Spolehlivé řešení pro ochranu
Vašeho nákladu

Bates Cargo-Pak rychlé, pružné a trvalé řešení,
přinášející znatelnou úsporu
času a prostředků.

Lepší ochrana nákladu?
Pro bezpečnější přepravu
Prudký nárůst mezinárodního obchodu s sebou
nese zvýšené požadavky na společnosti,
zejména pak v otázkách zajištění bezpečnosti
přepravovaných nákladů.
Jedním z důležitých faktorů úspěchu se tak
stala schopnost předcházet nákladným škodám
způsobeným při přepravě zboží.
Výrobky Bates Cargo-Pak jsou jednoduchým,
ekonomicky nenáročným, snadno použitelným
a současně i ekologickým řešením.
Komplexní a spolehlivé řešení
Výrobky společnosti Bates Cargo-Pak znamenají
revoluci v zajištění a ochraně nákladu. Nabízené
řešení je založeno na jednoduché myšlence.
Vyplníme-li prostor mezi nákladem vzduchovými
polštáři naplněnými stlačeným vzduchem,
zabráníme tak nákladu v nežádoucích pohybech.
Náklad tak bude bezpečně stabilizován a účinně
ochráněn před rizikem škod způsobených
možným poškozením zboží při přepravě i na těch
nejdelších cestách.
Bates Cargo-Pak nabízí optimální řešení proti
poškození zboží či vzniku defektů v průběhu
přepravy.
Řešení předcházející nákladným reklamacím
a možné ztrátě dobrého jména.
Řešení, které má v moderním světě postaveném
na principech „just in time” své nezpochybnitelné
místo.
Řešení, které je možné aplikovat, ať už
přepravujete palety, sudy, trubky, kartony,
balíky, stroje, strojní celky, elektroniku, čerstvé
či zmražené potraviny ...
Bates Cargo-Pak absorbuje všechny nárazy
a otřesy, napomáhá tak ke zvýšení spolehlivosti
přepravy.

Bates Cargo-Pak
– jediný originál
Naše jméno je našim závazkem. Myšlenka
produktů Bates Cargo-Pak vznikla na základě
zkušeností získaných při produkci papírových
sáčků. První vzduchové polštáře byly vyrobeny
v roce 1975 a lze je oprávněně nazývat
„Originálem“, jak z pohledu vlastního produktu,
tak celkové koncepce.
Bates Cargo-Pak je výsledkem mnohaletých
zkušeností, intenzivního vývoje a zdokonalování
výrobku.
Ve společnosti Bates Cargo-Pak jsme vytvořili
výjimečné know-how v oblasti přepravy nákladů,
naše výrobky neustále zdokonalujeme a vyvíjíme,
takže jejich kvalita a bezpečnost jsou neustále
na špičce. Velmi přesně rozumíme požadavkům
na rychlé a spolehlivé dodávky i nárokům
na vysokou kvalitu služeb.
Naše zkušenosti a profesionální přístup nabízíme
také svým zákazníkům.

Bates Cargo-Pak - stvořen pro ochranu
nákladu proti okamžitým rázovým silám
vznikajících při přepravě. Na moři, silnici,
železnici ...

Na zemi i po moři
Kontejnerová přeprava
Bates Cargo-Pak je jako stvořený pro zajištění
nákladů v kontejnerech. Kontejnerová přeprava často
představuje kombinaci přepravy silniční, námořní
i železniční. Je tedy nesmírně důležité zvážit všechny
okolnosti kterým může být náklad během přepravy
vystaven a počítat s nimi při zajišťování zboží.
Vzduchové polštáře zcela vyplní prostor mezi
nákladem uvnitř kontejneru a účinně tak náklad
stabilizují.
Kamionová přeprava
Prudké zatáčky, náhlé brždění, otáčení ... Právě
v těchto situacích se vlastnosti vzduchových
polštářů plně využijí. Jejich přizpůsobivost dále
vynikne ve chvíli, kdy je nutné náklad během cesty
k zákazníkovi opakovaně překládat.
Lodní přeprava
Vzduchové polštáře musí být dostatečně pevné,
aby odolaly i těm nejnáročnějším podmínkám,
které během tohoto typu přepravy hrozí. Speciální
papír s vysokou odolností proti vlhku předurčuje
produkty Bates Cargo-Pak právě k tomuto použití.
Díky vysokému koeficientu tření navíc zůstanou
vzduchové polštáře na svém místě i při velmi dlouhé
cestě na neklidném moři. Už léta se potraviny,
role papíru a mnoho jiných druhů zboží zajišťuje
v nákladních prostorech lodí pomocí vzduchových
polštářů od Bates Cargo-Pak.
Železniční přeprava
Při posunu a řazení vagónů často vznikají mohutné
rázové síly. Schopnost jejich absorpce je pro
ochranu zboží nezbytnou nutností. Vzduchové
polštáře Bates Cargo-Pak spolehlivě absorbují nejen
tyto náhlé rázy, ale poradí si i s otřesy a vibracemi
způsobenými pohybem po kolejích a výhybkami.

Potraviny, stroje, papíry, válce, kartony,
sudy, elektronika, potrubí ...
... cokoliv si vzpomenete.

Je to tak snadné ...
Umístění a manipulace
Používání Bates Cargo-Pak je snadné, rychlé
a bezpečné. Vzduchové polštáře se umístí
do mezer mezi nákladem a během několika
vteřin se naplní stlačeným vzduchem.
Nízká hmotnost usnadňuje manipulaci
s vzduchovými polštáři a jejich umístění
i do obtížně dosažitelných mezer.
Často jen pár vzduchových polštářů dokáže
zajistit i ty největší náklady.
Rychlé a snadné použití
Bates Cargo-Pak je optimálním řešením pro
jednorázové i opakované použití. Snadná
a rychlá manipulace spolu s krátkými časy
plnění, resp doby vyprázdnění u opakovaně
použitelných vzduchových polštářů, jsou jen
některými z argumentů.
Při používání našich plnících koncovek
je plnění vzduchových polštářů ještě rychlejší
a jednodušší.
Vysoce kvalitní a účinný patentovaný systém
ventilů zaručuje vzduchotěsnost polštářů
i při těch nejdelších cestách.

Jednoduché uskladnění
Vzduchové
polštáře
jsou
dodávány
v praktických kartonech, díky čemuž
zabírají omezený prostor a jejich uskladnění
je snadné.
Ekologický výrobek
Péče o životní prostředí je dalším kladem
řešení Bates Cargo-Pak. Vzduchové polštáře
jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů
a jejich likvidace nemá žádný negativní dopad
na životní prostředí.
Použité materiály splňují přirozeně vyhlášky
EU ohledně obsahu těžkých kovů, jejich
následná separace, recyklace či likvidace
je snadná.
Produkty Bates Cargo-Pak jsou schváleny
jako výrobky, které mohou přijít do přímého
kontaktu s potravinami.
Jednoduché a rozumné řešení - zejména
při porovnání s nepohodlnými a nákladnějšími
alternativami.

Průběžná kontrola jakosti vede dlouhodobě
k setrvale vysoké úrovni kvality.
Na Bates Cargo-Pak se můžete spolehnout
v jakékoliv situaci.

Bates Cargo-Pak - vzduchové polštáře,
které dokážou spolehlivě zafixovat
jakýkoliv typ nákladu.

... zvolte správnou cestu!
Odolávají zatížení
až 30 tun
Vzduchové polštáře Bates Cargo-Pak jsou na vnější straně
tvořeny několika vrstvami vysoce odolného zátěžového
papíru s vysokou odolností proti vlhku; na vnitřní straně
pak pevnou, několikavrstvou folií. Tato kombinace
materiálů zajišťuje polštářům maximální pevnost a absolutní
vzduchotěsnost. Svrchní materiál má vysoký koeficient
tření, což zabraňuje nežádoucím pohybům vzduchového
polštáře během přepravy.

Široká nabídka typů
s různými možnostmi
Vzduchové polštáře Bates Cargo-Pak jsou k dispozici
v provedení pro jednorázové i opakované použití. Běžně
se vyrábějí v mnoha různých rozměrech, od 60 x 110 cm
do 120 x 240 cm.
Vedle standardně nabízených rozměrů je na přání možné
nabídnout i individuální zákaznická řešení.

Poradenství a podpora
- bezpečný základ
Vzduchové polštáře samy o sobě k bezpečnému zajištění
zboží nestačí. Produktoví konzultanti společnosti Bates
Cargo-Pak Vám ochotně pomůžou s výběrem vhodného
typu a rozměru vzduchového polštáře a poradí Vám
i s jejich optimálním umístěním v nákladovém prostoru.
Nabídka příslušenství pro plnění vzduchových polštářů
- zejména v oblasti rychlosti plnění a manipulace
nejefektivnějšího na trhu , spolu se systémem patentovaných
ventilů naše komplexní řešení zastřešuje.

Bezpečná přeprava šetří Vaše prostředky
Samotná cena vzduchového polštáře hraje z hlediska celkového ekonomického pohledu velmi malou
roli. Důležitějšími faktory jsou úspora času při nakládání / vykládání zboží, minimalizace rizik možného
poškození zboží v průběhu přepravy, následných reklamací a požadavků na kompenzace či poškození
dobrého jména firmy.
Díky možnosti zvolit opakovaně použitelné typy nemusí být příjemce zboží zatěžován poplatky a dalšími
úkony spojenými s likvidací přepravních materiálů.
Vzduchové polštáře Bates Cargo-Pak jsou víc než jen hospodárnou alternativou materiálů, často
neekologických, obvykle používaných k zajištění nákladů během přepravy.

Bates Cargo-Pak ochrání
Váš náklad za všech
okolností

O společnosti
Poslání
Posláním společnosti Bates Cargo-Pak není nic
menšího, než spolehlivě zabezpečit produkty
svých zákazníků, tak aby za jakýchkoliv
podmínek dorazily všechny zásilky do cíle
ve stejném stavu, v jakém byly při odeslání.
Mottem naší společnosti je tak oprávněně:
„Váš náklad - naše starost“.
Vize
Bates Cargo-Pak si klade za cíl stát
se hlavním poskytovatelem řešení, které
budou v oblasti zabezpečení zboží našim
zákazníkům trvale přinášet určitou přidanou
hodnotu.
Naše produkty musí být rovněž trvale
v souladu s normami a předpisy stanovenými
úřady na celém světě, zejména pak
v otázkách odolnosti a podmínek použití.
Bates
Cargo-Pak,
jakožto
spolehlivý
a důvěryhodný dodavatel, který vnímá svou
odpovědnost vůči životnímu prostředí
a jehož výrobky mají trvalou úroveň
vysoké kvality díky desetiletím vývoje
a zkušeností - jasná volba zákazníků.
Historie
Vzduchové polštáře Bates Cargo-Pak jsou
používány po celém světě k zajištění nákladů
vystavených různým klimatickým podmínkám
již od roku 1975.

Víme vše o geografických odlišnostech a jim
odpovídajícím, často extrémním, přepravním
podmínkám.
Během let jsme byli postaveni téměř před
každý problém, který si lze v oblasti zajištění
nákladů představit.
Díky těmto dlouholetým zkušenostem tak
můžeme každý den zákazníkům po celém
světě nabízet pomoc a naše know-how.
Řešení pro celý svět
Bates Cargo-Pak je dnes zastoupen
díky pečlivě spravované síti distributorů
v cca 50 zemích světa. Naši partneři
poskytují svým zákazníkům stejně kvalitní
služby jako my v naší centrále v Dánsku.
Profesionální
poradenství,
konzultace
a pružné dodávky zboží jsou tak kdekoliv
na dosah ruky.
„Originál”
Originál je jen jeden, vše ostatní jsou
napodobeniny.
Patentované systémy ventilů, více než 30 let
zkušeností, možnost konzultace a kvalitního
poradenství hovoří při výběru vzduchových
polštářů jasnou řečí pro Bates Cargo-Pak.
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