Your cargo
- our commitment

Bates Cargo-Pak - uma solução rápida,
ﬂexível e durável. Sente-se no consumo
de tempo e na economia.

Transporte à prova de choque
Transporte além fronteiras
Devido ao crescimento do comércio internacional são aumentadas as condições
de segurança da carga, provocando uma
crescente exigência às empresas. Tornase essencial evitar danos dispendiosos no
transporte, usando um método que seja
fácil, rápido, económico e responsável do
ponto de vista ambiental.
A Bates Cargo-Pak é a solução ideal para
proteger a carga durante o transporte.

Bates Cargo-Pak
- the original
O nome é o nosso compromisso. A Bates
Cargo-Pak inicia-se na produção de sacos
de papel. As primeiras almofadas de ar
foram fabricadas em 1975 e podem legitimamente ser apelidadas de “The Original”,
tanto em termos de produto, como de conceito. A Bates Cargo-Pak é o resultado de
muitos anos de experiência e investimento
no desenvolvimento de produtos.

Soluções completas e
seguras - just in time
A Bates Cargo-Pak é pioneira no que respeita a segurança da carga. Tudo se baseia
numa ideia simples: almofadas são colocadas
nos espaços entre os volumes e insufladas
com ar. A carga fica estável e eficazmente
protegida contra danos dispendiosos durante o seu transporte... pronta para viagens
longas. A Bates Cargo-Pak é a solução ideal
para evitar reclamações, indemnizações
e perda de clientes num mundo moderno
baseado no conceito “just in time”.

Na Bates Cargo-Pak, desenvolvemos
um know-how ímpar no que respeita a
segurança de cargas. Inovamos continuamente os produtos e a gama de produtos
de forma a que a qualidade e a segurança
sejam sempre optimizadas. Conhecemos
as exigências para uma entrega rápida e
segura assim como para um elevado nível
de serviço.

A Bates Cargo-Pak tem o produto, o conhecimento e a experiência necessários para
encontrar a solução perfeita que vai de
encontro às necessidades de transporte,
seja de mercadorias em paletes, rolos de
papel, tambores, tubos, caixas, sacos, carga
diversa, máquinas de grande dimensão,
equipamentos electrónicos, frutas frescas,
carnes, enlatados, etc.
A Bates Cargo-Pak absorve os choques
levando a um resultado ideal do transporte.

A nossa experiência e aconselhamento
beneficiam os clientes.
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Bates Cargo-Pak – as nossas almofadas
de ar podem estabilizar praticamente
todos os tipos de carga.

Quase tudo é possível
Supor ta cargas até
30 toneladas

O fabrico especial da Bates Cargo Pak, com múltiplas
camadas de papel externamente resistentes ao desgaste
e à humidade, e uma película interna multi-camadas, dá
às almofadas uma maior resistência e óptima impenetrabilidade.
O material possui um elevado nível de atrito, garantindo
que a almofada de ar não se move durante o transporte.

Gama de produtos com
múltiplas opções
As almofadas da Bates Cargo-Pak estão disponíveis para
uma utilização e reutilizáveis. São fornecidos em diversas
dimensões, desde 60x110 cm até 120x240 cm.
Existe a possibilidade de se efectuar soluções á medida.

Consultoria
- uma base segura
As almofadas de ar por si só não fazem o serviço.
Os consultores da Bates Cargo-Pak estão ao seu
serviço partilhando a sua experiência para a melhor
escolha da solução, tamanho, tipo e melhor colocação. Nós oferecemos o equipamento de enchimento mais eficaz e fácil, assim como sistemas de
válvulas patenteadas.

Transpor te seguro é economia segura
O custo das almofadas é o factor menos relevante face à realidade global económica. Trata-se de
poupar tempo no carregamento e descarregamento, de minimizar as reclamações, as indemnizações,
assim como a perda de clientes. O destinatário não será sobrecarregado com despesas adicionais ou
situações constrangedoras como a eliminação do material de transporte.
Mais, as almofadas de ar da Bates Carga-Pak são uma alternativa económica ao uso de madeira com
tratamento especial e outros – frequentemente poluentes – materiais tradicionalmente utilizados no
transporte de carga.
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Bates Cargo-Pak - criado para um
ambiente onde inesperadamente se
desencadeiam forças violentas. No mar,
nas vias rodoviárias e ferroviárias...

Por terra, por mar ...
Contentor
A Bates Cargo-Pak é ideal para proteger a carga
em contentores dado muitas vezes, o transporte
de um contentor ser uma combinação de camião,
barco e comboio. Por isso, é extremamente
importante ter em conta as condições a que a
carga pode ser exposta.
Ao preencher com exactidão os espaços entre a
carga, as almofadas de ar mantêm os produtos
seguros no interior do contentor, preenchendo os
espaços.
Camião
É nas curvas acentuadas, travagens bruscas e
rotundas que as qualidades das almofadas
insufláveis demonstram o seu valor. Assim como a
sua flexibilidade quando sujeitos a múltiplos
carregamentos e descarregamentos numa viagem.
Navio
As almofadas de ar devem ter uma força que
resista às cargas extremas. O papel especial com
alta resistência à humidade da Bates Cargo-Pak
é único. A alta fricção assegura que as almofadas
permaneçam no seu devido lugar - mesmo em
distâncias muito longas e mar agitado. Frutas,
carnes, pescado congelado, rolos de papel e
outras mercadorias têm sido acondicionadas nos
porões de navios com almofadas de ar da Bates
Cargo Pak.
Comboio
As intensas forças desencadeadas por manobras
- ferro contra ferro - exigem uma forte segurança.
A Bates Cargo-Pak absorve os choques das
manobras e as vibrações causadas pelas juntas
dos carris e pelas mudanças de via.

Alimentos, máquinas, papel, caixas,
tambores, material electrónico, tubos
... You name it.

É tão fácil
Colocação e manuseamento
A utilização Bates Cargo-Pak é fácil, rápida
e segura.
Colocam-se as almofadas nos espaços
onde são insufladas com ar comprimido em
apenas alguns segundos.
O pouco peso torna fácil o manuseamento
e a colocação das almofadas de ar, mesmo
em espaços de difícil acesso.
Em muitos casos, apenas algumas almofadas de ar são suficientes para segurar
cargas de grandes dimensões.
Operação rápida e simples
A Bates Cargo-Pak é a solução ideal
tanto para almofadas de uma utilização
como para reutilizáveis. Simples e fáceis
de utilizar, com o tempo mais reduzido de
enchimento do mercado – na reutilização
as almofadas podem ser esvaziadas em
poucos segundos.
As pistolas de enchimento e de fácil
manuseamento fazem o enchimento de
forma rápida e simples.

Armazenamento facilitado
As almofadas de ar são fornecidas em
embalagens práticas. Fáceis de manusear e
armazenar, pesam o mínimo e não ocupam
muito espaço.
Um produto amigo
do ambiente
Consciência Ambiental - outra vantagem da
Bates Cargo Pak.
As almofadas de ar são feitas de materiais
recicláveis e podem ser eliminados sem
consequências ambientais.
Os materiais utilizados são fáceis de
separar, reutilizar ou eliminar.
A Bates Cargo-Pak não contém metais
pesados e pode ser usado em contacto
directo com alimentos.

Uma solução simples - sobretudo quando
comparada às alternativas complicadas e
dispendiosas.

A alta qualidade e o eficiente sistema de
válvulas patenteadas, garante que as almofadas de ar “não perdem ar” mesmo durante
os mais longos trajectos.•

O controlo da qualidade contínuo garante
uma elevada fiabilidade. Pode confiar na
Bates Cargo-Pak em qualquer circunstância.

A Bates Cargo-Pak segura
qualquer coisa, em qualquer
lugar, a qualquer hora.

A história Bates
Missão
A missão da Bates Cargo Pak é garantir a
segurança dos transportes das mercadorias
dos nossos clientes em todas as condições,
para que cada entrega chegue ao destinatário
nas mesmas condições em que saiu.
Nem mais nem menos.
“Your cargo - our commitment”
(“A sua carga - o nosso compromisso”).

Conhecemos a geografia e as diferentes
soluções de transporte, muitas vezes em
condições extremas. Já tivemos provavelmente de enfrentar a maioria dos problemas
relacionados com a segurança de carga.
Temos know-how e experiência que beneficiam os nossos clientes em todo o mundo,
cada dia.

Visão
A Bates Cargo-Pak procura estar sempre na
vanguarda e oferece soluções que geram
mais-valias para os nossos clientes.
Os nossos produtos, ao nível da utilização
e resistência, irão sempre satisfazer as
exigências das diversas autoridades no
mundo inteiro.
Um fornecedor de produtos de elevada
qualidade, credível, fiel, ecologicamente
responsável e baseado em décadas de
experiência, faz com que Bates Cargo-Pak
seja cada vez mais a opção preferida dos
clientes.

Rede mundial
A Bates Cargo-Pak é hoje representada
por distribuidores em aproximadamente 50
países.
Os nossos distribuidores de longa data
servem os nossos clientes em todo o
mundo, garantindo o mesmo desempenho
que o da nossa sede na Dinamarca.
Isto significa aconselhamento, serviço e
entrega rápida, pois estamos na realidade
muito próximos.

História
As almofadas de ar da Bates Cargo-Pak
têm sido utilizadas para segurar cargas em
todo o mundo - em quaisquer condições
climatéricas - desde 1975.

“O Original”
Apenas existe um “original” – todo o resto é
imitação. Sistemas de válvulas patenteados
e mais de 30 anos de pesquisa e inovação
não podem ser esquecidas quando se trata
de escolher almofadas de ar, sistemas e
aconselhamento técnico da melhor
qualidade- Bates Pak Cargo.

Dealer:

Bates Cargo-Pak ApS
Stigsborgvej 36
DK-9400 Nørresundby
Tel. +45 96 32 88 00 · Fax +45 96 32 88 20
info@bates-cargopak.com

www.bates-cargopak.com

