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Werken met SES-STERLING 

Een globale leverancier 
 
SES-STERLING is een producent met zes productiecentra 
binnen een straal van 50 km. Meer dan 25.000 productrefe-
renties in onze catalogus zorgen ervoor dat wij aan al de 
noden van onze klanten kunnen voldoen. Bovendien beschik-
ken wij over heel wat producten in stock waardoor wij snel 
kunnen leveren. 
 

Al 90 jaar een vakkundige partner 
 
SES-STERLING is een familiebedrijf dat in 1928 werd opge-
richt door Ernst Hess. Dankzij onze jarenlange expertise kun-
nen wij voortdurend innoveren en onze productiemiddelen 
zelf ontwikkelen. Daarvoor doen wij beroep op ons laborato-
rium, onze afdeling onderzoek en ontwikkeling, en een afde-
ling die instaat voor de opstart van de productie van nieuwe 
producten. 
 

Een betrokken leverancier 
 
Onze productie is 100 %  “Made in France”. Deze lokale  
verankering is een bewuste strategie. Wij zijn zelfs partner 
van onze regio met het merk Alsace en van onze stad Saint-
Louis met een aangelegd park. 

 
PLIOTEX-Vplus

Markeringsringen voor kabels en draden
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In voorgesneden rupsvormige stroken, in cassette

Voorgesneden, in zakjes

MARKERINGSRINGEN 
voor een eenvoudige en perfecte markering

Systeem PLIOTEX-Vplus

• Montagestangen 

                                                                     

De ijzeren montagestangen vergemakkelij-

ken het samenstellen en de montage van 

de ringen PLIOTEX-Vplus. Voor elke draad-

doorsnede bestaat er een gepaste stang, 

met een versmald einde, voor het eenvou-

dig inzetten van de ringen. 

• Lege cassettehouder SUCA - 350 

                                                                     

Houder in verzinkt staal voor het opbergen 

van de cassettes met markeringsringen 

PLIOTEX-Vplus. Voor het bewaren- het wer-

ken op de vaste werkplek- gebruik op de 

werf. 

  

• Opbergdoos voor markeringsringen 

                                                                     

- Opbergen van de markeringsringen. 

- Bescherming van de ringen. 

- Klaar voor gebruik. 

- Variabele opbergcapaciteit afhankelijk                

van de grootte van de markeringsrin-

gen. Formaat : 240 x 195 x 43 mm. 

De voordelen van PLIOTEX-Vplus 

 

• De vorm en elasticiteit garanderen een perfect houvast op de kabel.  

• Eenvoudig aan te brengen en samenstellen van de markeringen door 

middel van het werktuig. 

• 5 maten voor een diameterbereik van 1 tot 25 mm (0,2 tot 185 mm²). 

• Zijn V vorm zorgt voor een correcte uitlijning van de markeringen. 

• Geleverd in cassette in rupsvorm (voorgesneden) en in zakjes  

   (gesneden).

PT-V+ 30 0370 0002 *** *** 0370 0012 *** *** 0370 0022 *** 1,0 - 3,0 0,2 - 1,5 500

PT-V+ 45 0370 0003 *** *** 0370 0013 *** *** 0370 0023 *** 2,2 - 5,0 1 - 6 500

PT-V+ 90 0370 0004 *** *** 0370 0014 *** *** 0370 0024 *** 4,0 - 9,0 4 - 16 250

PT-V+ 150* 0370 0005 *** *** 0370 0015 *** *** 0370 0025 *** 7,0 - 16,0 16 - 70 100

PT-V+ 240* 0370 0006 *** *** 0370 0016 *** *** 0370 0026 *** 12,0 - 25,0 50 - 185 100

 
type

 
ringen

voor kabels ± 
mm

doorsnede 
mm2

Toebehoren

* geleverd in dozen van 5 stroken met 20 stuks

Ook leverbaar recht gesneden, neem contact op 

 
type

 
        wit/geel

     artikelcode 
internationale code

onbedrukt 
wit/geel

voor kabels ± 
mm

doorsnede 
mm2

 
ringen

PT-V + 30 0370 0072 *** *** 0370 0082 *** *** 0370 0095 *** 1,0 - 3,0 0,2 - 1,5 100

PT-V + 45 0370 0073 *** *** 0370 0083 *** *** 0370 0096 *** 2,2 - 5,0 1 - 6 100

PT-V + 90 0370 0074 *** *** 0370 0084 *** *** 0370 0097 *** 4,0 - 9,0 4 - 16 100

Materiaal : zachte PVC 

Gebruikstemperatuur : -20 tot +90°C

Shore hardheid  A : 85 ± 3

Voor markering alvorens bevestiging, van ka-

bels en draden van 1  tot 25 mm 

 
De markeringsringen Pliotex-Vplus zijn zeer eenvoudig op 
de geleider te plaatsen met behulp van een werktuig. 
 
Door zijn speciale omegavorm en zijn flexibiliteit, is het mo-
gelijk om met maar 5 verschillende maten markeringen, 
draden van 1 tot 25 mm te markeren. Zijn zachte PVC is 
brandbestendig conform VO UL94, de ideale markering. 
 
Geschikt voor alle markering van kabels en draden, tevens 
voor de auto- en nucleaire industrie.

Andere symbolen op aanvraag.

code 

markering

Voorbeeld bestelling:

groeps-

code

detail  

artikel

kleur-

code 

                                              artikelcode                         kleuren 
          wit/geel                 internationale code                 onbedrukt
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