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VZDUCHOVÉ VANKÚŠE BATES CARGO PAK® 
 
 
Vzduchové vankúše Bates Cargo Pak® sú používané na zaistenie nákladov prepravovaných kontajnerovou, 
cestnou kamiónovou, železničnou, leteckou  a lodnou dopravou .Prázdne vzduchové vankúše na umiestnia 
do medzier medzi prepravovaným nákladom a naplnia sa pomocou stlačeného vzduchu. Vzduchový vankúš 
medzeru celkom vyplní a účinne stabilizuje náklad počas prepravy. Absorbujú všetky nárazy a otrasy, čím 
napomáha ku zvýšeniu spoľahlivosti prepravy. 

 Sú k dispozícii v niekoľkých typoch a veľkostiach, pre rôzne druhy tovaru a spôsob prepravy 

 Odolávajú až 90% relatívnej vlhkosti pri 60°C 

 Vysoká vlhkostná odolnosť je zaručená vďaka kvalite použitých materiálov a ich zloženiu 

 Sú vyrobené výhradne z materiálov šetrných k životnému prostrediu – papier, fólia  a ventily sú 
100% recyklovateľné; spĺňajú predpisy EU ohľadne obsahu ťažkých kovov 

 Vďaka vysokému koeficientu trenia nedochádza k ich nežiaducemu pohybu v priebehu prepravy 

 Ľahká manipulácia a používanie vďaka nízkej hmotnosti 

 Dodávané sú v praktických kartónoch umožňujúcich jednoduché skladovanie 

 Veľmi krátky čas na fúknutia a vyprázdnenia 

 Použiteľnosť v akýchkoľvek klimatických podmienkach 

 Rozmery v cm: 60x110, 85x120; 85x185; 100x120; 100x150; 100x185; 100x220 

 Maximálne zaťaženie závisí do veľkosti vzduchového vankúše a medzier medzi nákladom. 
 
 

FLEX ECO 

 
 

 Vzduchové vankúše FLEX ECO sú používané na zaistenie nákladov, kedy je tovar počas transportu 
vystavený zaťaženiu do 9 ton. Je určený na jednorazové použitie 

 Je tvorený jednou vrstvou špeciálneho papiera, ktorý zaisťuje maximálnu pevnosť a súčasne nízku 
hmotnosť vzduchového vankúša. Z vnútornej strany je kvôli zaisteniu dokonalej vzduchotesnosti 
pokrytý tromi vrstvami kvalitnej koextrudovanej PE fólie. 

 FLEX ECO má patentovaný ventil, ktorý umožňuje rýchle a ľahké naplnenie. Ventil sa dá otočiť o 360°, 
čo umožňuje jeho naplnenie zo všetkých uhlov. Ventil sa po naplnení automaticky uzatvorí.  

Čas plnenia:  rozmer 60x110cm  11 sekúnd; rozmer 100x220 cm 46 sekúnd 
Na naplnenie vzduchových vankúšov sa odporúča použiť plniacu koncovku „Bates Flex“ 
Vzduchový vankúš  FLEX ECO sa vypúšťa prepichnutím rohu ostrým predmetom. 
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REUSE 
 

 
 
 Vzduchové vankúše REUSE sú používané na zaistenie nákladov, kedy je tovar počas transportu 

vystavený zaťaženiu do 14 ton. Tento typ je určený na opakované požitie (cca 20 – 30 krát) 
 Je tvorený dvomi vrstvami špeciálneho papiera, ktorý zaisťuje maximálnu pevnosť a a súčasne nízku 

hmotnosť vzduchového vankúša. Z vnútornej strany je kvôli zaisteniu dokonalej vzduchotesnosti 
pokrytý tromi vrstvami kvalitnej koextrudovanej PE fólie. 

 REUSE je vybavený patentovaným ventilom, ktorý umožňuje veľmi rýchle a jednoduché naplnenie aj 
vyprázdnenie. Ventil je možné opakovane otvoriť aj zavrieť (mnohonásobné požitie). 

Čas plnenia: rozmer 60x110cm 8- 11 sekúnd;  rozmer 100x220 cm 35-46 sekúnd 
Čas vyprázdnenia. rozmer 60x110cm 11 sekúnd;  rozmer 100x220 cm  43 sekúnd 
 Na naplnenie vzduchových vankúšov sa odporúča použiť plniacu koncovku „Bates Standard“ alebo 

„Bates Quick“. Vyprázdnenie: stlačením tlačítka na ventile.  
 
 

MEDIUM 
 

 
 
 Vzduchové vankúše MEDIUM sú používané na zaistenie nákladov, kedy je tovar počas transportu 

vystavený zaťaženiu do 23 ton. Tento typ je určený na opakované požitie. 
 Je tvorený dvomi vrstvami špeciálneho papiera, ktorý zaisťuje maximálnu pevnosť a a súčasne nízku 

hmotnosť vzduchového vankúša. Z vnútornej strany je kvôli zaisteniu dokonalej vzduchotesnosti 
pokrytý tromi vrstvami kvalitnej koextrudovanej PE fólie. 

 MEDIUM je vybavený patentovaným ventilom, ktorý umožňuje veľmi rýchle a jednoduché naplnenie aj 
vyprázdnenie. Ventil je možné opakovane otvoriť aj zavrieť (mnohonásobné použitie). 

Čas plnenia: rozmer 60x110cm 8- 11 sekúnd;  rozmer 100x220 cm 35-46 sekúnd 
Čas vyprázdnenia. rozmer 60x110cm 11 sekúnd;  rozmer 100x220 cm  43 sekúnd 
 Na naplnenie vzduchových vankúšov sa odporúča použiť plniacu koncovku „Bates Standard“ alebo 

„Bates Quick“. Vyprázdnenie: stlačením tlačítka na ventile.  
 


