
ShockWatch®  Labels

As etiquetas indicadoras de impacto ShockWatch 
Labels e suas ferramentas associadas avisam a 
todos que manuseiam as suas encomendas que 
seus produtos estão sendo monitorados em caso 
de manuseio inadequado.  

Diminua as avarias.  Aumente suas margens de lucro.  Proteja seus investimentos.

As etiquetas de impacto ShockWatch inibem o manuseio inadequado e reduzem os custos relacionados à avarias 
ao indicar quando os produtos foram expostos à um impacto com potencial de danos durante o transporte ou 
quando armazenados.  Os ShockWatch Labels são dispositivos mecanicamente ativados e invioláveis, que ficam 
com a cor vermelho brilhante quando ocorre um impacto.

Benefícios

• Age como um inibidor visual para manuseio inapropriado

• Reduz o manuseio inadequado através da
conscientização

• Proporciona evidências irrefutáveis do manuseio
inadequado

• Alerta aos destinatários para inspecionar o conteúdo
antes de dar o aceite

•  Define limites de responsabilidade para o manuseio
do produto em toda a cadeia de surpimento

• Confirma a eficácia da embalagem

• Ajuda a identificar pontos com problemas na cadeia de
suprimentos, da produção ao transporte e armazenamento

• Ajuda a aumentar a qualidade do produto em toda a
cadeia logística

Os ShockWatch Labels desta foto são mostrados em conjunto com etiquetas acessórias e fitas de alerta.  

L-30 (100g) L-35 (75g) L-47 (50g) L-55 (37g) L-65 (25g)
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A ShockWatch pode lhe ajudar a implantar um programa de redução de danos, feito sob medida para as suas 
características específicas. Para mais informações, por favor, contate um representante da ShockWatch.

ShockWatch
Label

0 - 1 pés3

0 - .03 m3
1 - 5 pés3

.03 - .14 m3
5 - 15 pés3

.14 - .42 m3
15 - 50 pés3

.42 - 1.42 m3
50+ pés3

1.42+ m3

0 - 10 lbs
0 - 5 kg L-30 (100g) L-30 (100g) L-35 (75g) L-35 (75g) L-47 (50g)

10 - 25 lbs
5 - 11 kg L-30 (100g) L-35 (75g) L-35 (75g) L-47 (50g) L-47 (50g)

25 - 50 lbs
11 - 23 kg L-35 (75g) L-35 (75g) L-47 (50g) L-47 (50g) L-55 (37g)

50 - 100 lbs
23 - 45 kg L-35 (75g) L-47 (50g) L-47 (50g) L-55 (37g) L-55 (37g)

100 - 250 lbs
45 - 113 kg L-47 (50g) L-47 (50g) L-55 (37g) L-55 (37g) L-65 (25g)

250 - 1.000 lbs
113 - 454 kg L-47 (50g) L-47 (50g) L-55 (37g) L-65 (25g) L-65 (25g)

1.000+ lbs
454+ kg --- L-55 (37g) L-65 (25g) L-65 (25g) L-65 (25g)

Selecionando um Modelo

Existem duas coisas que é necessário saber para iniciar a seleção da sensibilidade de um indicador de impacto 
ShockWatch: o tamanho e o peso da remessa.  As diretrizes abaixo devem ser usadas somente como um ponto de 
partida. A etiqueta que será melhor para a sua aplicação também deverá considerar a fragilidade e a embalagem.

Principais Especificações
Faixa de sensibilidade 25 - 100G

Duração do impacto 0,5 - 50ms

Tolerância ±15%	a	20°C	/	68°F,	1	ATM

Temperatura de Operação -25°C a	80°C	/	-13°F	a	176°F

Peso(varia com a sensibilidade) ~2.37g

Dimensões 3,8	pol.	x	3,8	pol.	/	96,52	mm	x	96,52	mm

Segurança Inviolável, Serializado (opcional)

Adesivo Acrílico

Vida útil do produto 2	anos quando armazenado a	20°C	/	68°F,	1	ATM
Recomendações de 
Armazenagem 20°C	/	68°F,	1	ATM,	0-99%	UR sem condensação

Customização Disponível com logomarca do cliente. 
Sujeito a quantidade mínima.

ShockWatch®  Labels

Descrição do Produto Número da Peça
L-30 ShockWatch Label - 100G (Verde)*  20100

L-35 ShockWatch Label -   75G (Laranja)*  20300

L-47 ShockWatch Label -   50G (Vermelho)*  20500

L-55 ShockWatch Label -   37G (Roxo)* 	20686

L-65	ShockWatch	Label	-			25G	(Amarelo)*  20700

Etiqueta Acessória - 200/rolo 26106

Etiqueta Acessória - 500/rolo 26107

*Quantidade mínima de pedido: 100
Unidades serializadas estão disponíveis




