
Foliarka kapturowa Stretch Lachenmeier XL

Do obsługi dużych formatów...



Lachenmeier Foliowanie kapturow

Zadaniem idealnego owinięcia folią jest skuteczne zabezpieczenie ładunku z 

jednoczesnym zachowaniem jego integralności na palecie i wartości produktu w 

całym łańcuchu dostaw, składowania i dystrybucji.

Szczególnie ładunki dużych formatów wymagają doskonałego owinięcia, aby 

wytrzymać naprężenia od przenoszenia, uderzeń, wibracji, przebywania na cię-

żarówkach, wagonach kolejowych, statkach czy w samolotach.

Foliowanie kapturowe Lachenmeier 

Aby uniknąć niedostatecznej stabilizacji ła-
dunków wywołanej przesunięciem się ładun-
ku, obluzowaniem opakowania, zgnieceniem, 
uszkodzeń od wody czy innego rodzaju zanie-
czyszczeń, potrzebujecie metody opakowa-
nia utrzymującej ładunek zarówno w pionie 
jak i w poziomie. Równocześnie właściwy 
rodzaj, rozmiar i grubość folii kapturowej 
stretch idealnie nałożonej na produkt gwa-
rantuje, że produkt wytrzyma siły statyczne 

i dynamiczne wywołane przez przenoszenie, 
uderzenia i wibracje w czasie transportu.

Foliowanie kapturowe stretch Lachenmeier 
wykorzystuje siły działające na ładunek w 
układzie pionowym i poziomym. Jednowar-
stwowy kaptur jest wykonany z folii z za-
kładkami, która jest rozciągana poziomo, 
nakładana pionowo na produkt i zwalniana 
na palecie lub pod nią, obejmując paletę i ła-
dunek, zapewniając maksymalną stabilność.

Kaptur foliowy zapewnia wodoszczelną 
ochronę z 5 stron, a gładka i przezroczysta 
powierzchnia kaptura to doskonała widocz-
ność produktu i lepsze możliwości oznako-
wania. Można zastosować folię z nadrukiem.

Foliarka kapturowa Lachenmeier oferuje 
koszty zabezpieczenia palet porównywalne z 
alternatywnymi metodami owijania termokur-
czliwego i owijania folią rozciągliwą na zimno.

Foliowanie kapturowe Lachenmeier do obsługi dużych for-
matów.

Panele dachowe

Płyty gipsowo-kartonowe

Wełna izolacyjna

Płyty MDF

Płyty gipsowe

Blacha falista

Deski



Multi FleXL oferuje wysoki stopień swobody 
stosowania wielu rozmiarów ładunków, które 
można owinąć na jednej maszynie. Seria ma-
szyn Multi FleXL umożliwia owinięcie kap-
turem małych produktów od 400 x 400 mm 
do bardzo dużych jednostek o wymiarach do 
3200 x 1740 mm przy maksymalnej wysokości 
3500 mm.

Model Multi FleXL to łatwy dostęp do ser-
wisowania. Górę maszyny można opuścić na 

poziom podłogi. Dzięki temu serwisowanie 
jest łatwiejsze, szybsze i bardziej bezpieczne.

Foliarki kapturowe Lachenmeier Multi FleXL  
pracują z wielką wydajnością do 150 ładun-
ków na godzinę, zależnie od rozmiaru palet, a 
maszyny mogą wykorzystywać folie o różnej 
jakości i grubościach od 20 do 200 µm.

Istnieje możliwość konfiguracji maszyny na 
cztery różne rozmiary folii, a maszyna auto-

Multi FleXL

matycznie dobiera rozmiar folii i dopasowuje 
go do każdego rozmiaru ładunku.

Nasze wysokiej jakości maszyny wraz z roz-
ległą wiedzą o foliach zdobytą przez nas 
podczas 25 lat pracy nad rozwiązaniami fo-
liowania kapturowego ugruntowało wiodącą 
pozycję foliarek kapturowych Lachenmeier 
jako innowacyjnego lidera i trendsettera 
branży. 

Multi FleXL



Kontrolowana siła zabezpiecze-
nia ładunku

Gęstość i kruchość produktu określają dopuszczalną siłę ściskania ładun-

ku przez folię kapturową stretch bez spowodowania jego uszkodzenia. Po-

nadto wiedząc jak duża siła ściskająca potrzebna jest do utrzymania sta-

bilności danego ładunku, umiemy dobrać idealny rozmiar, grubość i jakość 

folii potrzebne do uzyskania wymaganej stabilności ładunku po najniższej 

możliwej cenie. Dokładnie tyle, ile trzeba.



Wodoszczelne składowanie na 
wolnym powietrzu
Kaptur z 5 stron jest w 100% wodo-
szczelny i utrzymuje ładunki w su-
chym, czystym i nieskazitelnym sta-
nie. Zafoliowane kapturem ładunki 
nadają się do składowania pod gołym 
niebem – bez ryzyka zabrudzenia czy 
zarastania glonami pomiędzy war-
stwami folii, co często zdarza się w 
przypadku ładunków owiniętych folią 
stretch.

Nie ma ryzyka zdmuchnięcia w trakcie 
transportu górnych paneli.
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Centrala
Lachenmeier – Fynsgade 6-10 – 6400 Sønderborg – Dania
Tel. +45 7342 2200 – info@lachenmeier.com

Oddziały na świecie
Niemcy Lachenmeier Tel. +49 (0700) 7342 2200  info-de@lachenmeier.com
UK Lachenmeier Tel. +44 (0161) 205 3666 info-uk@lachenmeier.com
USA Lachenmeier Tel. +1 (877) 859 7205 info-us@lachenmeier.com

www.lachenmeier.com


