Lachenmeier Stretch Hood T1

Küçük ve güçlü

Lachenmeier Stretch Hood

Stretch hood teknolojisi palet sarma yöntemlerinin diğer türlerine göre önemli
avantajlar sunmaktadır. Film ve enerji tüketiminde tasarruf - ürünün sergilenmesi, pazarlanması ve taşınması esnasında da ekstra avantajlar sunmaktadır.
Stretch hood filmi ürünün 5 tarafını sararak kirlenmeye ve hava şartlarına karşı
korur. Nakliye ve depolama esnasında maruz kalabileceği stresleri azaltarak
ürün hasar riskini düşürür.
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Doğru Paketleme
Lachenmeier paketleme makineleri sektöründe 1969 yılından günümüze faaliyet göstermekte olup ilk stretch hood makinesini de yaklaşık 20 yıl önce üretmiştir. Lachenmeier en
iyi üretici olarak sektörde bir ikon / simge olmakla beraber, güvenilirlik, performans ve
makine güvenliği açısından da stretch hood sektörünün lideri konumundadır.
Stretch hood makinelerimiz pürüzsüz ve son derece güvenilir bir çalışma, dinamik performans, yenilikçi teknoloji, düşük enerji tüketimi, yedek parça ve film kullanımı ile
tanınmaktadırlar.
Çığır açan tasarım ve akılcı mühendislik çözümleri Lachenmeier’i Lachenmeier kılan en
önemli özelliktir. Mühendislerimiz daha iyi paketleme sonuçları, arttırılan güvenlik ve stabilite değerleri olmaksızın hiçbir yeniliğin Lachenmeier stretch hood makinelerinde yer
alamayacığının bilincinde yeniliklere imza atmaktadırlar.

Power Flex T1
Yenilikçi endüstriyel tasarımı, zarif genel görünümü ile Power Flex T1 tadını keyifle çıkaracağınız bir ambalaj deneyimi
sunuyor. Değişimi sizin için kolaylaştırdık.
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Olabildiğince kolaylaştırdık...

Mekan tasarrufu

Film tasarrufu

Mekan, fabrika alanı bugün üretim yapan tesislerin çoğunda
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masını sağlar. Deforme edilmeden gerdirilen filmde cepler oluşmaz ve köşelere daha kalın film uygulanır. Bu sayede film kalınlığı inceltilerek paketleme maliyetlerinde avantajlar sağlanır.
Uygulama sırasında filmin yırtılma riski de bu özellik sayesinde
önemli oranda azaltılır, keskin köşelerde dahi başarı sağlanır.
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