Baliaci stroj Lachenmeier pre fólie Stretch Hood TL

Výkonné baliace riešenie...

Baliaci stroj Lachenmeier pre fólie Stretch Hood

Cieľom dokonalého balenia je účinne zaistiť jednotlivé produkty k sebe, zachovať celistvosť nákladu na palete a zabezpečiť tak hodnotu produktu počas celej
doby jeho skladovania a distribúcie v rámci dodávateľského reťazca.
K tomu, aby náklad odolal záťaži pri manipulácii, nárazom a vibráciám pri preprave nákladnými automobilmi, vlakmi, loďami či lietadlami, potrebuje optimálne riešenie zabalenia.

Baliaci stroj Lachenmeier pre fólie Stretch Hood
Fólia stretch hood poskytuje 5strannú vodo-

lizujú. Do fólie je možné pridať ochranu pred

počínajúc balením tehál a stavebných blokov,

tesnú ochranu s tým, že jej hladký priehľadný

ultrafialovým žiarením umožňujúce dlhodobé

cez vrecovaný tovar až po potraviny a nápoje.

povrch umožňuje vysokú viditeľnosť produktu

skladovanie vo vonkajšom prostredí.

a uľahčuje jeho označenie. Je možné použiť i
potlačené fólie.

Spoločnosť Lachenmeier sa pohybuje na sveNáklady na zaistenie paliet na baliacom stroji

tovom trhu od roku 1969 a naše stroje - vyzna-

Lachenmeier pre fólie Stretch Hood sú zrov-

čujúce sa pravdepodobne najlepším výkonom,

Lachenmeier Stretch Hood je jednovrstvá

nateľné s balením paliet stiahnuteľnou (wrap)

bezpečnosťou a spoľahlivosťou - sa od doby,

kapucňa vytvorená z vyztuženej fólie, ktorá

fóliou a prieťažnou (stretch) fóliou.

kedy sme pred 25 rokmi uviedli na svetový

sa horizontálne napne a vertikálne nasadí

trh plne automatizovanú technológiu stretch

na produkt s ukončením na palete alebo pod

Balenie stretch hood fóliou spoločnosti La-

ňou, čím sa paleta a náklad maximálne stabi-

chenmeier sa uplatní v rôznych odvetviach,

hood, stali ikonou baliaceho priemyslu.

Power Flex TL

Power Flex TL
Lachenmeier Power Flex TL pre fólie stretch

prevedenie výmeny fólie a servisu a údržby

Stroj sa dá nakonfigurovať až na štyri rôzne

hood je robustný, priestorovo úsporný stroj

na úrovni podlahy.

veľkosti fólie s tým, že stroj si automaticky

určený k baleniu paliet jednej alebo viacerých
veľkostí s menšími odchýlkami vo veľkosti.

zvolí tú veľkosť fólie, ktorá bude dokonale odStroj Power Flex TL je schopný zabaliť ako

povedať veľkosti každého nákladu.

malé produkty o veľkosti od 400 x 400 mm,
Power Flex TL ponúka rovnaké, dobre známe

tak i veľmi veľké jednotky o veľkosti až 1 600 x

Vďaka systému otvoreného rámu a flexibilite

funkcie ako ostatné stroje Lachenmeier pre

1 400 mm s maximálnou výškou až 3 000 mm.

vnútorného dopravníku je možné stroj Power

fólie stretch hood, tzn. má modulárne preve-

Flex TL ľahko zaradiť do už jestvujúcich ba-

denie so spoľahlivým roztváracím systémom,

Stroj dosahuje kapacity až 200 nákladov za

systémom čeľustí, riadeným nasadzovaním

hodinu v závislosti na veľkosti palety a doká-

fólie a samozrejme patentovanou funkciou

že pracovať s rôznymi typmi fólie o hrúbke v

presunu horného modulu dolu umožňujúci

rozsahu 20–200 mikrónov.

liacich liniek.

Riadené balenie paliet dlhšou stranou dopredu
Bez ohľadu na to, či sú palety do stroja dopravované kratšou alebo dlh-

šou stranou dopredu, fólia sa v stroji automaticky natočí tak, aby sa na
paletu nasadila vždy v požadovanom smere.

Flexibilné, pokiaľ ide o balenie paliet dopravovaných dlhšou
alebo kratšou stranou dopredu.
V niektorých odvetviach, ako je výroba tehál a dielcov z pórobetónu,
sa palety dopravujú do stroja dlhšou stranou dopredu. Stroj Power
Flex TL je možné doplniť podávacím zariadením fólie zaisťujúce
správne nasadenie stretch hood fólie na náklad. Bez ohľadu na to,
či sú palety do stroja dopravované kratšou alebo dlhšou stranou
dopredu, fólia sa v stroji automaticky natočí tak, aby sa na paletu
nasadila vždy v požadovanom smere.

Jednoduchosť a inovácie

Výmena fólie na úrovni podlahy

Nôž a zváracia lišta - na úrovni

Vďaka patentovanému systému pre-

Podávacie zariadenie fólie sa jednodu-

podlahy

sunu horného modulu dolu je obsluha

cho presunie dolu do pozície výmeny

Vyberte nôž/zváraciu lištu na ovláda-

stroja (EP 2 069 206 B1) jednoduchšia

fólie. Žiadne plytvanie fóliou.

com panely a podávacie zariadenie

a inovatívna. Tento systém umožňuje

fólie sa presunie do správnej polohy pre

presunutie podávacieho zariadenia fólie

jednoduchú výmenu. Všetko na úrovni

z vrchnej časti stroja dolu a pracovníci

podlahy.

servisu a údržby tak nemusia používať
rebrík. Vďaka integrovanej plošine nie
je pri servise nutné stáť na dopravníku.
Všetky servisné alebo údržbové práce
na stroji je možné vykonávať z úrovne
podlahy. A s jedným typom náradia.
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