Foliarka Kapturowa Stretch Lachenmeier X1

Innowacja nie zna granic...

Foliowanie Kapturowe Lachenmeier

Niższe zużycie prądu
Aż o 40% mniejsze
niż w starszych
modelach.

Mniejsza maszyna
Wciąż ogromne
możliwości.

Zredukowana waga
Aż o 20% w porównaniu ze starszymi
modelami.

Dzięki naszej niezawodnej technologii Sharp Corner wyeliminowaliśmy problem cienkiej, podatnej na rozerwania folii na krawędziach produktu.

Prostota, trwałość, innowacyjność to główne idee, które przyświecały naszym
konstruktorom przy projektowaniu foliarki MultifleX1.
Zakup foliarki kapturowej Lachenmeier nigdy wcześniej nie był tak korzystny.
Najniższe koszty pakowania i niezawodność sprawiają, że Lachenmeier to jedyny słuszny wybór.

Foliowanie Kapturowe Lachenmeier

Multi FleX1 to możliwość foliowania palet o

Jak wszystkie produkty Lachenmeier, Multi

Nasze wieloletnie doświadczenie w doborze

różnych rozmiarach na jednym urządzeniu.

FleX1 charakteryzuje się prostotą, łatwością

odpowiedniej folii, pozwala nam zawsze zna-

Maszyna foliuje produkty o wymiarach od

obsługi, unikalnym systemem próżniowego

leźć satysfakcjonujący sposób pakowania

400 x 400 do 1400 x 1400 mm.

otwierania rękawa, hydraulicznym system
rozciągania folii oraz systemem kontrolowa-

Lachenmeier to perfekcyjne połączenie ma-

Lachenmeier Multi FleX1 to prawdopodobnie

nego rozwijania folii, który gwarantuje opty-

szyny, folii oraz opieki serwisowej w ramach

najbardziej wydajne urządzenie na świecie

malne naciąganie materiału.

pakietu Smartpack.

Maszyna zdolna jest do aplikacji folii o grubo-

s artpack

dzinę.

ści 25-200 mikronów.

3

mogące zapakować ponad 250 palet na go-

Multi FleX1

Skrzynki ssące
Opuszczane na dowolny poziom.
Serwis staje się jeszcze prostszy.

Niższe zużycie
powietrza
Zredukowane zapotrzebowanie na
powietrze aż o 25%.

Nóż i listwy grzewcze

Wygodna zmiana folii

Wymieniane z wygod-

Z poziomu podłogi.

nego poziomu.

Bez straty materiału.

Multi FleX1
Oszczędność na każdym kroku
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, dosko-

W maszynie MultiFlex1 znacząco obniżyliśmy

nale wiemy jak dobrać jakość i grubość folii

zużycie prądu. Bardzo spadło zapotrzebowa-

dla każdego produktu. Tym samym reduku-

nie na skompresowane powietrze. Widocznie

jemy zużycie folii, nie pogarszając stabilności

zmniejszyły się rozmiary maszyny.

produktu.
Jak nigdy wcześniej, dla naszych klientów
najważniejsze jest obniżanie kosztów produkcji przy jak najmniejszym oddziaływaniu
na środowisko.

Zrównoważony Rozwój
Zrównoważony rozwój to idea, która od początku przyświecała twórcom foliarki MultifleX1. Dostarczamy rozwiązania bardzo wydajne i oszczędne, eliminując negatywny wpływ naszych działań na środowisko.
Sprawdź jak osiągnąć zrównoważony rozwój z Lachenmeier Smartpack Sustainability Tool.

System odzyskiwania energii

Wydajność

Ruch ramy foliującej generuje energię. W konwencjonalnych ma-

Z Lachenmeier moce produkcyjne wykorzystywane są w całości.

szynach jest ona samoczynnie przetwarzana na ciepło i uwalnia-

Nasze urządzenia to najwyższa na rynku wydajność i efektyw-

na do otoczenia. W urządzeniach Lachenmeier energia jest za-

ność bliska 100% . Osiągamy to dzięki niezawodnej współpracy

mieniana na prąd wykorzystywany w kolejnym cyklu foliowania.

ludzi odpowiedzialnych za tworzenie maszyn i dobór odpowiednich materiałów eksploatacyjnych.

Oszczędność miejsca
Znacząco zmiejszyliśmy rozmiary foliarki MulitfleX1. Teraz ma-

Łatwość w użyciu

szyna zajmuje jeszcze mniej cennej powierzchni produkcyjnej,

Niezwykle intuicyjny panel dotykowy „HMI Touch” sprawia, że

a ustawienie maszyny w optymalny sposób staje się znacznie

obsługa maszyny staje się bardzo prosta. Wszelkie parametry

prostsze.

i informacje prezentowane są w języku polskim, tak aby żaden
operator nie miał choćby najmniejszych problemów z obsługą

Oszczędność w eksploatacji

foliarki.

Przy zastosowaniu technologii kapturowej stosowanie narożników, górnych przekładek, pasków, itp. staje się zbędne. Przy tym

Oszczędność energii

gwarantujemy perfekcyjną ochronę produktu, stabilność oraz naj-

Obniżyliśmy konsumpcję energii aż o 40% w porównaniu do po-

niższe koszty pakowania.

przednich modeli. Zużycie na poziomie 0,025 kWh to prawdopodobnie najlepszy wynik na całym rynku.
Ochrona Środowiska
Dzięki naszej opatentowanej, unikalnej technologii odwijania folii
oszczędzamy nawet do 10% materiału, tym samym zmniejszając
zanieczyszczenie środowiska.

Zgrzewki i
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Foliowanie kapturowe Stretch Hood
Dostarczamy foliarki kapturowe stretch

Z poziomu podłogi

do wielu gałęzi przemysłu. Nasze urządzenia świetnie spisują się w pakowaniu

Prostota i innowacyjność

sprzętu AGD, spaletyzowanych napo-

Prostota i innowacja naszych urządzeń

jów,produktów spożywczych, worków

przejawia się w licznych patentach.

oraz materiałów budowlanych.

Jednym z nich jest system ułatwiający
serwisowanie maszyny z poziomu pod-

Rozwijamy się wraz z naszymi klienta-

łogi. Aby zmienić rodzaj folii lub doko-

mi. Setki sprzedanych maszyn to bez-

nać konserwacji urządzenia, wystarczy

cenne doświadczenia, które pozwoliły

zsunąć ramę do wygodnego pozio-

nam zdobyć klientów na całym świecie.

mu.W celu zapewnienia największego

Obecnie nasze oddziały i przedstawi-

bezpieczeństwa,

cielstwa znajdują się na każdym konty-

specjalną zintegrowaną platformę, z

nencie.

której dokonuje się modyfikacji. Obsłu-

zaprojektowaliśmy

ga maszyny jeszcze nigdy nie była tak
prosta.

Prosta zmiana folii

Noże i listwy zgrzewające

Skrzynki ssące

Podajnik folii przemieszcza się w

Wystarczy tylko wybrać odpowiednią

Wchodzenie na top maszyny z narzę-

dół, tak aby zmiany folii dokonywać z

opcję na panelu dotykowym, a noże i

dziami staje się zbędne.

poziomu podłogi.

listwy zgrzewające zsuną się do pozy-

Teraz skrzynki obsługiwane są z do-

cji ułatwiającej ich wymianę.

wolnego poziomu.
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