetas para pendurar, 100 unidades 140 32 144 33 29 branco

T100 Inglês Etiquetas para pendurar LOTO, pequenas, inglês, em caixa Dispenser 77807 0 Etiquetas para pendurar, 100 unidades 140 32 144 33 29 branco

T100 Espanhol Etiquetas para pendurar LOTO, pequenas, espanhol, em caixa Dispenser 78298 5 Etiquetas para pendurar, 100 unidades 140 32 144 33 29 branco

T100 Sueco Etiquetas para pendurar LOTO, pequenas, sueco, em caixa Dispenser 77809 4 Etiquetas para pendurar, 100 unidades 140 32 144 33 29 branco

T150 Alemão Etiquetas para pendurar LOTO, grandes, alemão, em caixa Dispenser 77798 1 Etiquetas para pendurar, 100 unidades 146 76 149 78 29 branco

T150 Francês Etiquetas para pendurar LOTO, grandes, francês, em caixa Dispenser 77802 5 Etiquetas para pendurar, 100 unidades 146 76 149 78 29 branco

T150 Inglês Etiquetas para pendurar LOTO, grandes, inglês, em caixa Dispenser 77801 8 Etiquetas para pendurar, 100 unidades 146 76 149 78 29 branco

T150 Espanhol Etiquetas para pendurar LOTO, grandes, espanhol, em caixa Dispenser 78299 2 Etiquetas para pendurar, 100 unidades 146 76 149 78 29 branco

T150 Sueco Etiquetas para pendurar LOTO, grandes, sueco, em caixa Dispenser 77803 2 Etiquetas para pendurar, 100 unidades 146 76 149 78 29 branco
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TECNOLOGIA E DETALHES

•  Bolsas disponíveis em dois tamanhos

•  Material leve (poliéster)

•  Muito flexível, repelente à água e resistente ao calor e à 

sujidade graças ao revestimento de poliuretano

•  Fecho de correr de 2 vias

•  Fivela de cinto no verso

A VANTAGEM PARA SI

A solução ideal para ter sempre tudo à mão – temos todo 

o gosto em disponibilizar um conjunto perfeitamente 

adequado às suas necessidades.

KIT S LOTO – 
MONTADOS 
INDIV IDUALMENTE
Em aplicações de projetos de construção ou durante a manutenção de 

máquinas e sistemas em aplicações externas, são necessárias soluções 

compactas e eficazes. A ABUS desenvolveu as bolsas LoTo para essas 

finalidades. Estas são adequadas para acessórios de segurança no trabalho 

como, por exemplo, cadeados de segurança, cabos Safelex™, etiquetas e 

outros bloqueios.

SL Bag 130 SL Bag 120

Artigo Designação do artigo EAN 
400318

Dimensões BOLSA Con-
teúdo

Cor

Comprimento 
em mm

Largura  
em mm

Profundidade  
em mm

SL Bag 120 Bolsa LoTo pequena com fecho de correr 72656 9 180 120 45 vazia vermelho

SL Bag 130 Bolsa LoTo grande com fecho de correr 77235 1 190 190 85 vazia vermelho
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Conjuntos LoTo

Seja para bloqueios mecânicos ou elétricos, seja com cadeados que fecham de forma diferente ou igual, não importa 

a cor do cadeado ou versão de arco que deseja – componha, por si mesmo, os seus Kits LoTo. Deste modo, tem 

sempre à mão os bloqueios e fechaduras necessários para o uso móvel. Teremos todo o prazer em aconselhá-lo sobre 

a composição dos seus kits pessoais. 

Conjunto LoTo: Pequeno

Conjunto LoTo: Grande

Conjunto LoTo: "elétrico pequeno"

Conjunto LoTo: "elétrico grande"

INFORMAÇÃO: OS QUATRO COMPONENTES SÃO APENAS EXEMPLARES!

OS ARTIGOS ILUSTRADOS NÃO ESTÃO INCLUÍDOS 

NA ENCOMENDA DA BOLSA.

O formulário de encomenda  
para composição do seu conjunto 
individual pode ser encontrado em: 
abus.com na categoria lockout / 
tagout.
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TECNOLOGIA E DETALHES 

• Sistema modular para armazenar cadeados e bloqueios 

Lockout/Tagout

• Solução de armazenamento em metal, estável, 

durável e fácil de limpar

• Design individual, de acordo com o pedido do cliente, 

de cada LockPoint

• Dois tamanhos diferentes em 3 variantes

• Combinável com documentações, instruções de 

trabalho, procedimentos de autorização de trabalho e 

processos de grupo

• Cumprimento da regra dos 60 segundos, na qual todos 

os materiais devem estar disponíveis no espaço de um 

minuto

A VANTAGEM PARA SI

A construção modular do LockPoint da ABUS permite 

criar todos os ambientes de trabalho na área de 

bloqueio/desenergização de forma direcionada e 

eficiente. Pode colocar travessas para cadeado, cestos 

com separadores de cestos opcionais ou suportes para 

documentos. É assim que o LockPoint se torna o seu 

centro de segurança pessoal.

LOCKPOINT SINGLEWALL

LOCKPOINT
+ Suporte de parede, base ou rodízios duplos 
(indique a versão ao realizar a encomenda)

Chassis LockPoint com 
rodízios duplos | 77963

RL base LockPoint | 77952Fixação à parede | 77944

LockPoint SingleWall | 82629

Um acesso direto a todos os materiais e documentos necessários é um desafio para qualquer empresa. A solução: 

flexível, modificável e à altura das necessidades – o ABUS LockPoint. Graças ao chassis opcional, o LockPoint está 

sempre no local onde precisa dele – diretamente no seu sistema. Fabricado em aço maciço, é ideal para a utilização em 

ambiente industrial. 

LOCKPOINT – O S ISTEMA  
DE  ARMAZENAMENTO

Nomeado para:

Aqui, é possível aceder ao vídeo do LockPoint

incl. fixação à parede

Artigo Descrição combiná-
vel

EAN 
4003318

 LOCKPOINT 

Conjunto básico LockPoint Composto por: 

 

77966

Parede perfurada de 2 partes, suporte lateral de 2 partes, 1 x acessório de exibição 
"LockPoint", 1 x insersor "LockPoint", 1 x armazenamento de bloqueios transver-
sais para até 20 cadeados

+ VERSÃO (importante: ao selecionar o conjunto básico LockPoint)

Fixação de parede LockPoint Conjunto de 6 suportes de parede incl. parafusos para LockPoint  77944

Conjunto RL base LockPoint, 2 peças Conjunto de 2 peças de suportes R/L para LockPoint  77952

Chassis LockPoint com rodízios duplos Suporte de rolo de 2 peças para LockPoint  77963

LOCKPOINT SINGLEWALL 

Conjunto básico LockPoint SingleWall Composto por: 82629

Parede perfurada de 1 parte, suporte lateral de 2 partes, 1 x adesivo "LockPoint"
1 x armazenamento de bloqueios transversais, 4 x suportes de parede com parafusos

+ OPÇÃO NÍVEL DE PRODUTO

Armazenamento de bloqueios transversais 
LockPoint Suporte de cadeado para até 20 fechaduras, ajustável em altura  77947

Cesto LockPoint Calha do produto (cesto interno e externo)  77948

Divisor de cesto LockPoint 40 cm Subdivisor da calha do produto  77949

Cesto LockPoint para SingleWall Calha do produto (meia profundidade para parede única) 82625

+ OPÇÃO NÍVEL ORGANIZACIONAL

Compartimentos para folhas LockPoint DIN A4 Conjunto de 10 unidades (5 x azul, 5 x vermelho), compartimentos removíveis para 
papel DIN A4  77953

Suporte de compartimentos para folhas 
LockPoint Suporte para até 10 compartimentos para folhas  77964

Superfície de escrita LockPoint DIN A4 Superfície de escrita ajustável em altura DIN A4  77946

Suporte para bloqueios do interruptor principal 
(Eurocode)

Gancho de encaixe para armazenar bloqueios do interruptor principal, como H701, 
etc.

 28246

Suporte para tags LOTO Suporte LockPoint para caixas Dispenser de tags LOTO  86796
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ABUS 
SUPPORTBOX

ABUS
TRAINING TOWER

O ABUS TrainingsTower permite a formação prática em matéria de lockout / tagout. Adequado para instrução anual, 

reciclagem ou formação e instrução geral de, p. ex., empresas externas. 

O ABUS TrainingsTower oferece a possibilidade de apresentar tanto um procedimento LoTo simples quanto um 

complexo. Para este efeito, estão incluídos pontos elétricos e mecânicos de energia. 

As formações podem, portanto, ser realizadas com sucesso fora do fabrico e da produção em curso. 

O seu ABUS TrainingsTower já está disponível e teremos todo o gosto em aconselhá-lo.

Para simplificar a distribuição dos seus cadeados de segurança individuais aos colaboradores, a ABUS 

desenvolveu um novo tipo de embalagem:

o ABUS SupportBox.

Devido à embalagem especial dos cadeados, pode ver rapidamente que cadeado deve ser atribuído a que 

colaborador ou máquina – os custos de organização são drasticamente reduzidos. 

A partir de uma quantidade encomendada de 100 cadeados, tem a possibilidade de solicitar o ABUS 

SupportBox como tipo de embalagem alternativo.

SupportBox | 88486 3

Parte dianteira do Trainingstower Parte traseira do Trainingstower
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ABUS 
EMMA

Está a planear um evento que vai ficar na memória e deseja apresentar o tema de segurança no trabalho?

Faça do seu evento um espetáculo com a ABUS e deixe os seus colaboradores experimentar o lockout / tagout!

A nossa impressionante "EMMA", de 650 kg, oferece a possibilidade de simular de forma lúdica os 

procedimentos diários de desconexão. As fontes de energia mecânica e elétrica são protegidas contra vapor e 

acústica. Se tudo acontecer dentro do prazo, temos uma competição maravilhosa que já despertou a ambição 

de muitas pessoas.

Além disso, apresentamos sempre a EMMA com um acompanhante ou moderação. Temos todo o gosto em 

planear consigo a próxima demonstração.

Fale connosco!






