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“DUNBAGS 90 x 180cm”

Vazio em 

cm 

Superfície de contacto de 

cada lado do saco em cm

20 12200

30 9500

40 5500

Vazio em 

cm 

Superfície de contacto de 

cada lado do saco em cm

20 12200

30 9500

40 5500
 

Os sacos de encher, também conhecidos como 

lente opção para a segurança no transporte de carga, tanto para uma 

única utilização, como para utilizações repetidas.

De fácil manuseamento e com rápidos tempos de insuflação, os 

bags podem ser esvaziados em poucos segundos.

Estes sacos de travamento de passados, são utilizados principa

em vagões de caminho-de-ferro, navios frigoríficos e com cargas que 

requerem proteção adicional. 

• Benefícios 

-Fáceis de manusear; 

-Rápidos de encher e esvaziar;

-Reutilizáveis. 
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SACOS DE AR 

“DUNBAGS 90 x 180cm” 

Características Técnicas 

Superfície de contacto de 

cada lado do saco em cm
2 

Pressão de 

trabalho (bar) 

Força exercida contra a 

carga em kg

12200 0.2 2440

9500 0.2 1900

5500 0.2 1100

Superfície de contacto de 

cada lado do saco em cm
2 

Pressão de 

Rutura (bar) 

Força exercida de rutura 

em kg

12200 0.9 10980

9500 0.6 5700

5500 0.45 2475

Os sacos de encher, também conhecidos como Dunbags, são uma exce-

lente opção para a segurança no transporte de carga, tanto para uma 

única utilização, como para utilizações repetidas. 

De fácil manuseamento e com rápidos tempos de insuflação, os Dun-

podem ser esvaziados em poucos segundos. 

to de passados, são utilizados principalmente 

ferro, navios frigoríficos e com cargas que 

Rápidos de encher e esvaziar; 

• Propriedades 

-Comprimento: 1,8 mt; 

-Largura: 0,9mt; 

-Pressão de Trabalho: 0,2 ba

-Pressão de Rutura: 0,6 bar ou 60kPa ou 8,7p.s.i.
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Força exercida contra a 

carga em kg 

2440 

1900 

1100 

Força exercida de rutura 

em kg 

10980 

5700 

2475 

Pressão de Trabalho: 0,2 bar ou 20kPa ou 2,9p.s.i.; 

tura: 0,6 bar ou 60kPa ou 8,7p.s.i. 


