
TAGPU LOOP
Flexibele identificatie zonder bundelbanden



09
/2

02
2

TA
G

PU
 L

O
O

P 
ov

er
vi

ew

MATERIAAL Polyurethaan (PUR)

Gebruikstemperatuur -25 °C tot +105 °C

Brandbaarheid UL94 V0 (3 mm)

Aanbevolen tonerband TTRHT, TTRC+

Thermotransfer printer TT431, TT4030

TAGPU LOOP is een speciaal ontworpen kabelmarkering voor het 
markeren van aders en kabels zonder gebruik van een bundelband. De 
markeringen worden in een lus aangebracht op aders en kabels van 
2,8 mm tot 8 mm, waar een permanent leesbare en UV-bestendige 
markering vereist is. De kabelmarkeringen bestaan uit een robuust en 
flexibel polyurethaanmateriaal en zijn bijzonder geschikt voor ruwe 
omgevingen. Het materiaal is geconditioneerd voor het printen op 
zowel thermotransfer- als lasermachines. Eenvoudig de gewenste 
TAGPU printen, uithalen en zonder bundelbanden aanbrengen. 

Print met HellermannTyton's premium assortiment thermotransfer 
printers en tonerbanden.

Hoofdkenmerken
• gebruik zonder bundelbanden - kosten- en tijdbesparend
• UV-gestabiliseerd
• robuust en flexibel materiaal
• thermotransfer of bedrukbaar met een lasermachine
• verkrijgbaar in diverse kleuren
• halogeenvrij
• goede mechanische sterkte en zeer flexibel
• levering in handige opbergdozen

Identificatiesystemen 
Markeringen voor ader en kabel

Markeringsplaatjes ladderformaat, thermotransfer

TAGPU LOOP - Oplossingen voor kabelmarkering op de omvormer.

TAGPU - UV-bestendige Tiptags
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TYPE Tekening
Lengte

(L)
Lengte 

(L2)
Breedte

(W)
Min.

Ø
Max.

Ø Inhoud Kleur
HT

art.nr.

TAGPU12X74-LOOP
W

L

L2

74,0 40,0 12,0 2,8 8,0 500 st. blauw (BU) 556-80586

74,0 40,0 12,0 2,8 8,0 500 st. geel (YE) 556-80585

74,0 40,0 12,0 2,8 8,0 500 st. rood (RD) 556-80587

74,0 40,0 12,0 2,8 8,0 500 st. wit (WH) 556-80584

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. 
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar. Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.
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