
 
 
 

Plnící koncovky „Bates Quick“
„Bates Quick“ 
• umožňuje dosáhnout nejkratší doby plnění 
• plnění lze provádět ze strany, což je užitečné zejména 

při nedostatku místa mezi nákladem
• koncovka slouží během plnění jako prodloužení 

Vašich rukou a značně zjednodušuje manipulaci 
se vzduchovým polštářem v prostoru mezi nákladem 

Koncovky „Bates Quick“ jsou dodávány s 1/2” plnícím 
nástavcem, zajišťujícím optimální plnění v nejkratších 
časech.

Snadné připojení ke zdrojům stlačeného vzduchu.

Plnící koncovky „Bates Quick“ jsou k dispozici  
i  v provedení s hadicí a manometrem Ø40 mm (0-2,5 bar)  
nebo Ø63 mm (0-1,0 bar)

Trysky, rychlospojky, nástavce a další příslušenství  
lze objednat i samostatně.

Zařízení pro plnění vzduchových polštářů typů:
• Heavy 
• Medium 
• Reuse 
• Light
K plnění vzduchových polštářů Bates Cargo-Pak doporučujeme  
vždy používat originální příslušenství a spolehlivý kompresor. 
Časy plnění pro příslušné typy vzduchových polštářů jsou uvedeny  
v tabulkách jednotlivých produktových listů.

Stlačený vzduch
K plnění vzduchových polštářů Bates Cargo-Pak lze použít jakýkoliv 
kompresor. Parametry kompresoru by měly vycházet z nároků 
na práci se vzduchovými polštáři.

Pro výkon a kapacitu kompresoru jsou určující zejména:
• množství plněných vzduchových polštářů
• rozměry vzduchových polštářů
• velikosti mezer mezi nákladem
• požadavky na rychlost plnění

Časy plnění jsou dále ovlivněny výběrem vhodných komponent  
a délkou a průměrem hadice připojené ke zdroji stlačeného vzduchu..
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koncovka „Bates Quick“  
s pružnou hadicí  

a manometrem Ø40mm 

koncovka „Bates Quick“  
s pružnou hadicí 

a manometrem Ø63mm 

Plnící koncovky „Bates Standard“
„Bates Standard“ (modrá kovová tryska)
• zajišťují optimální a rychlé plnění
• snadné připojení ke zdrojům stlačeného vzduchu
• standardně dodávané s napojením na 1/2“ hadici, 

na vyžádání s napojením pro hadici 3/8“ 

Plnící koncovky „Bates Standard“ jsou k dispozici také  
v provedení s manometrem Ø40 mm (0-2,5 bar)  
nebo Ø63 mm (0-1,0 bar)

Plnící trysky a další příslušenství lze objednávat 
samostatně.
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Doplňky a příslušenství

Distributor

Plnící trysky  
a rukojeti

Plnící nástavec pro „Quick“ Tryska s pružnou hadicí a 
plnícím nástavcem pro „Quick“

Rukojeť pro „Standard“ / „Flex“  Rukojeť pro „Quick“

Tryska „Standard“ modrá, 
hliník, 80 mm  

Spojky

1/2“ rychlospojka pro „Quick“, 
bez ventilu,  

1/2“ rychlospojka pro „Quick“, 
s ventilem 

3/8“ rychlospojka pro „Quick“, 
s ventilem 

3/8” rychlospojka pro „Quick“, 
bez ventilu

napojení na 3/8” tlakovou hadici 
pro koncovku „Standard“ 

protikus pro rychlospojky 
(umožňuje rychlou výměnu 
plnících koncovek)

Další příslušenství Manometry

1/2” tlaková hadice (50 m) 
3/8” tlaková hadice (50 m) 

1/2” šroubová objímka  
3/8” šroubová objímka  

Manometr  
s ochranným krytem  
(Ø40 mm – stupnice 0-2,5 bar) 

Manometr  
s ochranným krytem  
(Ø63 mm – stupnice 0-1,0 bar)  
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