BEVEILIGING VAN DE LADING

Stapelkussen

AirflexPoly
AirflexPaper

Het stuwkussen AirflexPoly
voor meermalig gebruik. Sluit
uw tussenruimten.
- Perfecte stabilisatie van het transportgoed
door het opvullen van de tussenruimtes over
grote oppervlakken met een vaste vorm.
- De uiterst robuuste geweven en gecoate
polypropyleen stuwzakken kunnen gebruikt
worden zonder extra bescherming van het
oppervlak
- Tijdbesparend door de eenvoudige en veilige
ventieltechniek
- Voor een veelzijdig gebruik, dankzij een uniek
ventiel voor meermalig gebruik

Universeel bruikbaar voor vrachtwagens, en
voor het vervoer per spoor of over zee
Het UV-bestendige AirflexPoly-stuwkussen kan
als universele laadgoedzekering eenvoudig en
doelmatig worden gebruikt en zorgt tevens voor
een optimale stoot- en trillingsdemping. Ze zijn
uitgerust voor een vuldruk van 0,08 tot 0,2bar
en verhinderen daarmee doeltreffend dat de
lading verschuift. Ook op plaatsen waar andere
middelen al verstek laten gaan. Bovendien zijn ze
geschikt voor transport door klimaatzones. Het is
zelfs mogelijk ze over hoeken te gebruiken, zonder
extra bescherming van het oppervlak.

Eenvoudig te gebruiken - en geschikt voor
meermalig gebruik!
De combinatie van AirflexPoly stuwkussens met
verschillende vuladapters verhoogt uw rendement: u kunt kiezen tussen kussens voor eenmalig
of voor meermalig gebruik.

- Optimale ladingzekering – universeel bruikbaar
- Perfecte stabilisatie van het transportgoed
doordat de ruimten tussen de ladingdelen over
grote vlakken vormvast worden opgevuld
- Hoge belastbaarheid door bijzonder stabiel
krachtpapier
- Tijdbesparend en efficiënt gebruik van stuwkussens

Wat is het AirflexPaper stuwkussen?
Het AirflexPaper stuwkussen bestaat uit een
luchtdichte binnenfolie in polyethyleen die van
een ventiel is voorzien. Deze wordt door één
of meerdere lagen Airflexpapier omgeven. Als
AirflexPaper van het juiste formaat op de juiste
plaats tussen de lading wordt aangebracht en
met lucht wordt gevuld, zorgt dit ervoor dat de
lege ruimte tussen de geladen stukken wordt
opgevuld. Zo kan de lading niet verschuiven.

Stuwkussen van AirflexPaper.
Om openingen tijdens de
lading voordelig en efficiënt
op te vullen.

Universeel bruikbaar voor trucks, containers, transport per spoor of over zee
Universele en voordelige laadgoedzekering,
gemakkelijk en doelmatig in het gebruik, met een
optimale stoot- en trillingsdemping. Ze vullen
openingen tussen de ladingstukken op en zijn voor
max. 0,6bar bedoeld. Zo verhinderen ze doeltreffend dat de lading verschuift of kantelt en kan dure
transportschade worden vermeden.

Vooral het unieke ventiel voor meermalig gebruik
is aan te bevelen vanwege de veilige bajonetadaptersluiting en de extra grote luchtopening
die zorgt voor meer efficiëntie bij het vullen en
aflaten.

Snel en veilig, voor meer veiligheid.
Het vullen van het AirflexPaper-stuwkussen
neemt weinig tijd in beslag.

Afmetingen en gegevens op aanvraag.
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