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Mala técnica à prova de choque e à prova d'água

100% made in Italy

Esta gama é fabricada em copolímero de polipropileno, injetado com resina 
e agente espumante
Espessura do corpo: Entre 6,5-8 mm
Todos os pinos de metal são de aço inoxidável (AISI 316) para evitar a 
corrosão



Cada mala está certificada IP67 : Teste de protecção contra partículas 

sólidas (poeira) e líquidas (água)

O teste està realizado a um 1 m. de profundidade durante 30 minutos

Faixa de temperatura -33° C/+90 C°
(-27.4° F / +194° F) 



As certificações adicionais para todos os modelos incluem:

DEF-STAN 81-41, MIL-STD 810F / 810, STANAG 4280: 

- Teste contra vibração e tensão mecânica

- Teste de impacto vertical

- Teste de impacto horizontal

- Teste ao calor seco e teste em baixa temperatura 

- Teste de armazenamento

ROHS COMPLIANT : DIRECTIVE 2002/95/EC

(Restriction of Hazardous Substances) Não contém metais pesados como 

cádmio, mercúrio, chumbo, crómio hexavalente e aditivos halogenados (PBB, 

PBDE)

Conformidade com a directiva REACH: CE / 1907/2007 - (registo, avaliação, 

autorização e restrição de substâncias químicas)

Adequado para serviço pesado!

http://es.wikipedia.org/wiki/STANAG


35 tamanhos diferentes ... e mais a cada 

ano!



Cada modelo está disponível com ou sem espuma interna pré-cortada

Espuma interior especial disponível sob pedidos mínimos.

3 cores padrão: preto, laranja, verde-militar



Qualquer cor personalizada disponível, a partir de 50 unidades. 

(Tamanho médio/grande) ou 150 pcs. (Tamanho pequeno)

De acordo com á referência RAL ou Pantone, podemos combinar com 

a cor exigida pelo cliente.

Por favor, esteja ciente que para encomendas especiais podem-se 

fornecer malas Explorer com características ESD (anti estática) ou 

ignífugas(V0 Flame-Retardant).



Cada mala está equipada com válvula de pressão para compensar a 

pressão interna em caso de divergência de pressurização.

As malas são entregas com a válvula de pressão aberta!

As malas Explorer são resistentes ao Skydrol (fluido hidráulico ignífugo 

utilizado no setor aeroespacial, muito corrosivo sobre materiais 

plásticos) **.

** **Consulte-se
www.skydrol.com

para mais informações



O O-Ring" (gaxeta) é um único bloco de poliuretano moldado, que garante uma 

vedação completa.

Sem o uso de extrusão de borracha, ou de colas, que se degradam ou quebram 

ao longo do tempo por exposição a altas temperaturas e às condições 

atmosféricas

A maioria das malas Explorer de tamanho médio permitem que o usuário possa 

remover a tampa, quando a tampa mesma formar uma abertura de 70 graus.

É suficiente distender o parafuso colocado na parte traseira da dobradiça **.

**Consulte-se
www.explorercases.com

Modelos com esta funcionalidade

EXCLUSIVA
EXPLORER

Rogerio Gomes da Costa




Mais estável e confiável do que os produtos concorrentes graças aos 

suportes salientes dos pés, que garantem uma melhor estabilidade posterior, 

mesmo com a mala aberta.

Cada mala tem ranhuras internas que podem-se utilizar para hospedar os 

colchetes opcionais (Painel Ring) para a fixação de dispositivos ou painéis 

opcionais

Não há necessidade de perfurar ou executar operações invasivas na mala.

.



A nossa alça de borracha macia (a partir do modelo 3818) é um componente "co-

moldado": uma camada de borracha se injeta no topo de um núcleo de PP, 

adicionando mais conforto e função antiderrapante, especialmente em caso de 

utilizo com luvas.

Os modelos equipados com carrinho têm rodas facilmente substituíveis através 

de um clipe de metal (Seeger) que, uma vez removido, desengata o eixo da roda.



A nossa gama de cadeados patenteados garantem um transporte seguro do 

conteúdo da caixa, reduzindo a possibilidade de danos em caso de 

manuseamento incorreto.

Os cadeados de desenho plano aderem a mala de jeito uniforme, evitando  

oscilações não desejadas, que podem provocar o quebra dos furos.

TSA APPROVED

As correias montam-se facilmente para todos os nossos modelos de 

tamanho pequeno graças a pontos de fixação especificamente concebidos 

**.

** Consulte-se
www.explorercases.com

os modelos que podem ter correia



Vasta gama de sacos opcionais disponíveis para personalizar o interior com 

bolsos e divisores

Prática etiqueta para nome e endereço localizada na parte frontal da mala



GARANTIA MALAS EXPLORER

2 anos de garantia padrão europeu e garantia vitalícia contra defeitos de 

materiais e mão de obra que possa afetar a integridade do conteúdo da mala

As nossas malas Explorer podem-se utilizar até os limites de teste impostos pela 

Norma Militar. Explorer cases é sempre coerente com esta política comercial *

* A responsabilidade sobre as nossas malas Explorer limita-se à caixa e 

não se aplica ao seu conteúdo

* Esta garantia não se aplica à todos os produtos que tenham sido 

submetidos à mau uso, abuso, negligência ou acidente

Informações sobre os produtos atualizadas constantemente encontram-se sobre 

http://www.explorercases.com/en/support/warranty/

http://www.explorercases.com/en/support/warranty/


Muito obrigado pela atençao!


