Baliaci stroj Lachenmeier pre fólie Stretch Hood XL

Pre balenie tovaru veľkých rozmerov...

Baliaci stroj Lachenmeier pre fólie Stretch Hood

Strešné panely
Sadrokartónové dosky
Izolačné plsti
Drevovláknité MDF dosky
Sadrové dosky
Vlnité plechy
Drevené dosky

Baliaci stroj Lachenmeier pre fólie Stretch Hood určený pre
tovar veľkých rozmerov.
Cieľom dokonalého balenie je účinne zaistiť nejednotne usporiadané produkty
k sebe, zachovať celistvosť nákladu na palete a zabezpečiť hodnotu produktu
počas jeho skladovania a distribúcie v rámci dodávateľského reťazca.
Náklady veľkých rozmerov obzvlášť vyžadujú dokonalé balenie, aby odolali záťaži pri manipulácii, nárazom a vibráciám pri preprave nákladnými automobilmi,
vlakmi, loďami či lietadlami.
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Multi FleXL

Multi FleXL
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Riadená stláčacia sila nákladu
Informácie o hustote a krehkosti nákladu nám pomáhajú stanoviť, akú
stláčaciu silu môže naša stretch hood fólie vyvinúť na produkt, aby ho
nepoškodila. Na základe našich znalostí ohľadne množstva tlakovej sily
potrebnej k tomu, aby náklad udržala stabilný, dokážeme zvoliť dokonalú
veľkosť fólie, jej hrúbku a typ, a dosiahnuť tak požadovanej stability nákladu za čo možno najnižšiu cenu. Nič viac, nič menej.

Vodotesné pre vonkajšie skladovanie
Stretch

hood

je

100%

vodotesný

5stranný spôsob balenia, ktorý uchová váš tovar v suchu, v čistom a pôvodnom stave. Tovar zabalený stretch
hood fóliou je možné skladovať vonku – s vylúčením rizika kontaminácie
či vzniku plesne medzi jednotlivými
vrstvami fólie, ktorá sa často vyskytuje u tovaru baleného do prieťažnej
(stretch) fólie.
Nehrozí žiadne nebezpečenstvo utrhnutia vrchných dosiek počas prepravy.
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