Foliarka kapturowa Stretch Lachenmeier XL

Do obsługi dużych formatów...

Lachenmeier Foliowanie kapturow

Panele dachowe
Płyty gipsowo-kartonowe
Wełna izolacyjna
Płyty MDF
Płyty gipsowe
Blacha falista
Deski

Foliowanie kapturowe Lachenmeier do obsługi dużych formatów.
Zadaniem idealnego owinięcia folią jest skuteczne zabezpieczenie ładunku z
jednoczesnym zachowaniem jego integralności na palecie i wartości produktu w
całym łańcuchu dostaw, składowania i dystrybucji.
Szczególnie ładunki dużych formatów wymagają doskonałego owinięcia, aby
wytrzymać naprężenia od przenoszenia, uderzeń, wibracji, przebywania na ciężarówkach, wagonach kolejowych, statkach czy w samolotach.

Foliowanie kapturowe Lachenmeier

Aby uniknąć niedostatecznej stabilizacji ła-

i dynamiczne wywołane przez przenoszenie,

Kaptur

dunków wywołanej przesunięciem się ładun-

uderzenia i wibracje w czasie transportu.

ochronę z 5 stron, a gładka i przezroczysta

ku, obluzowaniem opakowania, zgnieceniem,

foliowy

zapewnia

wodoszczelną

powierzchnia kaptura to doskonała widocz-

uszkodzeń od wody czy innego rodzaju zanie-

Foliowanie kapturowe stretch Lachenmeier
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Foliarki kapturowe Lachenmeier Multi FleXL
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Kontrolowana siła zabezpieczenia ładunku
Gęstość i kruchość produktu określają dopuszczalną siłę ściskania ładunku przez folię kapturową stretch bez spowodowania jego uszkodzenia. Ponadto wiedząc jak duża siła ściskająca potrzebna jest do utrzymania stabilności danego ładunku, umiemy dobrać idealny rozmiar, grubość i jakość
folii potrzebne do uzyskania wymaganej stabilności ładunku po najniższej
możliwej cenie. Dokładnie tyle, ile trzeba.

Wodoszczelne składowanie na
wolnym powietrzu
Kaptur z 5 stron jest w 100% wodoszczelny i utrzymuje ładunki w suchym, czystym i nieskazitelnym stanie. Zafoliowane kapturem ładunki
nadają się do składowania pod gołym
niebem – bez ryzyka zabrudzenia czy
zarastania glonami pomiędzy warstwami folii, co często zdarza się w
przypadku ładunków owiniętych folią
stretch.
Nie ma ryzyka zdmuchnięcia w trakcie
transportu górnych paneli.
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