
PRIMEIROS SOCORROS EFICAZES
EM CATÁSTROFES OU COMO 
SOLUÇÃO DE REABASTECIMENTO ©
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AS CATÁSTROFES NATURAIS
TENDEM A AUMENTAR

Número de catástrofes naturais registadas que
geraram indemnizações de seguro desde 1980

200

0

1980 1990 2000 2010 2019

400

600

800

1000 820

 O número de catástrofes aumenta de ano para ano!

 4,2 mil milhões de pessoas afetadas, 1,2 milhões de mortos —

 entre 2000 e 2019 o número de catástrofes naturais quase

 duplicou relativamente aos 20 anos anteriores.

Hidrológico

Meteorológico

Climatológico

Geofísico

Fonte: Münchener
Rückversicherungs-Gesellschaft
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Cada vez mais 
catástrofes de 

causas naturais, 
tecnológicas 
ou humanas 

ameaçam em 
todo o mundo a 

nossa vida e o 
nosso bem-estar!
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A NOVA CAIRDROP®-BOX
PROPORCIONA PRIMEIROS SOCORROS 
RÁPIDOS E MAIS ABRANGENTES! 

ÁGUA POTÁVEL

ALIMENTOS

MEDICAMENTOS

Para isso, basta remover os parafusos do fundo do 

depósito e, à mão, apertar firmemente o filtro de 

material cerâmico fornecido com o equipamento.

As águas pluviais e/ou as águas de superfíce 

(provenientes de rios e lagos) entram na câmara 

1 e daí escorrem para as câmaras de filtragem 

2 + 3. Em seguida, os filtros cerâmicos insta-

lados no fundo do depósito filtram a água no 

DEPÓSITO DE ÁGUA POTÁVEL CAIRDROP®.

Consoante a qualidade da água não tratada, podem 

ser porduzidos diariamente – sem necessidade de 

energia adicional – até 300 litros de água potável. 

A CAIRDROP®-BOX pode, com apenas meia dúzia de passos 
simples, ser convertida numa estação de tratamento de água 
potável, portátil e eficaz. 

Clique aqui para ver o 
vídeo explicativo.
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UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL PARA
TRATAMENTO DE  ÁGUA POTÁVEL
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 CAIRDROP®-BOX robusta e flexível como reservatório de H
2
O

 Sistema de caixas modular e ampliável

 Sempre 250 L de água potável a bordo (espaços ocos)

 Reservatório de armazenamento como reservatório de

 telhado ou subterrâneo

 Utilização como doca de ancoragem de embarcações /

 pontão de acesso a nado

 Tenda e estação de atendimento de doentes (4 x 4 Special Edition)

Fácil conversão para o tratamento de água potável.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
DA CAIRDROP®-BOX

250 L de água potável
nos espaços ocos

Ideal para primeiros socorros ou como solução de 

reabastecimento / missões de abastecimento.

A CAIRDROP® de 4 compartimentos
proporciona primeiros socorros: 

Encher com água potável, alimentos, artigos de higiene ou medica-

mentos e entregar no local. Em paletes, de navio, camião, drone, heli-

cóptero ou avião. Patente alemã. Adequada ao transporte de avião e 

para lançamento com paraquedas sobre uma zona de crise.
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CAIRDROP®-BOX! Com uma capacidade total para mais de 500 L
de água. Desta capacidade, pelo menos 250 L de água potável
dentro dos espaços ocos da CAIRDROP®-BOX.

 Construção especial da caixa com

 sistema de relevos e compartimentos

 para elevada absorção da energia

 cinética no impacto

 3 compartimentos universais de 80 L

 cada (por ex.: para medicamentos,

 alimentos, artigos de higiene)

 1 compartimento universal de 30 L

 (preenchido com quatro bidões de

 água de 5 L) + 0,3 m3 de espaço

 variável para artigos de apoio

 adicionais, como mantas e tendas

 2 aberturas de enchimento e remoção

 incl. 1 bomba mecânica manual

 (semelhante às ilustrações)

 incl. 1 torneira de escoamento com mangueira

 de plástico altamente resistente

 (HDPE) com tampas com fecho

 lona de cobertura opcional com

 imagens de marca personalizadas

 Cumpre as dimensões normalizadas

 (C 980 mm x L 980 mm x A 630 mm)

 opcionalmente, podem ser fornecidos dois

 filtros cerâmicos para conversão do equipa-

 mento para tratamento de água potável.

O FORNECIMENTO E O SERVIÇO INCLUEM
 possibilidade de transporte

 com empilhadora

 permite empilhar até 3 caixas

 ampliável modularmente com

 sistema de porcas e molas

 dimensão otimizada para a

 logística de camiões e contentores  

 peso máx. de 600 kg

 (incl. 70 kg de tara)

Transporte
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Água, alimentos, medicamentos e/ou outros artigos de assistência médica podem 

ser transportados em segurança com a CAIRDROP®-BOX — inclusivamente por 

via aérea — diretamente até ao local onde são necessários.

Possibilidades de transporte

”Parto do princípio de que, com

uma utilização abrangente da

CAIRDROP®-BOX, será possível

salvar vários milhares de pessoas!“

Michael Wilhelm
Fundador da CAIRDROP® GmbH

A NOSSA MISSÃO

Com a CAIRDROP®-BOX
Salvar pessoas!

Quem, diante d
uma necessidade, 
espera até que lhe 
peçam ajuda, é tão 

cruel como se a 
tivesse recusado.

Dante Alighieri (1265–1321),

poeta e filósofo italiano



CAIRDROP® GMBH
 Derler Straße 95, 66359 Bous, Alemania
 +49 6834 9 56 11 46    +49 163 8 93 38 00
 wilhelm@cairdrop.de    www.cairdrop.de


