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Multi FleXL

การห้มพาเลท
ด้้วยฟิิล์์มยืืดแบบฮููด
เพิ่่ม
�
ิ ธิิภาพ
ประสิท
การทำำ�งาน

ขนาดและความหนาของฟิิ ล์ม
์
ที่่เ� หมาะสมเพื่่อ
� ให้ ้สิินค้ ้ามีี
ความมั่่น
� คงตามที่่ต้
� ้องการ

่ มบำำ�รุง
การจั ัดเก็็บกลาง ออกแบบมาเพื่่อ
�
การซ่อ
ุ
้ ัดการกั ับ
แจ้้งแบบกั ันน้ำำ��
ใช้จั
ที่่เ� ป็็นนวั ัตกรรม
ิ ค้้าขนาดใหญ่่
ได้้
สิน
การห่่อหุ้้ �มแบบ 5 ด้ ้านเพื่่อ
�
รัักษาให้ ้ผลิิตภััณฑ์์แห้ ้ง
สะอาด และอยู่่ใ� นสภาพที่่ดีี
�
เหมืือนใหม่่

เครื่่อ
� งนี้้�ได้ ้รัับการออกแบบมาเพื่่อ
�
ใช้ ้ห่่อหุ้้ �มสิินค้ ้าขนาดใหญ่่โดย
เฉพาะ

ดำำ�เนิินการซ่่อมบำำ�รุุง
เครื่่อ
� งจัักรในระดัับที่่เ� อื้้�อมถึึง
ได้ ้ง่่าย

Multi FleXL

การหุ้้�มพาเลทด้้วยฟิิล์์มยืืดแบบฮููด
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pack

เครื่่อ
� งหุ้้ �มฟิิ ล์ม
์ แบบฮููดรุ่่�น Multi FleXL จะช่่วยปกป้้ องผลิิตภััณฑ์์และสิินค้ ้า
จากสภาพอากาศภายนอก และในขณะเดีียวกัันก็็ช่ว่ ยเสริิมให้ ้สิินค้ ้ามีีความ
มั่่น
� คงสำำ�หรัับการขนส่่ง ทั้้�งนี้้�ก็เ็ พื่่อ
� ให้ ้ขนส่่งสิินค้ ้าตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุุปทาน
ได้ ้โดยไม่่เกิิดความเสีียหาย Multi FleXL สามารถช่่วยปกป้้ องสิินค้ ้าได้ ้ 5
ด้ ้านและสามารถห่่อหุ้้ �มสิินค้ ้าได้ ้สููงสุุดถึึง 150 โหลดต่่อชั่่ว� โมง ทำำ�ให้ ้การ
ใช้ ้งาน Multi FleXL นั้้�นมีีข้ ้อดีีเหนืือกว่่าการใช้ ้วิิธีีอื่น
่� ๆ ในการบรรจุุภััณฑ์์
ขั้้�นสุุดท้ ้ายเป็็ นอย่่างยิ่่�ง โดยข้ ้อดีีนั้้�นรวมถึึงการช่่วยลดต้ ้นทุุน เนื่่อ
� งจาก
วิิธีีนี้้จ
� ะทำำ�ให้ ้ไม่่ต้ ้องใช้ ้ฟิิ ล์ม
์ และพลัังงานมากเท่่าแต่่ก่อ
่ น อีีกทั้้�งยัังทำำ�ให้ ้
จััดการกัับวััสดุุได้ ้ง่่ายยิ่่�งขึ้้�นด้ ้วย

bundle

unitize

warehouse transport

Multi FleXL ใช้ ้ฟิิ ล์ม
์ ที่่ป
� รัับให้ ้เข้ ้ากัับรููปร่่างของสิินค้ ้า เพื่่อ
�
ปกป้้ องและเสริิมความมั่่น
� คง

คุุณลั ักษณะและข้้อดีี

ออกแบบมาเพื่่อ
� ใช้ ้จััดการกัับสิินค้ ้าขนาดใหญ่่
Multi FleXL มาพร้ ้อมคุุณลัักษณะที่่ทำ
� ำ�ให้ ้สามารถใช้ ้งานกัับสิินค้ ้าหลาก
หลายขนาดได้ ้อย่่างยืืดหยุ่่�นเป็็ นอย่่างมาก ซึ่่�งเครื่่อ
� ง Multi FleXL เพีียง
เครื่่อ
� งเดีียวนี้้�สามารถใช้ ้ห่่อหุ้้ �มสิินค้ ้าได้ ้สารพััดขนาด นอกจากนี้้� Multi
FleXL ยัังสามารถห่่อหุ้้ �มสิินค้ ้าที่่มีี
� ขนาดใหญ่่มากถึึง 3200 x 1700 มม.
(126 x 66.9 นิ้้�ว) ได้ ้ โดยสิินค้ ้าดัังกล่่าวสามารถมีีความสููงสููงสุุดได้ ้ถึึง
3500 มม. (137.8 นิ้้�ว)



้ า่ ยไปในตั ัว
ิ ค้้าและลดค่่าใช้จ่
เพิ่่ม
� การป้้องกั ันให้้กั ับสิน

Multi FleXL มีีเทคโนโลยีีการคลายม้ ้วนฟิิ ล์ม
์ ที่่จ
� ะช่่วยปกป้้ องมุุมขอบได้ ้
ดีียิ่่�งขึ้้�นโดยการทำำ�ให้ ้ฟิิ ล์ม
์ ตรงมุุมของสิินค้ ้านั้้�นมีีความบางน้ ้อยลงและ
แข็็งแรงมากขึ้้�น โดยเทคโนโลยีีสุุดล้ำำ��สมััยนี้้�จะช่่วยเสริิมความแข็็งแรง
และมั่่น
� คงให้ ้กัับสิินค้ ้า และในขณะเดีียวกัันก็็ช่ว่ ยประหยััดการใช้ ้ฟิิ ล์ม
์ ไป
ได้ ้ถึึง 10% ซึ่่�งจะช่่วยลดต้ ้นทุุนการบรรจุุภััณฑ์์



่ มบำำ�รุง
�
ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานและการซ่อ
ุ เป็็นเรื่่อ
� งง่่ายขึ้้น

Multi FleXL มาพร้ ้อม HMI ที่่ใ� ช้ ้งานได้ ้ง่่ายเพื่่อ
� ช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพใน
การควบคุุมและเฝ้้ าสัังเกตขั้้�นตอนการห่่อหุ้้ �มสิินค้ ้า อีีกทั้้�งยัังมีีระบบการ
ทำำ�งานจากบนลงล่่างที่่จ
� ดสิิทธิบัั
ิ ตรแล้ ้ว ซึ่่�งจะทำำ�ให้ ้การซ่่อมบำำ�รุุงตาม
ปกติิเป็็ นไปอย่่างง่่ายดายและรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้� การเปลี่่ย
� นฟิิ ล์ม
์
และการบำำ�รุุงรัักษาอื่่น
� ๆ ที่่จำ
� ำ�เป็็ นตามช่่วงเวลายัังสามารถทำำ�ได้ ้ในระดัับ
ที่่เ� อื้้�อมถึึงได้ ้ง่่าย ทำำ�ให้ ้สามารถดำำ�เนิินการซ่่อมบำำ�รุุงได้ ้อย่่างสะดวก



หุ้้ �มทั้้�งหมด

ปลอกฟิิ ล์ม
์

หุ้้ �มครอบด้ ้านบน

ปรั ับให้้เข้้ากั ับความต้้องการในการผลิิต

Multi FleXL สามารถปรัับให้ ้เข้ ้ากัับสิินค้ ้าได้ ้หลายขนาดและประเภท
ตั้้�งแต่่ผลิิตภััณฑ์์ที่มีี
่� ขนาดใหญ่่ เช่่น วััสดุุมุุงหลัังคา แผ่่นกระดาน แผ่่น
ผนัังเบา แผ่่นฉนวน แผ่่นยิิปซััม แผ่่นลููกฟููก หรืือแผ่่นไม้ ้ ตลอดจน
สิินค้ ้าบรรจุุถุุงต่่าง ๆ ในอุุตสาหกรรมก่่อสร้ ้าง นอกจากนี้้� เครื่่อ
� งจัักรนี้้�ยััง
สามารถเลืือกใช้ ้กัับฟิิ ล์ม
์ ได้ ้หลากหลายประเภท เช่่น ฟิิ ล์ม
์ แบบใส แบบ
สีี แบบเจาะรูู และแบบพิิมพ์์ลาย ซึ่่�งจะทำำ�ให้ ้สามารถปรัับการใช้ ้งานให้ ้
เข้ ้ากัับความต้ ้องการในการผลิิตอื่่น
� ๆ ได้ ้มากยิ่่�งขึ้้�น ไม่่ว่า่ จะเป็็ นสิินค้ ้าที่่�
ต้ ้องจััดเก็็บในชั้้�นวางแบบสููง หรืือสิินค้ ้าที่่จำ
� ำ�เป็็ นต้ ้องห่่อหุ้้ �มแบบใสเพื่่อ
�
ให้ ้อ่่านบาร์์โค้ ้ดได้ ้

คุุณลั ักษณะมาตรฐานเพิ่่ม
� เติิมอื่่น
� ๆ

สามารถใช้ ้งานกัับฟิิ ล์ม
์ ลัักษณะต่่าง ๆ ที่่มีี
� ความหนาต่่างกัันไปได้ ้ตั้้�งแต่่
20 - 200 ไมครอน
 การควบคุุมกริิปเปอร์์ - ช่่วยให้ ้มั่่น
� ใจได้ ้ว่่าฟิิ ล์ม
์ จะวางอยู่่บ
� นกริิปเปอร์์ใน
ตำำ�แหน่่งที่่ถูู
� กต้ ้อง
 การควบคุุมโครงร่่างของพาเลท - ตรวจสอบรููปร่่างของสิินค้ ้าเพื่่อ
� ให้ ้
มั่่น
� ใจว่่ากริิปเปอร์์จะวางอยู่่ใ� นตำำ�แหน่่งที่่ต
� รงกัับขนาดของสิินค้ ้าได้ ้โดย
อััตโนมััติิ
 มาพร้ ้อมรููปแบบการห่่อหุ้้ �มที่่ห
� ลากหลาย เช่่น การหุ้้ �มแบบฮููดคลุุม
ทั้้�งหมด การหุ้้ �มแบบปลอกฟิิ ล์ม
์ และการหุ้้ �มแบบฮููดสั้้�น รวมถึึงการใช้ ้
ฟิิ ล์ม
์ เสริิมเพื่่อ
� เพิ่่�มความมั่่น
� คง


ข้้อมููลจำำ�เพาะทางเทคนิิคของ Multi FleXL
ความสามารถในการ
ทำำ�งาน

สููงสุุด 150 โหลดต่่อชั่่ว� โมง

พื้้�นที่่ข
� องฐาน
เครื่่อ
� งจั ักร - ความ
ยาว

3600-5000 มม. (141.7-196.9 นิ้้�ว)

พื้้�นที่่ข
� องฐาน
เครื่่อ
� งจั ักร - ความ
กว้้าง

2600 มม. (102.4 นิ้้�ว)

ความสููงของ
เครื่่อ
� งจั ักร*

4500 มม. (177.2 นิ้้�ว)

ขนาดพาเลท (ต่ำำ�สุ
� ด
ุ )

ยาว 600 มม. x กว้ ้าง 400 มม.
(23.6 x 15.7 นิ้้�ว)

ขนาดพาเลท (สููงสุุด)

ยาว 3200 มม. x กว้ ้าง 1700 มม.
(126 x 66.9 นิ้้�ว)

* เมื่่อ
� ความสููงของพาเลทอยู่่ที่
� ่� 2000 มม. (78.7 นิ้้�ว) / ความสููงในการขน
ย้ ้ายอยู่่ที่
� ่� 600 มม. (23.6 นิ้้�ว) โดยมีีขนาดอื่่น
� ๆ ด้ ้วยเช่่นกััน

ทางบริิษััทขอสงวนสิิทธิ์์ใ� นการทำำ�การเปลี่่ย
� นแปลงทางเทคนิิคโดยไม่่แจ้ ้งเตืือนให้ ้ทราบล่่วงหน้ ้า
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