Ваш терет
- наша обавеза

Bates Cargo-Pak - брзо, флексибилно и
трајно решење.Време и уштеду можете
сагледати на крају испоруке.

Значај-поуздан транспорт
Начин транспорта који
превазилази сва ограничења и
границе

Значајан пораст промета у међународној
трговини повећава захтеве за очување робе
и поставља све веће захтеве компанијама.
Неопходно је да се избегну скупа оштећења
у току транспорта на једноставан, брз,
економичан и еколошки начин Bates CargoPak је оптимално решење за обезбеђивање
терета током транспорта.

Укупна и поуздана решења таман на време

Bates Cargo-Pak је револуционаран у
обезбеђењу и заштити терета. Заснива се
на једноставној идеји: Ваздушни јастуци се
смештају у празан простор између терета
и надувавају компримованим ваздухом.
Терет је сада сигуран, стабилизиран и
ефикасно заштићен од скупих оштећења
током транспорта ... терет је спреман за дуго
тегљење.
Bates Cargo-Pak је оптимално решење
против дефекта и штете, скупе надокнаде
и потраживања и губитак добре воље у
савременом свету пословања заснованом на
пословном принципу “управо на време”
Bates Cargo-Pak има производ, стручност и
искуство потребно да се пронађе савршено
решење за ваше потребе у вези испорук
бродом са палетним теретом, џамбо
ролни папира, цеви великог пречника,
инсталационих цеви, кутија, врећа,
мешовитих пакета, машина, великих
апарата, електронске опреме, свежег воћа,
меса, конзервиране робе, итд.
Bates Cargo-Pak апсорбује ударце и падања.
На тај начин ствара добре услове за
економичан и поуздан транспорт..

Bates Cargo-Pak – “the Original”
Наш изворни назив је наша обавеза. Bates
Cargo-Pak је настао развојем производње
папирних кеса. Први ваздушни јастуци су
произведени 1975 и могу с правом назвати
“оригинал”, како у погледу производа тако
и концепта. Bates Cargo-Pak је резултат
дугогодишњег искуства и интензивног
развоја производа
У Bates Cargo-Pak смо изградили изузетни
know-how у области теретног саобраћаја.
Ми смо прецизирали и развили производе
kako на основу текућих потреба, тако
и на услову да квалитет производа и
безбедност увек буду врхунски. Разумемо
захтеве за брзе и поуздане испоруке, као и
висок ниво квалитета услуге.
Наше искуство и стручни савети су увек у
корист купца.

Bates Cargo-Pak наши ваздушни јастуци ће
стабилизовати било коју врсту терета.

Практично све је могуће
Може издржати оптерећења
и до 30 тона терета
Bates Cargo-Pak производ је специјално конструисан са спољним
материјалом који се састоји од неколико веома јаких и отпорних
слојева од водоотпорног папира, као и снажан спој слојева филмова
унутрашњег материјала, дајући максималну снагу и крајњу заптивеност
ваздуха. Материјал има високу вредност коефицјента трења, која
обезбеђује да се ваздушни јастук не помера у току транспорта.

Производни програм са
много могућности
Ваздушни јастуци из понуде Bates Cargo-Pak доступни су како за
једнократну тако и за вишекратну употребу. Они се испоручују у
више различитих величина од 60 *110 cm до 120 * 240 cm.
Прилагодљива решења су доступна на захтев корисника.

Савети и подршка сигурна основа
Ваздушни јастуци сами по себи нису довољни. Консултанске
услуге Bates Cargo-Pak стручних служби су на располагању
да пруже конкретне савете о оптималном избору ваздушних
јастука, величини и врсти, као и оптималном позиционирању
ваздушних јастука. Ми имамо најефикаснији и врло једноставан
уређај који се користи при надувавању ваздушних јастука,
потребну опрему, као и патентиран вентилски систем.

Сигуран превоз чува вашу економију
Цена ваздушних јастука је заправо најмањи фактор у укупном привредном процесу.
Најбитнија је уштеда времена током утовара и истовара, затим минимизирање штете због
жалби, надокнада потраживања од купаца и губитак доброг пословног угледа. Прималац
није оптерећен додатним трошковима или изложен непријатностима због оштећења
материјала који се транспортује. Шта више, Bates Cargo-Pak ваздушни јастуци су економски
одговор тј. алтернатива посебно третираних дрвених и других материјала- често опасних по
животну средину - материјала који се традиционално користе да се обезбеди превоз терета.

Bates Cargo-Pak створен
за свет у којем се разорне
снаге изненада ослободе.
Током транспорта на мору,
друму, железници ...

На копну, на мору
Контејнер

Bates Cargo-Pak је посебно подесан за
обезбеђивање контејнерског терета. Често превоз
контејнера подразумева комбинацију пута, брода
и железничког саобраћаја. Зато је изузетно
важно да се размотре различити утицаји којима
терет може бити изложен у оквиру транзита.
Ваздушни јастуци осигуравају производе на месту
постављања унутар контејнера испуњавајући
прецизно облик празнине између терета.

Камион

Оштра скретања, изненадна кочења, и
раскрснице - То су ситуације у којима предности
коришћења ваздушних јастука заиста долазе до
изражаја. Њихова флексибилност истиче се на
исти начин, када терета мора да буде утоварен и /
или истоварен неколико пута на истом путу.

Брод

Ваздушни јастуци морају бити довољно јаки да
издрже чак и најекстремнији теретни ударац.
Посебан водоотпорни папир чини Bates Cargo-Pak
ваздушни јастук потпуно јединственим. Високи
коефицијент трења осигурава да ваздушни
јастуци остану на месту где су постављени - чак
и на веома дугим релацијама и узбурканом мору.
Годинама се воће, производи од меса, смрзнуте
рибе, папирне џамбо ролне, и још много тога
обезбеђују у каргоима бродова уз употребу
ваздушних јастука Bates Cargo-Pak

Железница

Моћне снаге ослободе се током спрезања
- метали против метала - и потреба за
обезбеђивањем терета је неопходно. Bates
Cargo-Pak упија изненадне ударце од спојница и
потресе и вибрације изазване спајањем вагона и
изненадним померањима.

Храна, машине, папир,
цилиндри, картони, цеви,
електроника, водоводна
инсталација ... додајте сами

Тако је једноставно
Постављање и руковање

Коришћење Bates Cargo-Pak је
једноставно, лако, брзо и безбедно.
Ваздушни јастуци постављају се у
простор између терета и надувавају
компримованим ваздухом за неколико
секунди. Њихова занемарљива
тежина омогућава лакоћу у руковању
и подешавање према потреби чак и
условима када је отежан приступ месту за
постављање.
У многим случајевима само неколико
ваздушних јастука је довољно да се
обезбеде и осигурају чак и терети највећих
габарита.

Брзо и једноставно за
коришћење

Bates Cargo-Pak је оптималан избор за
једнократно или вишекратно коришћење
ваздушних јастука.
Једноставност и лакоћа при руковању
омогућавају да се захтеви тржишта за
њиховим поновним и брзим коришћењем
могу реализовати у кратком временском
периоду – пар секунди.

Складиштење је једноставно

Ваздушни јастуци се испоручују у
практичним картонским кутијама. Пошто су
лагани и заузимају мало простора, они су
лаки за руковање и складиштење.

Еколошки производ

Брига за животну средину - другу корист
од Bates Cargo-Pak ваздушних јастука.
Израђене су од секундарних сировина,
рециклираног материјала, и могу се
користити без негативног утицаја на
животну средину. Компонентни материјали
испуњавају прописе у погледу садржаја
тешких метала, лако се одвајају, прерађују
и одлажу.
Све компоненте које се користе за
производњу Bates Cargo-Pak ваздушних
јастука су одобрени за употребу као
паковање коме је дозвољено да дође
у директан контакт са прехрамбеним
производима.
Једноставно решење - нарочито у
односу на компликовану и високу цену
алтернативних производа.

Једноставна употреба ваздушних
пиштоља омогућава лакоћу при
надувавању ваздухом и при највећој
журби.
Високо квалитетни и ефикасни
патентирани вентилски систем обезбеђује
да ваздушни јастуци буду поуздани под
радним притиском и на дуготрајним
турама.

Континуирана контрола
квалитета обезбеђује
конзистентно висок квалитет.
Можете се ослонити на
Bates Cargo-Pak у свим условима.

Bates Cargo-Pak обезбеђује
и осигурава све, било где у
било које време.

Прича о Bates
Мисија

Наша мисија у Bates Cargo-Pak је да
осигура производе наших купаца у свим
условима, тако да свака испорука стигне
на одредиште у истом стању као када је
примљена. Ни мање ни више. “Ваш теретнаша обавеза”

Широм света

Визија

Bates Cargo-Pak стреми ка томе да
буде предводник омогућавајући избор
који ствара и увећава вредност нашим
купцима.
Када је у питању коришћење и јачина наши
производи морају испуњавати законске
прописе и захтеве широм света. Поуздан,
лојалан и еколошки подобан снабдевач
базиран на досезања највиших стандарда
квалитета са деценијским искуством
препоручује Bates Cargo-Pak као први
преферабилни избор.

Историја

Ми знамо о географским различитим –
често екстремним- условима транспорта.
Ми имамо искустава са било каквим
претпостављеним проблемом који се
односи на безбедност транспорта. Knowhow и искуство су користи које има сваки
наш купац широм света свакога дана.

Bates Cargo-Pak ваздушни јастуци
користили су се да осигурају терет широм
света - у свим климатским условима - од
1975. године.

Данас је Bates Cargo-Pak заступљен
преко својих дистрибутера у скоро 50
земаља широм света. Наши дугогодишњи
дистрибутерски сервис, наши добри купци
широм света послују на истоветан начин
као дирекција у Данској. Ово значи да
обезбеђујемо професионалне савете,
сервис и брзу испоруку, зато што смо увек
на дохват руке.

Оригинал

Само је један Оригинал-све остало је
имитација. Патентирани вентилски систем
и преко 30 година искуства не могу се
оспорити када се бирају ваздушни јастуци,
системи и савети најбољег квалитета- Bates Cargo-Pak
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