CargoSecure Dunnage Bags
Article Number: 01-04-0404-XX

De CargoSecure stuwzakken zijn geschikt voor het gebruik in
containers. De stuwzakken worden tussen de lading van de
container geplaatst zodat er een stabiele situatie ontstaat.
Hierdoor kan de lading in de container niet verschuiven of
omvallen tijdens het transport waarmee schade aan de lading
voorkomen wordt. Naast het vastzetten van uw lading in
containers kunnen de stuwzakken ook gebruikt worden in
bijvoorbeeld vrachtwagens of treinwagons.
De CargoSecure stuwzakken kunnen ruimtes tot 55 centimeter
opvullen, afhankelijk van het type stuwzak. Zo kunnen de 912 en
918 ruimtes opvullen tot 35 centimeter. De grotere varianten
(1218 en 1221) kunnen ruimtes tot 55 centimeter opvullen.
De stuwkussens kunnen eenvoudig opgeblazen worden met het
HD lucht pistool. Dit lucht pistool vast op iedere gangbare
compressor voorzien van ¼” aansluiting. Bovendien zorgt het
overdruk ventiel in het pistool ervoor dat de stuwzak altijd op de
juiste druk wordt gevuld. Wanneer de CargoSecure stuwzak op
aanbevolen druk is opgeblazen (0,2 bar / 20 kPa ) zal het
luchtpistool de overdruk weg voeren. Het ventiel zorgt voor een
luchtdichte afsluiting, maar kan wanneer nodig geopend worden
zodat de stuwzak hergebruikt kan worden. De CargoSecure kan
circa 2 á 3 keer gebruikt worden
Iedere compressor kan gebruikt worden voor het opblazen van
de stuwzakken. Het advies is echter om gebruik te maken van
een compressor met volgende specificaties:
Vermogen:
2-4 PK
Capaciteit:
500 liter/min
Ketel capaciteit: 200-300 liter

Eigenschappen
Geschikt voor opvullen van ruimtes tot 55 centimeter
Kan 2 á 3 keer hergebruikt worden
Gefabriceerd uit 2 lagen (polypropyleen/polyethyleen)
Luchtaansluitset vereist en optioneel leverbaar

Specificaties
Algemeen
Level:
Kleur :
Aantal lagen:
Materiaal buitenlaag:
Dikte buitenlaag:
Materiaal binnenlaag:
Dikte binnenlaag:
Type luchtpistool Luchtpistool:
Geadviseerde druk:
Maximale druk:

Level 1
Wit
2 lagen
Geweven Polypropyleen
90 gram per m2
Polyethyleen
80 micron
HD v.v. ¼” aansluiting
0,2 bar ( 20 kPa)
0,57 bar ( 57 kPa)

Type:
Lengte in mm:
Breedte in mm:
Maximale inhoud in liters:
Maximale dikte in mm:
Pallet aantallen in stuks:

912
900
1.200
ca. 350
350
500

918
900
1.800
ca. 525
350
425

1218
1.200
1.800
ca. 700
550
350

1221
1.200
2.150
ca. 1350
550
300

Navacqs Seal Suppliers B.V. | sales@navacqs.nl | 010-4950000 | navacqs.nl

