
Lachenmeier Stretch Hood XL

Pentru manipularea formatelor mari...



Lachenmeier Stretch Hood

Scopul ambalării perfecte este de a asigura eficient produsele modulare amba-

late împreună și a păstra integritatea încărcăturii de pe palet și valoarea pro-

dusului pe întreaga durată de depozitare din lanțul de furnizare și sistemul de 

distribuție.

Încărcăturile cu format deosebit de mare necesită o împachetare perfectă pen-

tru a rezista forțelor provocate de manipulare, impact și vibrații, de transportul 

în camioane, trenuri, nave sau avioane.

Lachenmeier Stretch Hood

Pentru evitarea unei stabilizări nesigure ca-
uzate de deplasarea încărcăturii, slăbirea 
ambalajului, strivirea, deteriorarea din cauza 
apei sau alte tipuri de contaminare, aveți ne-
voie de o metodă de împachetare care să asi-
gure forțe atât verticale, cât și orizontale. În 
același timp, tipul, dimensiunea și grosimea 
corespunzătoare a filmului husei extensibile 
aplicat perfect pe produsul dvs. asigură re-
zistența la forțele statice și dinamice a încăr-
căturii dvs., forțe apărute ca urmare a mani-

pulării, impacturilor și vibrațiilor de pe durata 
transportului.

Lachenmeier Stretch Hood oferă o împache-
tare care aplică produsului atât forțe vertica-
le, cât și orizontale. Husa cu un singur strat 
este fabricată dintr-un film dublat care este 
întins orizontal și aplicat vertical peste pro-
dus și trecut peste sau pe sub palet, pentru a 
include paletul și încărcătura și a asigura, prin 
urmare, stabilitatea.

Husa extensibilă asigură o barieră imperme-
abilă cu 5 fețe, iar suprafața transparentă 
netedă a filmului husei extensibile permite 
vizibilitatea foarte bună a produsului și mar-
carea îmbunătățită a acestuia. Este posibilă 
utilizarea unui film imprimat.

Lachenmeier Stretch Hood oferă costuri com-
parabile de asigurare a paletului, față de me-
todele alternative de împachetare a paleților 
prin contracție și  prin extindere a filmului.

Mașina de ambalare cu huse extensibile Lachenmeier pentru 
manipularea formatelor mari.

Panouri de acoperiș

Plăci de rigips

Izolații

Plăci MDF

Ghips carton

Tablă cutată

Plăci de lemn



Multi FleXL oferă un nivel ridicat de flexibilita-
te într-o multitudine de dimensiuni de încărcă-
turi care pot fi ambalate cu o singură mașină. 
Gama de mașini Multi FleXL este capabilă să 
ambaleze produse mici de la 400 x 400 mm la 
unități foarte mari de până la 3200 x 1740 mm, 
cu înălțimea maximă de 3500 mm.

Cu Multi FleXL aveți acces ușor pentru efec-
tuarea lucrărilor de service, deoarece partea 
de sus a mașinii poate fi coborâtă pe sol pen-

tru un service și o mentenanță mai ușoare, 
mai rapide și mai sigure.

Mașina cu huse extensibile Lachenmeier 
Multi FleXL funcționează la o capacitate 
mare de până la 150 încărcături pe oră, în 
funcție de dimensiunea paletului, iar mașina 
utilizează filme de diferite calități și grosimi 
de la 20 - 200  microni.

Mașina poate fi configurată cu maxim patru 
dimensiuni diferite de film, permițând mașinii 

Multi FleXL

să selecteze automat o dimensiune de film, 
oferind potrivirea excelentă pentru fiecare di-
mensiune de încărcătură.

Mașinile noastre de calitate înaltă, combina-
te cu expertiza noastră extinsă privind filmul, 
rod al celor 25 de ani de experiență în dez-
voltarea soluțiilor de huse extensibile, au pre-
gătit drumul pentru ca Lachenmeier Stretch 
Hood să devină un trendsetter și un lider ino-
vator pe piață.

Multi FleXL



Forța controlată de restricționare 
a încărcăturii

Cunoașterea densității și a fragilității produsului ne ajută să aflăm ce forță 

de restricționare poate exercita filmul husei noastre extensibile pe un pro-

dus fără să îl deterioreze. În combinație cu cunoștințele noastre privind ce 

forță de compresie este necesară pentru menținerea stabilității unei anu-

mite încărcături, putem alege dimensiunea perfectă a filmului, grosimea 

și calitatea necesare pentru a obține stabilitatea necesară a încărcăturii la 

cel mai mic preț posibil. Nici mai mult, nici mai puțin.



Depozitarea la exterior în condiții 
de impermeabilitate
Husa extensibilă este o împachetare 
100% impermeabilă cu 5 părți, care vă 
păstrează încărcătura uscată, curată 
și impecabilă. Încărcăturile împache-
tate cu huse extensibile sunt adecvate 
depozitării la exterior, fără a exista ris-
cul contaminării sau al acumulării de 
alge între straturile de film, așa cum 
se întâmplă adesea la încărcăturile 
împachetate extensibil.

Nu există riscul pierderii straturilor de 
deasupra în timpul transportului.
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Sediu principal
Lachenmeier – Fynsgade 6-10 – 6400 Sønderborg – Danemarca
Tel. +45 7342 2200 – info@lachenmeier.com

Filiale în lume
Germania Lachenmeier Tel. +49 (0700) 7342 2200  info-de@lachenmeier.com
UK Lachenmeier Tel. +44 (0161) 205 3666 info-uk@lachenmeier.com
SUA Lachenmeier Tel. +1 (877) 859 7205 info-us@lachenmeier.com

www.lachenmeier.com


