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เคร่�องห้ม้ฟิิลม์แบบฮูด่ร้น่ Multi FleXL จัะช้ว่ยู่ปกป้องผลติภัณ่ฑ์แ์ละสนิคา้
จัากสภัาพื่อากาศภัายู่นอก และในขณะเดยู่่วกน่ก็ช้ว่ยู่เสรมิใหส้นิคา้มค่วาม
ม่�นคงสำาหร่บการขนสง่ ที่่ �งน่�กเ็พื่่�อใหข้นสง่สนิคา้ตลอดที่่ �งหว่งโซ่อ่ป้ที่าน
ไดโ้ดยู่ไมเ่กดิความเสยู่่หายู่ Multi FleXL สามารถึช้ว่ยู่ปกป้องสนิคา้ได ้5 
ดา้นและสามารถึหอ่ห้ม้สนิคา้ไดส้ง่สด้ถึงึ 150 โหลดตอ่ช้่�วโมง ที่ำาใหก้าร
ใช้ง้าน Multi FleXL น่�นมข่อ้ดเ่หนอ่กวา่การใช้ว้ธิิ์อ่่�น ๆ ในการบรรจัภ้ัณ่ฑ์์
ข่ �นสด้ที่า้ยู่เป็นอยู่า่งยู่ิ�ง โดยู่ขอ้ดน่่�นรวมถึงึการช้ว่ยู่ลดตน้ที่น้ เน่�องจัาก
วธิิ์น่่�จัะที่ำาใหไ้มต่อ้งใช้ฟิ้ิลม์และพื่ลง่งานมากเที่า่แตก่อ่น อก่ที่่ �งยู่ง่ที่ำาให ้
จ่ัดการกบ่วส่ดไ้ดง้า่ยู่ยู่ิ�งขึ�นดว้ยู่

ค้ณุลกัษณะและขอ้ด่
ออกแบบมาเพื่่�อใช้จ่้ัดการกบ่สนิคา้ขนาดใหญ่ ่
Multi FleXL มาพื่รอ้มคณ้ลก่ษณะที่่�ที่ำาใหส้ามารถึใช้ง้านกบ่สนิคา้หลาก
หลายู่ขนาดไดอ้ยู่า่งยู่ด่หยู่้น่เป็นอยู่า่งมาก ซ่ึ�งเคร่�อง Multi FleXL เพื่ยู่่ง
เคร่�องเดยู่่วน่�สามารถึใช้ห้อ่ห้ม้สนิคา้ไดส้ารพ่ื่ดขนาด นอกจัากน่� Multi 
FleXL ยู่ง่สามารถึหอ่ห้ม้สนิคา้ที่่�มข่นาดใหญ่ม่ากถึงึ 3200 x 1700 มม. 
(126 x 66.9 นิ�ว) ได ้โดยู่สนิคา้ดง่กลา่วสามารถึมค่วามสง่สง่สด้ไดถ้ึงึ 
3500 มม. (137.8 นิ�ว)

�	เพิ่่�มการป้องกนัใหก้บัสิน่ค้า้และลดค้า่ใช้จ้ัา่ยไปในตวัั
Multi FleXL มเ่ที่คโนโลยู่ก่ารคลายู่มว้นฟิิลม์ที่่�จัะช้ว่ยู่ปกป้องมม้ขอบได ้
ดยู่่ ิ�งขึ�นโดยู่การที่ำาใหฟิ้ิลม์ตรงมม้ของสนิคา้น่�นมค่วามบางนอ้ยู่ลงและ
แข็งแรงมากขึ�น โดยู่เที่คโนโลยู่ส่ด้ลำ�าสมยู่่น่�จัะช้ว่ยู่เสรมิความแข็งแรง
และม่�นคงใหก้บ่สนิคา้ และในขณะเดยู่่วกน่ก็ช้ว่ยู่ประหยู่ด่การใช้ฟิ้ิลม์ไป
ไดถ้ึงึ 10% ซ่ึ�งจัะช้ว่ยู่ลดตน้ที่น้การบรรจัภ้ัณ่ฑ์์

�	ทำาใหก้ารดำาเนน่งานและการซ่อ่มบำารงุเป็นเร่�องงา่ยข้�น
Multi FleXL มาพื่รอ้ม HMI ที่่�ใช้ง้านไดง้า่ยู่เพื่่�อช้ว่ยู่เพื่ิ�มประสทิี่ธิ์ภิัาพื่ใน
การควบคม้และเฝ้้าสง่เกตข่ �นตอนการหอ่ห้ม้สนิคา้ อก่ที่่ �งยู่ง่มร่ะบบการ
ที่ำางานจัากบนลงลา่งที่่�จัดสทิี่ธิ์บิต่รแลว้ ซ่ึ�งจัะที่ำาใหก้ารซ่อ่มบำารง้ตาม
ปกตเิป็นไปอยู่า่งงา่ยู่ดายู่และรวดเร็วยู่ิ�งขึ�น นอกจัากน่� การเปล่�ยู่นฟิิลม์
และการบำารง้ร่กษาอ่�น ๆ ที่่�จัำาเป็นตามช้ว่งเวลายู่ง่สามารถึที่ำาไดใ้นระดบ่
ที่่�เอ่�อมถึงึไดง้า่ยู่ ที่ำาใหส้ามารถึดำาเนนิการซ่อ่มบำารง้ไดอ้ยู่า่งสะดวก

�	ปรบัใหเ้ขา้กบัค้วัามตอ้งการในการผลต่
Multi FleXL สามารถึปร่บใหเ้ขา้กบ่สนิคา้ไดห้ลายู่ขนาดและประเภัที่ 
ต่ �งแตผ่ลติภัณ่ฑ์ท์ี่่�มข่นาดใหญ่ ่เช้น่ วส่ดม้ง้หลง่คา แผน่กระดาน แผน่
ผน่งเบา แผน่ฉนวน แผน่ยู่ปิซ่ม่ แผน่ลก่ฟิก่ หรอ่แผน่ไม ้ตลอดจัน
สนิคา้บรรจัถ้ึง้ตา่ง ๆ ในอต้สาหกรรมกอ่สรา้ง นอกจัากน่� เคร่�องจ่ักรน่�ยู่ง่
สามารถึเลอ่กใช้ก้บ่ฟิิลม์ไดห้ลากหลายู่ประเภัที่ เช้น่ ฟิิลม์แบบใส แบบ
ส ่แบบเจัาะร ่และแบบพื่มิพื่ล์ายู่ ซ่ึ�งจัะที่ำาใหส้ามารถึปร่บการใช้ง้านให ้
เขา้กบ่ความตอ้งการในการผลติอ่�น ๆ ไดม้ากยู่ิ�งขึ�น ไมว่า่จัะเป็นสนิคา้ที่่�
ตอ้งจ่ัดเกบ็ในช้่ �นวางแบบสง่ หรอ่สนิคา้ที่่�จัำาเป็นตอ้งหอ่ห้ม้แบบใสเพื่่�อ
ใหอ้า่นบารโ์คด้ได ้

ค้ณุลกัษณะมาตรฐานเพิ่่�มเตม่อ่�น ๆ
�	สามารถึใช้ง้านกบ่ฟิิลม์ลก่ษณะตา่ง ๆ ที่่�มค่วามหนาตา่งกน่ไปไดต้่ �งแต ่

20 - 200 ไมครอน
�	การควบคม้กรปิเปอร ์- ช้ว่ยู่ใหม้่�นใจัไดว้า่ฟิิลม์จัะวางอยู่่บ่นกรปิเปอรใ์น

ตำาแหน่งที่่�ถึก่ตอ้ง
�	การควบคม้โครงรา่งของพื่าเลที่ - ตรวจัสอบรป่รา่งของสนิคา้เพื่่�อให ้

ม่�นใจัวา่กรปิเปอรจ์ัะวางอยู่่ใ่นตำาแหน่งที่่�ตรงกบ่ขนาดของสนิคา้ไดโ้ดยู่
อต่โนมต่ิ

�	มาพื่รอ้มรป่แบบการหอ่ห้ม้ที่่�หลากหลายู่ เช้น่ การห้ม้แบบฮูด่คลม้
ที่่ �งหมด การห้ม้แบบปลอกฟิิลม์ และการห้ม้แบบฮูด่ส่ �น รวมถึงึการใช้ ้
ฟิิลม์เสรมิเพื่่�อเพื่ิ�มความม่�นคง

ห้ม้ที่่ �งหมด ปลอกฟิิลม์ ห้ม้ครอบดา้นบน

Multi FleXL ใช้ฟิ้ิลม์ที่่�ปร่บใหเ้ขา้กบ่รป่รา่งของสนิคา้ เพื่่�อ
ปกป้องและเสรมิความม่�นคง

ขอ้มลูจัำาเพิ่าะทางเทค้นค่้ของ Multi FleXL

ค้วัามสิามารถในการ
ทำางาน สง่สด้ 150 โหลดตอ่ช้่�วโมง

พิ่่�นท่�ของฐาน
เค้ร่�องจักัร - ค้วัาม
ยาวั

3600-5000 มม. (141.7-196.9 นิ�ว)

พิ่่�นท่�ของฐาน
เค้ร่�องจักัร - ค้วัาม
กวัา้ง

2600 มม. (102.4 นิ�ว)

ค้วัามสิงูของ
เค้ร่�องจักัร* 4500 มม. (177.2 นิ�ว)

ขนาดพิ่าเลท (ตำ�าสิดุ) ยู่าว 600 มม. x กวา้ง 400 มม.  
(23.6 x 15.7 นิ�ว)

ขนาดพิ่าเลท (สิงูสิดุ) ยู่าว 3200 มม. x กวา้ง 1700 มม.  
(126 x 66.9 นิ�ว)

* เม่�อความสง่ของพื่าเลที่อยู่่ท่ี่่� 2000 มม. (78.7 นิ�ว) / ความสง่ในการขน
ยู่า้ยู่อยู่่ท่ี่่� 600 มม. (23.6 นิ�ว) โดยู่มข่นาดอ่�น ๆ ดว้ยู่เช้น่กน่
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