Lachenmeier Foliarka kapturowa stretch T1

Niewielka, ale o dużych możliwościach

Foliarki kapturowe stretch firmy Lachenmeier

Technologia nakładania kaptura stretchowego zapewnia wiele znaczących korzyści w porównaniu z innymi metodami owijania ładunku na palecie: obniżenie
kosztów, zmniejszenie ilości zużywanej folii, obniżenie zużycia prądu, ale także
bardziej estetyczny wygląd ładunku na palecie, czy też skuteczniejsze zabezpieczenie ładunku przed wilgocią i pyłem.
Kaptur stretch zabezpiecza ładunek z 5 stron, redukuje niebezpieczeństwo
zniszczenia ładunku w wyniku działań warunków atmosferycznych, jak i sił,
które działają na ładunek podczas transportu i magazynowania.
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Foliarka Power Flex T1
Oszczędność czasu, miejsca i energii
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Foliarki kapturowe stretch firmy Lachenmeier

Właściwe pakowanie
Firma Lachenmeier istnieje na rynku maszyn pakujących od 1969 roku, a po wprowadzeniu foliarek kapturowych stretch prawie 20 lat. Urządzenia firmy Lachenmeier oznaczają
prawdopodobnie najlepsze wykonanie, bezpieczeństwo oraz niezawodność.
Foliarki Lachenmeier są znane z innowacyjnych technologii, energooszczędnych rozwiązań, systemów pozwalających zredukować ilość użytej folii.
Właśnie te cechy określają najlepiej firmę Lachenmeier.

www.lachenmeier.com

Power Flex T1
Od innowacyjnego projektu, poprzez estetyczny wygląd urządzenia, aż do nowatorskich rozwiązań – te cechy najlepiej
opisują foliarkę Power Flex.
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Góra maszyny po prostu zjeżdża do operatora na dół!

Oszczędność miejsca
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W odniesieniu do hal produkcyjnych, miejsce jest jednym z istot-
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grubości używanej folii, a tym samym znaczne obniżenie kosztów eksploatacji maszyny. Kolejną korzyścią wynikającą z zastosowania tego systemu jest obniżenie ryzyka rwania się folii
podczas nakładania oraz odpowiednie zabezpieczenie ostrych
krawędzi produktu.

klartkreativ.dk · 01.10.2016 · Zastrzega się prawo do modyfikacji wynikających z postępu techniki. Niektóre wymienione cechy są opcjonalne.

Centrala
Lachenmeier – Fynsgade 6-10 – 6400 Sønderborg – Denmark
Tel. +45 7342 2200 – Fax +45 7342 2210 – info@lachenmeier.com
Oddziały na świecie
Niemcy

Lachenmeier

Tel. +49 (0700) 7342 2200

info-de@lachenmeier.com

Wielka Brytania

Lachenmeier

Tel. +44 (0161) 205 3666

info-uk@lachenmeier.com

USA

Lachenmeier

Tel. +1 (877) 859 7205

info-us@lachenmeier.com

www.lachenmeier.com

