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Lastsäkringskuddar (även kallade dunnage bags) från Bates Cargo-Pak, originalet 

sedan 1975 är den optimala lösningen för en snabb och kostnadseffektiv lastsäkring. 

 

Bates lastsäkringskuddar är tillverkade enligt nedan: 

Innerkudde: Trelagers koextruerad polyetenfilm. Detta lager gör kudden tät. 

 

Ytterkudde: Unikt, krysslaminerat, jungfruligt, våtstarkt kraftpapper. Exklusivt 

producerat för Bates Cargo-Pak. Detta lager gör kudden stark, formstabil samt ökar 

friktionen. 

 

Ventiler: Flergångs- och självstängande engångsventiler. Patenterade för enkel och 

snabb fyllning. 

 

Storlekar: Från 60 x 110 cm till 120 x 240 cm. Standardstorlekar för engångs- och 

flergångsanvändning. Även specialstorlekar efter överrenskommelse. 

 

Styrkegrader: Från Light Flex Eco upp till Heavy. Anpassade för både lätt och riktigt 

tungt gods inom alla branscher. 

Lastsäkringskuddar av vävd PP, samt blåst LDPE används oftast för lätta lastvikter 

I Bates sortiment finns även lastsäkringskuddar i vävd PP, samt i blåst LDPE. Dessa 

produkter används oftast när lastvikten är låg, och när kuddarna utsätts för liten 

belastning. 
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Den absoluta merparten av Bates produkter är tillverkade av det unika miljövänliga 

kraftpappret som exklusivt tillverkas till Bates. Pappret är dessutom våtstarkt och 

klarar öppna transporter på exempelvis fartyg och tåg. Detta unika kraftpapper står 

till skillnad från PP och LDPE för hela kuddens styrka och motståndskraft. Dessutom 

gör pappret dem formstabila när de utsätts för höga temperaturer, samt skapar 

högsta möjliga friktion mellan kudden och godset. 

Storlekar finns för alla tänkbara applikationer. 

Viktigt att känna till om lastsäkringskuddar som är tillverkade av PP-väv 

(polypropylen) 

Anledningen till att de flesta andra producenter i världen, oftast i Asien enbart 

använder PP-väv i sina produkter, är att de inte har tillgång till vårt svenska exklusivt 

framtagna och miljövänliga papper. PP-väven är också i många fall inte alls bra för 

miljön, då den innehåller orena plaster, och kan därför inte sorteras och tas om hand 

på ett hållbart sätt. 

En annan väldigt viktig miljöaspekt är att plastmängden i PP-kuddar är cirka 50-70% 

större än i Bates papperskuddar. 

Art. Nr: BÖ: 132 

 


