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VALIZE PERSONALIZATE
PROIECTATE PENTRU PERFECȚIUNE
+ PROTECȚIE CU METAL ȘI SPUMĂ
Punți sau cadre metalice sunt folosite pentru a asigura
echimapentele grele, în timp ce suporturile elsatice antișoc izolează armătura metalică de capacul valizei.
Spuma anit-șoc este potrivită exact pentru piesa voastră,
spumă disponibilă în mai multe variante de densitate și
compoziție materială. Ambalarea cu precizie a pieselor și
uneltelor pentru avioane poate diminua daunele produse
de obiecte străine. Garnituri inelare, buzunare pentru
stivuitor, valve de depresurizare, mânere cu arc și alte
opțiuni personalizate fac o valiză Peli-HardiggTM să fie mai
mult decât o simplă cutie. Inspecția calității de top și
programele continue de îmbunătățire garantează că
fiecare valiză este produsă la cele mai înalte standarde.

+ SERVICII DE PERSONALIZARE

SINGLE LID(UN SINGUR CAPAC)
Soluțiile Avansate pentru Valize sunt întruchiparea experienței
Peli-Hardigg asupra științei materialelor, ingineria ambalării,
management de proiect și producție. Fiind creatorii formulei
de amortizare standard în industrie, inovatori în conceperea de
valize și experți în protecția echipamentelor avansate militare nici o provocare nu e prea mare pentru noi. Renumitele
noastre containere cu un singur capac au protejat cele mai
sensibile și avansate tehnologii desfășurate pe întreg globul în
concordanță cu specificațiile riguroase ale industriilor militare
și aerospațiale. Suntem experți în domeniul Mission Critical.

specifications of the military and aerospace industries.
J

Ne suplimentăm întreprinderile principale de
manufactură cu birouri de inginerie europene în
UK, Franța și Spania.
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CARACTERISTICILE VALIZELOR SINGLE LID
A Suporturi anti-șoc elastice

G Inele de fixare

B Curele de fixare Velcro

H Închizători din Oțel inoxidabil

C
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Cadru metalic

I Suporti anti-alunecare

D Colțuri întărite

J Valve de depresurizare

E

Spuma conturata cu precizie

K Striații întăritoare

F

Mânere confortabile

PELI ADVANCED CASE SOLUTIONS
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CERTIFICĂRI* ȘI
APROBĂRI:
IP67: Rezistență la apă și infiltrații de praf
AIR TRANSPORT ASSOC.: Spec 300 Category 1

MIL-Std 810, Def Stan 81 41 Level J
Rezultate disponibile pentru certificarea standardelor militare.
*aprobările reale pot varia în funcție de modelul valizei

PROTECȚIE INTERIOARĂ DE
ULTIMĂ ORĂ
Echipele noastre interne au experiență de lungă durată în a
proiecta orice de la perne simple de spumă la structuri
metalice complexe pentru uz in condiții foarte diverse de
transport, stocare și utilizare – chiar și în aplicații militare sau
chiar luptă. De la electronice montate pe platforme la cele
montate pe rame, cu guri de aerisire integrate, la valize cu
puncte multiple de acces și port-uri de interfață, sau
personalizări cu profil extins – nicio valiză nu este peste
capacitățile noastre.
În temperaturi extreme, sub influența oscilațiilor puternice,
sau impact direct, înconjurat de apă, chimicale, sau particule
fine de praf, produsul vostru este protejat în interiorul
valizelor Advanced Case Solutions. Controlăm fiecare stadiu al
procesului de fabricare, pentru a asigura integrarea piesei
voastre cu soluția noastră de protecție, de la stabilizare
interioară la componentele externe.
Investind într-o valiză Advanced Case Solution asigurati
succesul operațiunii voastre in domeniul tip Mission Critical.

PROGRAMUL
AEROSPAȚIAL

APLICAREA
PE TEREN

MANAGEMENT
PROIECT

SOLUȚII PENTRU
AMBALARE

TRANZIT

Fluxul intergat de procese Peli
aticipează necesitățile tale
pentru amabalaje protectoare.
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PROCESUL DE INGINERIE
PERSONALIZATĂ ÎN 4 ETAPE
» Specificații produs
» Cerințele de performanță ale clientului
» Interfață produs și Puncte de acces
» Cerințe de stabilitate, impact și cădere

EVALUARE

» Condiții de mediu și teren
» Cerințe pentru aerisire și presiune
» Mobilitate și conformitate pentru transport

» CAD, schemă 2D și Modele Solide
» Maparea forțelor G și curba de amortizare aplicată
» Proiectarea uneltelor

PROIECTARE ȘI
INGINERIE

» Suport tehnologic și proiectarea cadrului
» Izolarea componentelor și Planificarea spațiului
de balans
» Utilizare și Optimizarea Operațiunii
» Analiză de mediu

» Atenuarea vibrațiilor și a șocurilor
» Rezistență la scufundare și ploaie
» Testare utilizând forță brută

CREAREA
PROTOTIPULUI
ȘI TESTAREA

» Infiltrarea particulelor de praf
» Forța G și înălțimi specificate de cădere
» Toleranță la temperaturi extreme
» Testare Mil-Spec

» Piese și accesorii garantate proiectate conform
specificațiilor
» Integrarea pieselor și a accesoriilor clientului

PRODUCȚIE

conform specificațiilor funcționale
» Controlul Calității și Inspecție
» Livrarea la timp
» Suport tehnic

Advanced Case solutions este rezultatul unui
proces multi-disciplinar în patru etape. Lucrând
împreună cu echipa voastră, inginerii noștri pot
personaliza un sistem de protecție în
concordanță cu specificațiile voastre de produs,
utilizare și anailză de mediu.
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SOLUȚII LIVRATE:
VALIZĂ DUPĂ VALIZĂ
+

PESTE 50 DE ANI DE APLICAȚII EXTREME AU DUS LA CREAREA EXPERTIZEI
NOASTRE TEHNICE. CONTACTAȚI-NE PENTRU ALTE STUDII DE CAZ.

VEHICUL ZBURĂTOR
FĂRĂ PILOT

CARLINGĂ/
AIRCRAFT
CANOPY DECK

KIT GHIDARE
ARMAMENT

CAPSULĂ DE
REALIMENTARE ÎN AER

KIT SCHIMBARE
ELICE C130

UNELTE
INDUSTRIALE

SOLUȚIE ANTI-ȘOC MONTATĂ
PENTRU UAV

ARIPI PENTRU
ARMAMENT GHIDAT

MOTOR TURBO
PT6

KIT PORTABIL DE
UNELTE MECANICE

MODUL COMPRESOR
PENTRU MOTOR

ARIPĂ
EUROFIGHTER

PELI ADVANCED CASE SOLUTIONS

5

ÎNTREPRINDERILE DE PRODUCȚIE DIN
SUE ȘI EUROPA - LEGĂTURI STRÂNSE CU
PIEȚELE LOCALE
Facilitățile regionale pentru valize personalizate PeliHardigg, cunoscute ca Advanced Case Centers, sunt
localizate în Franța, Regatul Unit, SUA (coastele de
est și vest) și Canada. Acestea oferă gama completă
de soluții pentru protecție. Serviciile oferite includ
proiectare CAD, prelucrare platforme metalice,
sisteme anti-șoc (g-force-rated), sisteme avansate de
spumă de amortizare și cadre fabricate.
Facilitățlie noastre sunt certificate ISO9001 2008 și
Codificate NATO.

+ IUNIE 2017: Dimensiunile facilității din
Regatul Unit se dublează la +3700 m2

Mulțumită succesului și a creșterii Valizelor Proiectate, în iunie
2017, Peli-Hardigg a dublat dimensiunea – de la 6000m2 la 12000m2
– facilităților de producție a ramurii din Regatul Unit, în Ashford,
Kent. Expansiunea este datorata cresterii cererilor pentru Advanced
Case Solutions și totodată modernizarii locului prin aducerea celor
mai noi echipamente pentru a crește productivitatea și a
îmbunătăți excelența produselor Peli-Hardigg. Pe lângă toatea
acestea, fluxul de producție a fost reproiectat pentru a ne
îmbunătăți eficineța producției.
Ca parte a expansiunii, Peli-Hardigg a investit într-un freza CNC cu
cap dublu, pentru a oferi și mai multă capacitate pentru zona de
spumă personalizată. Mai mult, compania a instalat un mărunțitor
pentru spumă care reduce deșeurile, permițând astfel reciclarea
acestor materiale în echipamente sportive protectoare la impact.
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+ INFRASTRUCTURĂ TEHNICĂ
CUPRINZĂTOARE

Facilitățile Peli-Hardigg opereaza cu cele mai noi
echipamente și aparatură pentru turnare rotațională.
Mai mult, facilitatea noastră din SUA South Deerfield
include un atelier complet pentru metale, pentru a
produce majoritatea componentelor metalice necesare
pentru construcția de soluții personalizate.

+ TEST...TEST...2-10, 2-10
Clienții militari și OEM ar putea avea nevoie să certifice că valiza va îndeplini cerințe specifice. În condiții controlate cu precizie,
Centrele noastre pentru Valize Avansate supun valizele unui asalt de teste de laborator riguroase cum ar fi: cădere, vibrații,
scurgeri, căldură, praf.

PELI ADVANCED CASE SOLUTIONS
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ALFĂ MAI MULTE
+ DESPRE PRODUSELE NOASTRE
DISPONIBIL ÎN 18 LIMBI!

www.peli.com

www.pelicatalogue.com

www.peli.com/webinars

EMEA

U.S.A.

EUROPE, MIDDLE EAST
& AFRICA HEADQUARTERS

FRANCE

UK

PELI PRODUCTS, S.L.U.
C/ Provença, 388 Planta 7
08025 • Barcelona, Spain
Tel +34 934 674 999
Fax +34 934 877 393
www.peli.com

PELI PRODUCTS FRANCE
S.A.S.
20/22 Rue des Petits Hôtels
75010 Paris, France
Tel +33 (0)1 44 83 95 63
Fax +33 (0)1 44 83 95 68
www.peli.com

PELI HARDIGG UK
Unit 4, Brookﬁeld Industrial Estate
Leacon Road
Ashford Kent TN23 4TU
Tel + 44 (0) 1233 895 895
Fax +44 (0) 1233 895 899
www.peli.com

U.S.A. & GLOBAL
HEADQUARTERS

GERMANY

UAE

PELICAN HARDIGG

PELI PRODUCTS GERMANY GmbH
Düsseldorf Kö-Bogen
Business Center
Königsallee 2b, 5th Floor
40212 Düsseldorf, Germany
Tel +49 (0) 211 882 42 401
Fax +49 (0) 211 882 42 200
www.peli.com

PELICAN PRODUCTS FZE
JAFZA One Building A oﬃce 1511/1512
Jebel Ali Free Zone gate 5
P.O.Box 261008
Dubai – United Arab Emirates
Tel +971 4 8876550
Fax +971 4 8876549
www.pelican.com
www.peli.com

147 North Main Street
South Deerﬁeld, MA 01373
Tel (800) 542 73 44
Fax (413) 665 8330
www.pelican.com

23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505 USA
Tel 310.326.4700
800.473.5422 (Outside CA)
Fax 310.326.3311
www.pelican.com

* We also have oﬃces in Canada, Japan, China, Australia, South Korea and India

GARANȚIA LIMITATĂ PE UN AN PELI
Peli Products S.L.U. (”Peli”) garantează că produsele sale turnate rotațional vor fi fără defecte în materiale sau manoperă pentru un an de la data de facturare. Această
garanție nu acoperă componentele asociate incluzând componente de închidere, mânere, roți, și dispozitive de fixare, pentru care Peli oferă garanția materialelor și a
manoperei pentru 90 de zile de la data de facturare. Garanția se aplică doar cumpărătorului original și nu este transferabilă. În măsura permisă de lege, răspunderea
Peli este limitată la valiză, nu și la conținut, și răspunderea Peli către cumpărător nu va depăși sub nicio formă prețul de achiziție al valizei pentru care se solicită daune.
Toate solicitările de garanșie de orice natură sunt ignorate dacă valiza a fost alterată, deteriorată sau modificată în orice mod, sau supusă abuzurilor, manipulării
necorespunzătoare, neglijenței sau accidentelor.
Pentru detalii complete despre garanție, vizitați www.peli.com/warranty

Vizitează pagina noastră dedicată pentru Valize Proiectate.

Urmărește-ne și pe:

Peli cucerește spațiul! Vizionează
vidocleipul acestei călătorii spațiale:
©2017 Peli Products, S.L.U. All trademarks are
registered and/or unregistered trademarks of Pelican
Products, Inc., its subsidiaries and/or aﬃliates. All
details included in this catalogue are correct when
printed but for most updated information please visit
www.peli.com and www.pelicatalogue.com.
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