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Een veiligere, 
productievere wereld

Over Brady 

De voordelen van Brady
Op het vlak van identificatie, veiligheid en 
conformiteit biedt werken met Brady duidelijke 
voordelen. Onze klanten komen op de eerste plaats 
in alles wat we doen.

We willen u een ongeëvenaarde klantenervaring 
bieden. We streven voortdurend naar uitstekende 
prestaties – in onze producten, diensten en mensen.

Onze producten en oplossingen leveren prestaties 
die anderen niet kunnen evenaren. Onze 
mensen presteren op manieren die regelmatig 
uw verwachtingen overtreffen en onze focus en 
discipline zorgen voor uitstekende prestaties op 
lange termijn voor onze klanten.

Kortom, Brady is het bedrijf dat u vertrouwt wanneer 
prestaties van het grootste belang zijn.

Meer informatie over de voordelen van Brady 
vindt u op: www.bradyeurope.com

Identificeren en beschermen
Wanneer prestaties van het grootste belang zijn, kunt u vertrouwen op Brady voor 
de bescherming en identificatie van mensen, producten en eigendommen met 
betrouwbare oplossingen voor cruciale toepassingen in veeleisende omgevingen. 

Onze oplossingen helpen de veiligheid, beveiliging, productiviteit en prestaties van 
klanten te verhogen. Ons gamma omvat hoogwaardige identificatielabels, producten 
voor veiligheids- en site-identificatie, printers, software, lockout/tagout-producten 
en absorptiematerialen.

Wanneer prestaties van het grootste belang zijn
Het begon allemaal in 1914, toen Will Brady de W.H. Brady Company oprichtte voor 
de verkoop van fotokalenders, kleurrijke displays voor ijssalons en winkeldisplays.

De focus op kwaliteit leidde in 1940 tot de introductie van betrouwbare labels die 
geschikt waren voor de identificatie van draden en kabels in vliegtuigen, zelfs bij 
blootstelling aan extreem hoge temperaturen. 

Sindsdien slaagt Brady erin, wanneer prestaties van het grootste belang zijn, om 
een betrouwbare identificatieoplossing aan te bieden.

Uitblinken in alles wat we doen
Brady is de bevoorrechte identificatiepartner in diverse industrieën vanwege onze 
betrouwbare, conforme en bewezen identificatieoplossingen, onze uitgebreide 
personaliseringsmogelijkheden en het feit dat we samen met onze klanten 
nadenken over nieuwe identificatieoplossingen die beantwoorden aan hun 
behoeften.

Vandaag, na honderd jaar, neemt Brady nog steeds het voortouw in het oplossen van 
identificatie- en veiligheidsuitdagingen in 's werelds meest veeleisende industrieën.
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Industriële expertise

Massavervoer
Identificatielabels, merkers of tags die geen rook of giftige 
dampen produceren zijn uitstekende identificatieoplossingen 
voor massavervoer. 

Brady ontwikkelt hoogwaardige oplossingen, die voldoen aan 
de meest recente standaarden en normen, en beantwoorden 
aan de vereisten van het massavervoer.

Laboratoria
Stel u voor dat grote hoeveelheden stalen naamloos zijn 
geworden omdat hun goedkope labels zijn losgekomen tijdens 
het invriezen. Resultaat: het onderzoek duurt langer, patiënten 
moeten langer wachten en de laboratoriumkosten stijgen.

Brady biedt speciale printers aan voor gebruik in laboratoria, 
alsook labels die blijven kleven en leesbaar blijven in vriezers, 
vloeibare stikstof en autoclaven. Onze labels zijn bestand 
tegen alle typische chemicaliën die in laboratoria worden 
gebruikt.

Lucht- & ruimtevaart en defensie
Maximale betrouwbaarheid en minimale ontvlambaarheid 
dragen optimaal bij aan de maximale beschikbaarheid van 
voertuigen en apparatuur in de lucht- en ruimtevaart en 
defensie. 

Brady biedt kwalitatieve labels en tags aan die bestand zijn 
tegen extreem hoge en lage temperaturen en veeleisende 
omgevingen en die de onderhoudstijd tot een minimum 
beperken.

Auto-industrie
Het is een hele uitdaging om de miljoenen componenten te 
traceren en te identificeren die dagelijks wereldwijd worden 
getransporteerd en geassembleerd. Het is echter belangrijk 
om te voorkomen dat nagemaakte componenten in de 
goederenstroom terechtkomen, om defecte componenten 
te onderscheppen en om het aantal terugroepacties zoveel 
mogelijk te beperken.

Brady biedt volautomatische labelingoplossingen aan voor het 
verdelen of aanbrengen van betrouwbare, hoogwaardige labels 
die bestand zijn tegen hitte, remvloeistof, olie en agressieve 
oplosmiddelen en die ontworpen zijn voor de identificatie van 
componenten tijdens hun volledige levensduur.

Elektrische industrie
Een duidelijke en methodische identificatie van draden en 
componenten is van vitaal belang voor de snelheid waarmee 
fouten worden opgespoord in de elektrische industrie. 
Wanneer de stroom in volledige straten uitvalt, kunnen de 
tijdsdruk en financiële druk bijzonder zwaar zijn, waardoor 
een goede identificatie van draden en componenten uitermate 
belangrijk is. 

Brady biedt betrouwbare labels voor kabels en componenten 
aan die blijven kleven en leesbaar blijven bij binnen- en 
buitengebruik.

Elektronica
De vraag naar traceerbaarheid is nooit groter geweest. 
Betaalbare, hoogwaardige traceerbaarheidssystemen maken 
deel uit van de oplossing die in realtime voor automatische 
zichtbaarheid in de productie zorgt.

Brady biedt een volledig geautomatiseerde en 
betaalbare traceerbaarheidsoplossing aan die 
bestaat uit snelle labelprinters, flexibele labelfeeders, 
nauwkeurige labelapplicators en betrouwbare polyimide 
traceerbaarheidslabels.

ICT
In de ICT-industrie is de snelheid van herstel cruciaal 
tijdens incidenten. Betrouwbare identificatie van draden en 
componenten is belangrijk om problemen met defecte kabels 
in datacenters op te lossen, zodat toepassingen snel weer 
online zijn.

Brady biedt betrouwbare labels aan in materialen die blijven 
kleven op kabels en componenten om snel fouten op te 
sporen.

Procesindustrie
Arbeidsongevallen kunnen een hoge menselijke tol eisen en 
de reputatie en winstgevendheid van een bedrijf aantasten. 
Het aantal arbeidsongevallen verminderen is zowel een 
menselijke als een economisch gezonde strategie.

Brady beschikt over een uitgebreid assortiment hoogwaardige 
veiligheidsidentificatieoplossingen, inclusief diensten, 
producten en software voor de olie-, gas- en chemische 
industrie, mijnbouw en voedselverwerkende industrie.
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DRAAD- EN KABELMARKERING

Tags
Draad- en kabeltags bieden een uitstekende scheur-, solvent- en hittebestendigheid 
en zijn daardoor ideaal voor de identificatie van draden en kabels in extreme 
omgevingen. Ze zijn beschikbaar in diverse kleuren. De tags worden meestal aan 
een draad of kabel bevestigd met behulp van kabelbandjes.

• Standaardtags

• Tags voor extreme omgevingen

• Halogeenvrije tags

Onze oplossingen voor draad- en kabelidentificatie worden gebruikt in een aantal van de meest kritische en veeleisende 
toepassingen ter wereld, en zelfs daarbuiten. Zelfs in de ruimte blijven de labels van Brady op hun plaats.

Hittekrimpende krimpkousen
Brady biedt kwalitatieve krimpkousen aan om over draden en kabels te schuiven in 
tal van toepassingen en industrieën. De bedrukbare en vlekafstotende krimpkousen 
van Brady zijn bestand tegen hitte, vuur, brandstoffen, organische vloeistoffen, 
smeermiddelen en solventen en hebben een minimale rookemissie.

• Standaard krimpkousen

• Dieselbestendige krimpkousen

• Halogeenvrije krimpkousen

• Hittebestendige krimpkousen

Wikkellabels
De wikkellabels van Brady zijn bestand tegen vervaging en wrijving. Ze zijn 
verkrijgbaar in diverse materialen en formaten, bieden een uitstekende printkwaliteit 
en zijn bestand tegen extreme temperaturen, chemicaliën en brandstoffen. De 
zelflaminerende wikkellabels bieden bovendien een uitstekende printbescherming.

• Standaard wikkellabels

• Zelflaminerende wikkellabels

• Herpositioneerbare wikkellabels

• Vlamvertragende wikkellabels

Vlaglabels
Vlaglabels bieden een maximale ruimte waarop informatie kan worden geprint. 
P- en T-vormige labels beperken het kleefoppervlak tussen het label en de kabel 
tot een absoluut minimum, wat hen perfect maakt voor de identificatie van 
glasvezelkabels.

• Standaard vlaglabels

• P-vormige labels

• T-vormige labels

Dragers en inserts
Brady biedt een gamma dragers en bedrukbare inserts aan die op verschillende 
soorten draden kunnen bevestigd worden. De drager kan net als een krimpkous 
worden aangebracht door hem voor de aansluiting over een kabel te schuiven. 
De insert is gemakkelijk te vervangen en te updaten. 

• Inserts

• Voorbedrukte merkers en merkers om zelf te bedrukken

Componenten voor de paneelbouw
Brady ondersteunt installateurs door zijn productaanbod voor draad- en 
kabelmarkering aan te vullen met oplossingen voor de identificatie van 
componenten zoals patchpanelen, contactdozen, aansluitklemmen, schakelaars 
en drukknoppen.

• Identificatie van patchpanelen en contactdozen

• Markering van aansluitklemmen

• EPREP-labels, alternatief voor gegraveerde plaatjes

• Gele labels en tapes

• Naamplaatjes
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PRODUCTIDENTIFICATIE

MetaLabel Series
De labels uit de MetaLabel Series van Brady zijn gemetalliseerd en bieden een 
betrouwbaar, voordelig en op locatie bedrukbaar alternatief voor typeplaatjes en 
eigendomslabels. De labelmaterialen uit de MetaLabel Series voldoen aan bepaalde 
militaire vereisten, SAE-normen en andere specificaties. Ze zijn ideaal voor 
barcodetoepassingen, eigendomsidentificatie, serienummer- en typeplaatjes.

• Metallic look met de kwaliteit van een naamplaatje

• Bestand tegen agressieve chemicaliën en wrijving

• Metalen film voor specificatieconformiteit

Om producten en componenten te identificeren, te traceren en te beschermen, biedt Brady betrouwbare labels aan die bestand zijn 
tegen extreme temperaturen, vuur, olie, chemicaliën, solventen, wrijving en weersomstandigheden. De labels zijn ideaal voor de 
tracering van eigendommen, de identificatie van componenten en apparatuur, typeplaatjes, barcodes en de identificatie van printplaten.

WorkHorse Series
De labels uit de WorkHorse Series van Brady zijn gemaakt van betrouwbare, stevige 
materialen die UL-, cUL- en CSA-erkend, alsook RoHS- en REACH-conform zijn. Dit 
gamma is perfect voor barcodetoepassingen, product- en componentidentificatie, 
type- en serienummerplaatjes, tracering van eigendommen en voorraden, en 
algemene identificatie.

• Ontwikkeld voor de meest extreme omgevingen

• Bestand tegen chemicaliën, wrijving en extreme temperaturen

• Geschikt voor diverse toepassingen

Defender Series
De labels uit de Defender Series van Brady zijn ontworpen om labelvervalsing 
onomkeerbaar en duidelijk zichtbaar aan te tonen. Er zijn verschillende opties 
beschikbaar, zoals labels die scheuren of een afdruk achterlaten bij verwijdering. 
Deze labels zijn ideaal voor product- en componentidentificatie, type- en 
serienummerplaatjes, en zijn uitstekend bestand tegen chemicaliën, extreme 
temperaturen en wrijving.

• Duidelijk zichtbaar en onomkeerbaar bewijs van vervalsing

• Beschermt tegen garantiefraude, productvervalsing of diefstal

• Bestand tegen chemicaliën, extreme temperaturen en wrijving

UltraTemp Series
De labels uit de UltraTemp Series van Brady zijn bestand tegen de 
reinigingsprocessen die worden gebruikt bij de productie van printplaten, apparatuur 
en componenten. Ze zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen, waaronder 
antistatische labels en Auto-Apply labels. Dit gamma is perfect voor de identificatie 
van printplaten of andere toepassingen bij hoge temperaturen.

• Bestand tegen hoge temperaturen (260 °C) en chemicaliën

• Bestand tegen reflowsolderen, golfsolderen en reiniging van printplaten

• Bruikbaar met automatische labelingsystemen

ToughWash Series
De labels uit de ToughWash Series van Brady zijn speciaal ontworpen voor de 
voedings- en drankenindustrie. Ze zijn bestand tegen reinigingsmiddelen en 
hoge druk, en bieden alle voordelen van professionele identificatie zonder de 
voedselveiligheid in gevaar te brengen.

• Gemakkelijk te reinigen

• Schilferen niet af

• Metaaldetecteerbare versie verkrijgbaar

ToughBond Series
De labels uit de ToughBond Series van Brady zijn voorzien van een sterke kleefstof 
en blijven kleven op de meest robuuste en complexe industriële oppervlakken. 
Dit assortiment biedt een permanente identificatie en een uitstekende kleefkracht 
die tot driemaal hoger ligt dan bij standaard kleefstoffen en is daardoor uitermate 
geschikt voor ruwe en gepoederlakte oppervlakken en oppervlakken met een lage 
oppervlakte-energie.

• Tot zes verschillende kleefsterktes

• Voor ruwe en met olie/vet besmeurde oppervlakken

• Vereist geen uitgebreide voorbereiding van de ondergrond 

CleanLift Series
De labels uit de CleanLift Series van Brady zijn voorzien van speciale kleefstoffen 
zodat ze gemakkelijk en netjes verwijderd kunnen worden zonder het oppervlak te 
beschadigen of lijmresten achter te laten. Deze verwijderbare labels zijn perfect voor 
de identificatie van componenten, werken in uitvoering en algemene toepassingen.

• Verwijderbaar zonder lijmresten of beschadiging van het oppervlak

• Uitstekend bestand tegen solventen en hoge temperaturen

• Geschikt voor diverse toepassingen

VisAlert Series
De labels uit de VisAlert Series van Brady zijn ontworpen om een visuele indicatie 
te geven bij blootstelling aan water of hitte. Ze kunnen een kortere levensduur van 
de apparatuur voorkomen als gevolg van blootstelling aan schadelijke elementen, 
evenals fraude en misbruik van producten. Ze zijn ideaal voor de monitoring van 
motoren, versnellingsbakken, elektrische apparatuur, producten en componenten.

• Onmiddellijke visuele indicatie van blootstelling aan water of hitte

• Voor continue monitoring van producten, componenten of apparatuur

• Diverse indicatieschalen en uitvoeringen
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VEILIGHEIDS- EN 
SITE-IDENTIFICATIE

Lockout/Tagout
Lockout/Tagout is een geplande veiligheidsprocedure die verzekert dat gevaarlijke 
energiebronnen uitgeschakeld en vergrendeld zijn met het oog op meer veiligheid 
tijdens onderhoudswerken.

• Specifieke systemen voor diverse energiebronnen

• Duurzame hangsloten met één sleutel of reeksen met een loper

• Instructievideo beschikbaar

De veiligheidsoplossingen van Brady kunnen volledig op maat worden gemaakt en worden gebruikt om ongevallen te 
voorkomen en kunnen elke go-for-zero-strategie of veiligheidsstrategie ondersteunen. Diensten, opleidingen, bezoeken en 
audits ter plaatse behoren ook tot de mogelijkheden.

Veiligheidspictogrammen
Brady beschikt zowel over gebruiksklare als bedrukbare veiligheidspictogrammen 
in de volgende materialen: aluminium, verhard polypropyleen, zelfklevend polyester, 
fotoluminescent, reflecterend en antislip.

• Pictogrammen conform ISO 7010, ADR, GHS

• Bestand tegen chemicaliën, wrijving, extreme temperaturen en uv-straling

• Verkrijgbaar in standaarduitvoering of op maat gemaakt

Zoneafbakening
De oplossingen voor zoneafbakening van Brady omvatten vloermarkering, labels 
voor de identificatie van los- en laadkades, vaklocatielabels, cijfers & letters. Ze 
verschaffen duidelijke informatie waar die nodig is om de veiligheid en efficiëntie te 
verhogen.

• Verhoogt de efficiëntie in magazijnen, fabrieken, kantoren en op parkeerterreinen

• Verkrijgbaar in diverse materialen, permanent of verwijderbaar

• Verkrijgbaar in verschillende kleuren 

Leidingmarkering
Leidingmerkers kunnen stoffen en hun stroomrichting in leidingen identificeren. 
Ze bieden nuttige informatie voor onderhoudsteams en kunnen werknemers en 
eerstehulpdiensten waarschuwen in noodsituaties.

• GHS/CLP-symbolen

• Bestand tegen een groot aantal vloeistoffen

• Verkrijgbaar als bedrukbare en gebruiksklare versie

Absorptiemiddelen
Lekkages van industriële vloeistoffen hebben een negatief effect op de productiviteit 
en de gezondheid van werknemers. Doeken, rollen, matten, soc's en slangen in 
polypropyleen zijn doeltreffende oplossingen om lekkages te voorkomen en te 
verhelpen. Polypropyleen absorbeert immers tot 25 maal zijn eigen gewicht!

• Absorberen chemicaliën, oliën en water

• Kostenefficiënte verwijdering

• Verkrijgbaar in verschillende formaten en afmetingen

Statusmarkering
Visuele statusmarkering, het statusmanagementsysteem van Brady, wordt gebruikt 
om professionele gebruikers op de hoogte te houden van de veiligheidsstatus 
van hun uitrustingen. Met onze statusmarkeringsoplossingen kunt u het aantal 
incidenten gerelateerd aan het gebruik van defecte of versleten uitrustingen zoals 
ladders, stellingen, vorkheftrucks en liften reduceren.

• Veiligheidsstatus bevestigd aan de uitrusting zelf

• Geeft meest recente informatie over de veiligheidsinspectie

• Praktische houder en insteekkaart
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PRINT UW EIGEN 
IDENTIFICATIEOPLOSSING

Automatisering
De printers/applicators van Brady zijn een geautomatiseerde 
oplossing voor de identificatie van printplaten, draden, kabels 
en andere producten met op maat geprinte labels. Zelfs aan 
hoge snelheid bieden ze een haarscherpe print, accurate 
plaatsing en betrouwbaarheid.

•  Makkelijk te implementeren geautomatiseerde 
traceerbaarheidsoplossing

• Specifieke applicators voor laboratoria

• Print specifieke labels volgens de Clean Liner Technology

De industriële labelprinters van Brady bieden betrouwbare labelingoplossingen op maat. Een kleine handprinter of een grote 
industriële kleurenprinter, Brady beschikt steeds over een gebruiksvriendelijke oplossing voor al uw identificatiebehoeften.

Draagbare printers
Dankzij ons compleet assortiment draagbare labelprinters 
kunt u meteen ter plaatse identificatielabels creëren. De 
printers zijn licht, eenvoudig in gebruik, hebben een robuust 
ontwerp en industriële sterkte, en gaan lang mee in de meest 
veeleisende werkomgevingen. Niets overtreft de veelzijdigheid 
en duurzaamheid van een draagbare labelprinter van Brady.

• Creëer kwaliteitslabels ter plaatse

• Print draad- en kabelidentificatielabels

• Print identifiatielabels voor gebruik in laboratoria

Desktopprinters
De desktoplabelprinters van Brady zijn gebruiksvriendelijk 
en bieden een compleet gamma aan mogelijkheden die u 
een kwalitatieve en kostenefficiënte print garanderen op 
verschillende labelmaterialen. Brady biedt een groot aantal 
gespecialiseerde labelmaterialen aan die op alle oppervlakken 
kleven en bestand zijn tegen extreme temperaturen, solventen 
en chemicaliën.

• Voor productielabels van topkwaliteit

• Print draad- en kabelidentificatie

• Voldoet aan de normen voor veiligheids- en site-identificatie

Label- en pictogramontwerp
Dankzij de meer dan 20 professionele apps en tools voor 
labelontwerp in Brady Workstation kunt u gemakkelijk elk 
label of pictogram voor de identificatie van producten, kabels 
en sites ontwerpen. Selecteer de apps en tools die u wenst, 
activeer een gratis proefversie van 30 dagen en koop de app 
wanneer u tevreden bent.
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BRADY WERELDWIJD
Brady Corporation ontwikkelt en vervaardigt oplossingen voor de identificatie en beveiliging van mensen, producten en 
eigendommen. In ons ruim productenaanbod vindt u beslist een totaaloplossing die voldoet aan al uw identificatienoden, 
waar u ook gevestigd bent.
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Afrika
Randburg, Zuid-Afrika
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Benelux
Zele, België
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Centraal- en Oost-Europa
Bratislava, Slovakije
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Denemarken
Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Duitsland, Oostenrijk & Zwitserland
Egelsbach, Duitsland
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Frankrijk
Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hongarije
Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Italië
Gorgonzola 
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Midden-Oosten
Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Noorwegen
Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Roemenië
Bucharest
Tel.: +40 21 202 3032
Email: central_europe@bradycorp.com

Rusland
Moscow
Tel.: +7 495 269 47 87
Email: central_europe@bradycorp.com

Spanje & Portugal
Madrid, Spanje
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
  portugal@bradycorp.com

Turkije
Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Verenigd Koninkrijk & Ierland
Banbury, VK
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Zweden, Finland & Baltische staten
Kista, Zweden
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Onze missie is het identificeren en 
beveiligen van mensen, producten 
en plaatsen

Uw distributeur
Om onze impact op het milieu te minimaliseren 
beperkt Brady het aantal herdrukken.

De meest recente versies kunnen steeds 
gedownload worden op www.bradyeurope.com.

Zoek naar: EUR 332 B
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