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Vzduchové vaky Cordstrap®

VZDUCHOVÉ VAKY CORDSTRAP
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Váš partner pro bezpečnou fixaci nákladů! 

    Množství
1 vrstvé Rozměr v paletovém boxu 
 60 x 90 cm 600 ks
 90 x 120 cm  375 ks
 90 x 150 cm  350 ks
 90 x 180 cm  300 ks
 120 x 180 cm  225 ks
 120 x 225 cm  225 ks
Další rozměry na vyžádání

  Množství
2 vrstvé Rozměr v paletovém boxu  
 60 x 90 cm  600 ks
 90 x 120 cm  350 ks
 90 x 150 cm  325 ks
 90 x 180 cm  275 ks
 120 x 180 cm  175 ks
 120 x 225 cm  175 ks
Další rozměry na vyžádání

   Množství
4 vrstvé Rozměr v paletovém boxu 
 60 x 120 cm  300 ks
 90 x 120 cm  200 ks
 90 x 180 cm  150 ks
 90 x 225 cm  150 ks
 120 x 180 cm  125 ks
 120 x 225 cm  125 ks
Další rozměry na vyžádání. Možnost dodání v balení po 15 ks.

   Množství
PPL Rozměr v paletovém boxu 
 60 x 90 cm  700 ks
 90 x 120 cm  540 ks
 90 x 150 cm  500 ks
 90 x 180 cm  370 ks
 90 x 225 cm  350 ks
 120 x 180 cm  270 ks
 120 x 225 cm  240 ks
Další rozměry na vyžádání. Možnost dodání od 1 ks.

Plnící pistole  Pro vzduchové vaky 
CAG S (874 l/min.)  1 - 4 vrstvé
CAG S pro PPL (874 l/min.)  PPL
CAG M (1400 l/min.)  1 - 4 vrstvé
CAG M pro PPL (1400 l/min.)  PPL
CAG HM FF2, 
s manometrem (1654 l/min.)  1 - 4 vrstvé
CAG HM FF PPL, 
s manometrem (1654 l/min.) PPL

Vzduchové hadice   
Hadice pro připojení ke všem plnícím koncovkám 
a kompresoru pomocí rychlospojek

Vnitřní průměr 9 - 13 mm
Délka 15 - 30 m 
Na ručním odvíječi i samostatně



Cordstrap b.v.
 
- Výrobce a dodavatel do všech 

průmyslových odvětví
- Polyesterové vázací pásky
- Jednocestné fixační prostředky
- Vzduchové vaky Cordstrap®

- Více než 14 obchodních 
 zastoupení
- Celosvětová distribuční síť
- Přes 40 let zkušeností

Kvalita

-  Neustálá kontrola kvality
- ISO 9001:2000
- Certifikace Germanisher Lloyd

Inovace

-  Nepřetržitý vývoj produktů
-  Technická řešení
-  Výzkumné a vývojové pracoviště

Odborné poradenství

-  Mezinárodní tým specialistů
-  Interní a externí trénink
-  Zákaznická řešení a produkty

Váš distributor:

ExBal s.r.o.
Křížová 1018/6
150 00 Praha 5
Tel.: +420 608 104 422
E-mail: obchod@exbal.cz

Námořní kontejnery

Námořní kontejnery

Lodní doprava

Silniční doprava

Námořní kontejnery

Námořní kontejnery

Železniční vagóny

Silniční doprava

Nahrazují tradiční způsoby fixace jako například dřevo

Vzduchové vaky Cordstrap®
Jsou citlivé k životnímu prostředí, 
nahrazují drahé a časově náročné 
dřevěné fixace a výdřevy.  
Specialisté společnosti Cordstrap® jsou 
vyškoleni, aby Vám poradili s výběrem 
správného typu, rozměru a umístěním 
vzduchových vaků tak, aby byl náklad 
bezpečně zajištěn pro následnou pře-
pravu.

Vzduchové vaky PPL 
Univerzální vzduchové vaky určené 
pro aplikace v kontejnerech a v silniční 
přepravě. Vaky jsou vyrobeny z vodě-
odolného kraftového papíru laminova-
ného polypropylenovou mřížkou  
a vnitřní LDPE vložky.  
Plnící tlak 0,2 bar / 20 Kpa.

4 vrstvé vzduchové vaky  
Jsou vyrobeny ze 4 vrstev voděodolné-
ho, kraftového papíru a LDPE vložky. 
Tyto vaky se používají zejména pro 
těžké náklady na lodích a železničních 
vagónech. Maximální plnící tlak 
0,4 bar / 40 Kpa. 

Příslušenství  
Pro správnou a rychlou aplikaci vzdu-
chových vaků dodává společnost 
Cordstrap® odpovídající plnící pistole 
pro všechny typy vaků. Na přání do-
dáme, nebo doporučíme další potřeb-
né příslušenství, jako jsou vzduchové 
hadice a kompresory.

Tréninkové programy Kontrola kvality

Ložný plán kontejneru 20´ Certifikát Germanischer Lloyd

Vzduchové vaky Cordstrap®
Po nafouknutí vaku v mezeře mezi 
nákladem je náklad bezpečně 
uzpůsoben pro namáhání v přeprav-
ním řetězci. Vzduchové vaky jsou 
nejúčinnější při použití v mezerách 
od 25 do 45 cm. V našem sortimentu 
jsou vzduchové vaky pro aplikace až 
do mezery 65 cm. 
Vzduchové vaky Cordstrap® jsou opě-
tovně použitelné.


