Balicí stroj Lachenmeier pro fólie Stretch Hood XL

Pro balení zboží velkých rozměrů

Balicí stroj Lachenmeier pro fólie Stretch Hood

Střešní panely
Sádrokartonové desky
Izolační plsti
Dřevovláknité MDF desky
Sádrové desky
Vlnité plechy
Dřevěné desky

Balicí stroj Lachenmeier pro fólie Stretch Hood určený pro
zboží velkých rozměrů.
Cílem dokonalého balení je účinně zajistit nejednotně uspořádané produkty k
sobě, zachovat celistvost nákladu na paletě a zabezpečit hodnotu produktu během jeho skladování a distribuce v rámci dodavatelského řetězce.
Náklady velkých rozměrů obzvlášť vyžadují dokonalé balení, aby odolaly zátěži
při manipulaci a nárazům a vibracím při přepravě nákladními vozy, vlaky, loděmi
či letadly.

Balicí stroj Lachenmeier pro fólie Stretch Hood

K tomu, aby se při překládání zboží nezhor-

Balicí stroj Lachenmeier pro fólie Stretch

povrch umožňuje vysokou viditelnost produk-

šila stabilizace nákladu a nedošlo k jeho de-

Hood využívá při balení zboží vertikální i hori-

tu a usnadňuje jeho značení. Použít lze rov-

formaci nebo poškození vodou či jinými zdroji

zontální sílu. Z vyztužené fólie se vytvoří jed-

něž potištěnou fólii.

kontaminace, potřebujete balicí metodu vyu-

novrstvá kapuce, která se horizontálně napne

žívající horizontální a vertikální přídržnou sílu.

a vertikálně nasadí na produkt s ukončením

Náklady na zajištění palet na balicím stro-

A právě dokonale nasazená stretch hood fólie

na paletě nebo pod ní, čímž se paleta a ná-

je Lachenmeier pro fólie Stretch Hood jsou

správně zvoleného typu, velikosti a tloušťky

klad maximálně stabilizují.

srovnatelné s balením palet smrštitelnou

zajistí váš náklad před statickými a dynamic-

(wrap) fólií a průtažnou (stretch) fólií.

kými silami vyvolanými manipulací a nárazy

Fólie stretch hood poskytuje 5strannou vodo-

a vibracemi během přepravy.

těsnou ochranu s tím, že její hladký průhledný

Multi FleXL

Multi FleXL

Stroj Multi FleXL nabízí vysokou úroveň fle-

podlahy, díky čemuž jsou obsluha a údržba

likosti fólie s tím, že stroj si automaticky zvolí

xibility, co se týče velikosti nákladu, jež lze

snazší, rychlejší a bezpečnější.

tu velikost fólie, která bude dokonale odpoví-

na jednom stroji zabalit. Stroj Multi FleXL je
schopen zabalit jak malé produkty o velikosti

dat velikosti každého nákladu.
Balicí stroj Lachenmeier Multi FleXL pro fólie

od 400 x 400 mm, tak i velmi velké jednotky

stretch hood dosahuje kapacity až 150 nákla-

Naše vysoce kvalitní stroje ve spojení s naši-

o velikosti až 3200 x 1740 mm s maximální

dů za hodinu v závislosti na velikosti palety a

mi rozsáhlými znalostmi fólie, získanými díky

výškou až 3500 mm.

dokáže pracovat s různými typy fólie o tloušť-

více než 25letých zkušenostem s vývojem ře-

ce v rozsahu 20–200 mikronů.

šení stretch hood, nám vydláždily cestu pro

Stroj Multi FleXL je snadno přístupný, jelikož horní část stroje lze posunout na úroveň

balicí stroj Lachenmeier pro stretch hood fóStroj lze nakonfigurovat až na čtyři různé ve-

lie, aby se tak mohl na trhu stát inovativním
výrobkem určujícím směr.

Řízená svěrací síla nákladu
Informace o hustotě a křehkosti nákladu nám pomáhají stanovit, jakou
svěrací sílu může naše stretch hood fólie vyvinout na produkt, aniž by
jej poškodila. Na základě našich znalostí ohledně množství tlakové síly
potřebné k tomu, aby náklad udržela stabilní, dokážeme zvolit dokonalou
velikost fólie, její tloušťku a typ, a dosáhnout tak požadované stability
nákladu za co možná nejnižší cenu. Nic víc, nic míň.

Vodotěsné balení pro venkovní
skladování
Stretch

hood

je

100%

vodotěsný

5stranný způsob balení, který uchová
vaše zboží v suchu, čisté a v původním
stavu. Zboží zabalené stretch hood fólií lze skladovat venku – s vyloučením
rizika kontaminace či vzniku plísně
mezi jednotlivými vrstvami fólie, která se často vyskytuje u zboží baleného
do průtažné (stretch) fólie.
Během přepravy nehrozí žádné nebezpečí utržení vrchních desek.

klartkreativ.dk · 01.04.2016 · Vyhrazujeme si právo na úpravy v důsledku technického pokroku. Některé z uvedených vlastností jsou volitelné.

Ústředí
Lachenmeier – Fynsgade 6-10 – 6400 Sønderborg – Dánsko
Tel. +45 7342 2200 – info@lachenmeier.com
Pobočky společnosti ve světě
Německo

Lachenmeier

Tel. +49 (0700) 7342 2200

info-de@lachenmeier.com

Spojené království

Lachenmeier

Tel. +44 (0161) 205 3666

info-uk@lachenmeier.com

USA

Lachenmeier

Tel. +1 (877) 859 7205

info-us@lachenmeier.com

www.lachenmeier.com

