
 Your cargo  
- our commitment



Stødsikker transport Det meste er muligt

Bates Cargo-Pak  
- the Original
Navnet forpligter. Bates Cargo-Pak har sit 
oprindelige udspring i produktionen af papir-
sække. De første luftpuder blev fremstillet i 
1975 og man kan med rette sige ”the Original” 
om både produkt og koncept. Bates Cargo-
Pak er resultatet af mange års erfaring og 
intensiv produktudvikling. 

Hos Bates Cargo-Pak har vi opbygget ene-
stående know-how indenfor godssikring. Vi 
udvikler konstant produkter og sortiment, så 
kvalitet og sikkerhed til enhver tid er helt i top. 
Vi kender kravene til kort og sikker levering, 
samt et højt serviceniveau. 

Vores erfaring og rådgivning kommer kunderne 
til gode.

 

 
Bates Cargo-Pak - en hurtig, fleksibel 
og holdbar løsning. Det kan mærkes 
på tidsforbruget og økonomien. 

Transport udover  
alle grænser
Den stærkt stigende internationale samhan-
del skærper kravene til godssikring. Kravene 
til virksomhederne øges. Det handler om at 
undgå dyre transportskader, vel at mærke på 
en måde, der er nem, hurtig, økonomisk og 
miljøvenlig. 
Bates Cargo-Pak er den optimale løsning, 
når godset skal sikres under transporten.

Hele og sikre løsninger  
- just in time
Bates Cargo-Pak er banebrydende, når det 
gælder godssikring. Det hele bygger på en 
simpel idé; Luftpuderne placeres i mellem-
rummene mellem godset og fyldes med luft. 
Godset står nu stabilt, effektivt beskyttet mod 
kostbare transportskader... klar til langfarten. 
Bates Cargo-Pak er den optimale løsning 
mod reklamationer, dyre erstatningskrav og 
tab af goodwill i en moderne verden, der er 
baseret på ”just in time”.

Bates Cargo-Pak har produktet, ekspertisen 
og erfaringen, der skal til for at finde netop 
den løsning, der passer til jeres forsendelser. 
Hvad enten I sender pallegods, papirruller, 
tromler, rør, kasser, sække, stykgods, maski-
ner, hårde hvidevarer, elektronisk udstyr, frisk 
frugt, kød, konserves etc.

Bates Cargo-Pak tager stødene. Det giver 
god transportøkonomi.



Det meste er muligt Til lands, til vands

Bates Cargo-Pak - vores 
luftpuder kan stabilisere stort 
set alle former for gods.

Sortiment med 
mange muligheder
 

Luftpuder fra Bates Cargo-Pak fås til både én- og fler- 

gangsbrug. De leveres i mange forskellige størrelser fra  

60x110 cm til 120x240 cm. 

Kundespecifikke løsninger kan tilbydes, når der er behov  

for det. 

Modstår belastninger 
op til 30 tons
 

Bates Cargo-Pak’s specielle konstruktion med flere lag 

slid- og vådstærkt papir yderst og en stærk flerlagsfolie 

inderst, giver luftpuderne den højeste styrke og ultimative 

tæthed.

Materialet har høj friktion, som sikrer at luftpuden ikke  

flytter sig under transporten.

Rådgivning  
- et sikkert grundlag
 

Luftpuder gør det ikke alene. Konsulenter fra Bates 

Cargo-Pak står til tjeneste med solid rådgivning om 

valg af luftpude, størrelse og type, samt optimale 

placeringer. Vi tilbyder markedets mest effektive og 

brugervenlige fyldeudstyr, samt patenterede ventil-

systemer.

Sikker transport er sikker økonomi
 

Luftpudens pris er faktisk den mindste faktor, hvis man kigger på den totale økonomi. Det handler 

om sparet tid ved lastning og losning, reduktion af reklamationer,  erstatningskrav fra kunderne og 

tab af goodwill. Modtager har ingen ekstra omkostninger og besvær med bortskaffelse af materialer.

Bates Cargo-Pak luftpuder er samtidig det økonomiske alternativ til special-behandlet træ og andre 

- ofte miljøbelastende - materialer, der traditionelt anvendes til sikring af godstransporter.



Til lands, til vands

Bates Cargo-Pak - som skabt til 
en verden, hvor der pludselig 
udløses meget voldsomme kræfter. 
På havet, på vejen og på skinnerne...

Container 
Bates Cargo-Pak er særdeles velegnet til at sikre 
gods i container. Ofte er transport af en container 
en kombination af bil, skib, og jernbane. Derfor er 
det utrolig vigtigt, at tage højde for de forskellige 
påvirkninger, som godset kan blive udsat for.
Luftpuderne fastholder godset inde i containeren 
ved at udfylde mellemrummene mellem godset. 

Lastbil
Skarpe sving, hårde opbremsninger, rundkørsler, 
her kommer luftpudernes egenskaber for alvor til 
sin ret. Det samme gælder fleksibiliteten, når der 
skal lastes og/eller losses ad flere omgange på 
samme tur.

Skib
Luftpuderne skal have en styrke, som klarer selv 
de mest ekstreme belastninger. Det specielle papir 
med høj vådstyrke gør Bates Cargo-Pak helt unik. 
En høj friktion sikrer, at luftpuderne bliver hvor de 
skal - selv over meget store afstande og i høj sø. 
Frugt, kødvarer, frossen fisk, papirruller og meget 
mere har gennem årene været sikret i skibenes 
lastrum med luftpuder fra Bates Cargo-Pak.

Tog
Det er stærke kræfter, der udløses ved rangering 
- hårdt mod hårdt - og kravene til sikring er tilsva-
rende store. Bates Cargo-Pak absorberer stød fra 
rangering og rystelser/vibrationer fra sporskift og 
skinnesamlinger.



Løbende kvalitetskontrol sikrer en ensartet 
høj kvalitet. I kan stole på Bates Cargo-Pak 
under alle forhold.

Så nemt er det

Placering og håndtering 
Det er nemt, hurtigt og sikkert at bruge Bates 
Cargo-Pak. 
Luftpuderne placeres i mellemrummene, hvor 
de fyldes med trykluft på ganske få sekunder.  
Den lave vægt gør det nemt at håndtere og 
placere luftpuderne, selv i mellemrum der er 
vanskeligt tilgængelige. 
I mange tilfælde er få luftpuder tilstrækkelig til 
at sikre selv større transporter.

Hurtig og fejlfri betjening
Bates Cargo-Pak er den optimale løsning 
uanset om det gælder luftpuder til engangs-
brug eller flergangsbrug. Enkle og nemme at 
betjene med markedets hurtigste fyldetider  
- og ved genbrug tømmes luftpuderne for luft 
på få sekunder. 

De brugervenlige fyldepistoler gør det nemt 
at påfylde luft i en fart. 

En høj kvalitet og effektive, patenterede  
ventilsystemer sikrer, at luftpuderne ikke 
”taber pusten”, selv under meget lange trans-
porter.

Opbevaring uden pladskrav
Luftpuderne leveres i praktiske kartoner. 
Nemme at håndtere og opbevare, fordi de 
hverken vejer eller fylder særlig meget.

Et miljørigtigt produkt
Miljøbevidsthed - endnu en fordel ved Bates 
Cargo-Pak. 
Luftpuderne er fremstillet af miljøvenlige  
materialer og kan bortskaffes uden miljø-
mæssige konsekvenser.

De anvendte materialer lever naturligvis op 
til reglerne om indhold af tungmetaller og er 
lette at adskille, genanvende eller bortskaffe.

Alle komponenter som indgår i luftpuder fra 
Bates Cargo-Pak er godkendt til emballage, 
som må komme i kontakt med fødevarer.

Det er nemt - især når der sammenlignes 
med besværlige og omkostningskrævende 
alternativer.

Den gode historie

Fødevarer, maskiner, papir, ruller, 
kasser, tromler, elektronik, rør 
... you name it. 



 Your cargo  
- our commitment

Den gode historie

Mission 
Det er Bates Cargo-Pak’s mission at sikre 
vore kunders transporter under alle forhold, 
således at enhver forsendelse når frem til 
modtageren i samme stand, som den er af-
sendt. Hverken mere eller mindre.
”Your cargo - our commitment”.

Vision
Bates Cargo-Pak vil til enhver tid være i front 
og tilbyde løsninger, der skaber værdi for 
vore kunder.
Vores produkter skal i brug og styrke leve op til 
de krav, som myndighederne stiller verden 
over.
En troværdig, loyal og miljøbevidst leverandør 
af ensartet høj kvalitet, baseret på årtiers 
erfaring, betyder at Bates Cargo-Pak er 
kundernes foretrukne valg hver gang. 

Historie
Bates Cargo-Pak luftpuder har været anvendt 
til sikring af gods over hele verden - og under 
alle klimatiske forhold - siden 1975. 

Vi kender geografien og de forskellige 
- ofte ekstreme - transportforhold. Vi har  
formentlig været ude for de fleste problem-
stillinger i forbindelse med sikring af gods. En 
know-how og erfaring som hver dag kommer 
vores kunder til gode verden over. 

Worldwide
Bates Cargo-Pak er i dag repræsenteret af 
forhandlere i ca. 50 lande.
Vores mangeårige forhandlere servicerer 
vores gode kunder over hele verden med 
præcis den samme styrke, som fra det danske 
hovedkontor. Det betyder rådgivning, service 
og hurtig levering - for vi er jo lige i nær-
heden.

“the Original”
Der er kun en ”Original” - alt andet er efterlig-
ninger. Patenterede ventil-systemer og mere 
end 30 års udviklingsarbejde fornægter sig 
ikke, når der skal sættes navn på luftpuder, 
systemer og rådgivning af bedste kvalitet. 
Bates Cargo-Pak.

Bates Cargo-Pak sikrer 
hvad som helst, hvor som 
helst, når som helst.

Forhandler:

Bates Cargo-Pak ApS

Stigsborgvej 36 

DK-9400 Nørresundby

Tlf. 96 32 88 00 · Fax 96 32 88 20

 info@bates-cargopak.com

www.bates-cargopak.com


