
CAIXA DE TRAVAMENTO EM AÇO
PARA 26 CADEADOS

TAGOUT PÁG.15

PROTEÇÃO | BLOQUEIO E ETIQUETAGEM

- Produzida em chapa de aço carbono com 1,2mm de 
espessura com pintura eletrostática
- Suporta até 26 cadeados
- Pode ser utilizada também como caixa para armazenar
cadeados (até 40 cadeados)
- Medidas: 28,5 x 15,5 x 16 cm (CxLxH)
- Disponível na cor vermelha
- Cadeados não inclusos
- Tampa transparente em acrílico resistente 3mm, permite a 
visualização das chaves

CÓDIGO

CBA26 Caixa de Bloqueio em Aço para 26 Cadeados

A Caixa de Travamento em grupo Tagout permite que até 26 
técnicos bloqueiem a caixa simultaneamente. O equipamento 
em manutenção é bloqueado com um único cadeado, e a 
chave é colocada dentro da Caixa de Travamento em Grupo 
Tagout. Cada técnico que participa da manutenção deste 
equipamento coloca o seu cadeado em 1 dos 26 orifícios da 
caixa, que só será aberta após a remoção de todos os 
cadeados, ou seja, após todos os técnicos concluírem seus 

trabalhos. A utilização da Caixa de Bloqueio em Grupo também 
permite um controle maior das atividades de manutenção que 
estão sendo executadas, atuando diretamente na redução de 
riscos de acidentes em ambientes que envolvam descargas 
elétricas. Para grupos maiores que 26 pessoas, podem ser 
combinadas caixas com garras de de travamento, ou caixas 
em sequência.

Acesse
o vídeo

TAGOUT PÁG.17

CÓDIGO

CBP26 Caixa de Bloqueio Plástica para 26 Cadeados

CBA13AP

PROTEÇÃO | BLOQUEIO E ETIQUETAGEM

CAIXA DE BLOQUEIO PLÁSTICA 
PARA 26 CADEADOS

CBP26

CBP26

TAGOUT PÁG.17

- Produzida em plástico PP com talco
- Suporta até 26 cadeados
- Pode ser utilizada também como caixa para armazenar cadeados
- Medidas: 14 x 10 x 24 cm (AxLxC)
- Disponível na cor vermelha
- Cadeados não inclusos
- Material super resistente
- Sistema inovador de abertura, fechamento e trava

A Caixa de Bloqueio Plástica para 26 Cadeados Tagout 
possui sistema inovador de abertura, fechamento e trava. 
Todas as peças são injetadas em plástico PP com talco, 
material super-resistente. A Caixa de Bloqueio Plástica para 
26 Cadeados foi pensada para auxiliar na segurança do 
trabalho, com utilização principalmente pelas equipes de 
máquinas e equipamentos. 

A Caixa de Bloqueio Plástica para 26 Cadeados é indicada 
para bloqueios em grupo. O responsável pelo bloqueio deve 
realizar o bloqueio da máquina ou equipamento e colocar a 
chave do seu cadeado dentro da caixa de travamento plástica 
de 26 furos, enquanto que os demais técnicos que 
participarão da manutenção deverão colocar seus cadeados 
e etiquetas nos demais orifícios presentes na tampa da caixa.

TAGOUT PÁG.16



CÓDIGO

CAIXA DE TRAVAMENTO EM PLÁSTICO
PARA 8 CADEADOS

PROTEÇÃO | BLOQUEIO E ETIQUETAGEM

- Disponível na opção com alça
- Produzida em plástico ABS 
- Suporta até  8 cadeados
-Resistente a impactos moderados e com 4 furos na parte traseira 
para fixação em parede.
- Medidas: 133 x 145 x 133 mm (AxLxC)
- Disponível na cor vermelhattt
- Cadeados não inclusos
- Possui porta frontal transparente com porta etiqueta  possibitando 
a colocação de etiqueta para identificação do Equipamento 
Bloqueado.

CÓDIGO

Caixa de Bloqueio em Plástico para 8 CadeadosCBP8

Caixa de Bloqueio em Plástico para 8 Cadeado com alçaCBPA8

A Caixa de Travamento em grupo Tagout permite que até 8 
técnicos bloqueiem a caixa simultaneamente. O equipamento 
em manutenção é bloqueado com um único cadeado, e a 
chave é colocada dentro da Caixa de Travamento em Grupo 
Tagout. Cada técnico que participa da manutenção deste 
equipamento coloca o seu cadeado em 1 dos 8 orifícios da 
caixa, que só será aberta após a remoção de todos os 
cadeados, ou seja, após todos os técnicos concluírem seus 

trabalhos. A utilização da Caixa de Bloqueio em Grupo também 
permite um controle maior das atividades de manutenção que 
estão sendo executadas, atuando diretamente na redução de 
riscos de acidentes em ambientes que envolvam descargas 
elétricas. Para grupos maiores que 8 pessoas, podem ser 
combinadas caixas com garras de travamento, ou caixas em 
sequência.

Acesse
o vídeo

CBP8

CBPA8

TAGOUT PÁG.17



Acesse
o vídeo

CAIXA DE TRAVAMENTO EM AÇO
PARA 13 CADEADOS

TAGOUT PÁG.14

PROTEÇÃO | BLOQUEIO E ETIQUETAGEM

- Produzida em chapa de aço carbono com 1,2mm de
espessura com pintura eletrostática
- Suporta até 13 cadeados
- Pode ser utilizada também como caixa para armazenar
cadeados (até 40 cadeados)
- Medidas: 23 x 9 x 15,5cm (CxLxH)
- Disponível na cor vermelha
- Cadeados não inclusos

CÓDIGO

CBA13 Caixa de Bloqueio em Aço para 13 Cadeados

Acesse
o vídeo

PROTEÇÃO | BLOQUEIO E ETIQUETAGEM

TAGOUT PÁG.15

A Caixa de Travamento em grupo Tagout permite que até 13 
técnicos bloqueiem a caixa simultaneamente. O equipamento 
em manutenção é bloqueado com um único cadeado, e a 
chave é colocada dentro da Caixa de Travamento em Grupo 
Tagout. Cada técnico que participa da manutenção deste 
equipamento coloca o seu cadeado em 1 dos 13 orifícios da 
caixa, que só será aberta após a remoção de todos os 
cadeados, ou seja, após todos os técnicos concluírem seus 

trabalhos. A utilização da Caixa de Bloqueio em Grupo também 
permite um controle maior das atividades de manutenção que 
estão sendo executadas, atuando diretamente na redução de 
riscos de acidentes em ambientes que envolvam descargas 
elétricas. Para grupos maiores que 13 pessoas, podem ser 
combinadas caixas com garras de de travamento, ou caixas 
em sequência.

TAGOUT PÁG.18

CÓDIGO

CBA13AP Caixa de Bloqueio em Aço para 13 Cadeados
com Alça Plástica

- Produzida em chapa de aço carbono com 1,2mm de
espessura com pintura eletrostática
- Suporta até 13 cadeados
- Pode ser utilizada também como caixa para armazenar
cadeados (até 40 cadeados)
- Medidas: 23 x 9 x 15,5cm (CxLxH)
- Disponível na cor vermelha
- Cadeados não inclusos
- Opção com alça de plástico

Caixa de Bloqueio em Aço para 13 Cadeados CBA13

PROTEÇÃO | BLOQUEIO E ETIQUETAGEM

CAIXA DE BLOQUEIO EM GRUPO 
PARA 13 CADEADOS

CBA13

CBA13AP



CAIXA DE TRAVAMENTO EM AÇO
PARA 26 CADEADOS

TAGOUT PÁG.15

PROTEÇÃO | BLOQUEIO E ETIQUETAGEM

- Produzida em chapa de aço carbono com 1,2mm de
espessura com pintura eletrostática
- Suporta até 26 cadeados
- Pode ser utilizada também como caixa para armazenar
cadeados (até 40 cadeados)
- Medidas: 28,5 x 15,5 x 16 cm (CxLxH)
- Disponível na cor vermelha
- Cadeados não inclusos
- Tampa transparente em acrílico resistente 3mm, permite a 
visualização das chaves

CÓDIGO

CBA26 Caixa de Bloqueio em Aço para 26 Cadeados

A Caixa de Travamento em grupo Tagout permite que até 26 
técnicos bloqueiem a caixa simultaneamente. O equipamento 
em manutenção é bloqueado com um único cadeado, e a 
chave é colocada dentro da Caixa de Travamento em Grupo 
Tagout. Cada técnico que participa da manutenção deste 
equipamento coloca o seu cadeado em 1 dos 26 orifícios da 
caixa, que só será aberta após a remoção de todos os 
cadeados, ou seja, após todos os técnicos concluírem seus 

trabalhos. A utilização da Caixa de Bloqueio em Grupo também 
permite um controle maior das atividades de manutenção que 
estão sendo executadas, atuando diretamente na redução de 
riscos de acidentes em ambientes que envolvam descargas 
elétricas. Para grupos maiores que 26 pessoas, podem ser 
combinadas caixas com garras de de travamento, ou caixas 
em sequência.

Acesse
o vídeo

TAGOUT PÁG.19

CÓDIGO

CBA26AP Caixa de Bloqueio em Aço para 26 Cadeados
com Alça Plástica

- Produzida em chapa de aço carbono com 1,2mm de
espessura com pintura eletrostática
- Suporta até 26 cadeados
- Pode ser utilizada também como caixa para armazenar
cadeados (até 40 cadeados)
- Medidas: 28,5 x 15,5 x 16 cm (CxLxH)
- Disponível na cor vermelha
- Cadeados não inclusos
- Tampa transparente em acrílico resistente 3mm, permite a
visualização das chaves
- Opção com alça de plástico

Caixa de Bloqueio em Aço para 26 Cadeados 
CBA13AP
CBA26

PROTEÇÃO | BLOQUEIO E ETIQUETAGEM

CAIXA DE BLOQUEIO EM GRUPO 
PARA 26 CADEADOS

CBA26AP

CBA26




