
Baliaci stroj Lachenmeier pre fólie Stretch Hood XL

Pre balenie tovaru veľkých rozmerov...



Baliaci stroj Lachenmeier pre fólie Stretch Hood

Cieľom dokonalého balenie je účinne zaistiť nejednotne usporiadané produkty 

k sebe, zachovať celistvosť nákladu na palete a zabezpečiť hodnotu produktu 

počas jeho skladovania a distribúcie v rámci dodávateľského reťazca.

Náklady veľkých rozmerov obzvlášť vyžadujú dokonalé balenie, aby odolali zá-

ťaži pri manipulácii, nárazom a vibráciám pri preprave nákladnými automobilmi, 

vlakmi, loďami či lietadlami.

Baliaci stroj Lachenmeier pre fólie Stretch Hood

K tomu, aby sa pri prekládke tovaru nezhorši-
la stabilizácia nákladu a neprišlo k jeho defor-
mácii alebo poškodeniu vodou či inými zdroj-
mi kontaminácie, potrebujete baliacu metódu 
využívajúcu horizontálnu a vertikálnu prídrž-
nú silu. A práve dokonale nasadená stretch 
hood fólia správne zvoleného typu, veľkosti a 
hrúbky zaistí váš náklad pred statickými a dy-
namickými silami vyvolanými manipuláciou 
a nárazmi a vibráciami počas prepravy.

Baliaci stroj Lachenmeier pre fólie Stretch 
Hood využíva pri balení tovaru vertikálnu i 
horizontálnu silu. Z vystuženej fólie sa vytvo-
rí jednovrstvá kapucňa, ktorá sa horizontálne 
napne a vertikálne nasadí na produkt s ukon-
čením na palete alebo pod ňou, čím sa paleta 
a náklad maximálne stabilizujú.

Fólia stretch hood poskytuje 5strannú vodo-
tesnú ochranu s tým, že jej hladký priehľadný 

povrch umožňuje vysokú viditeľnosť produktu 
a uľahčuje jeho označenie. Je možné použiť i 
fóliu s potlačou.

Náklady na zaistenie paliet na baliacom stroji 
Lachenmeier pre fólie Stretch Hood sú zrov-
nateľné s balením paliet stiahnuteľnou (wrap) 
fóliou a prieťažnou (stretch) fóliou.

Baliaci stroj Lachenmeier pre fólie Stretch Hood určený pre 
tovar veľkých rozmerov.

Strešné panely

Sadrokartónové dosky

Izolačné plsti

Drevovláknité MDF dosky

Sadrové dosky

Vlnité plechy

Drevené dosky



Stroj Multi FleXL ponúka vysokú úroveň 
flexibility, ohľadom veľkosti nákladu, kto-
rý je možné na jednom stroji zabaliť. Stroj 
Multi FleXL je schopný zabaliť ako malé pro-
dukty o veľkosti od 400 x 400 mm, tak i veľmi 
veľké jednotky o veľkosti až 3200 x 1740 mm 
s maximálnou výškou až 3500 mm.

Stroj Multi FleXL je jednoducho prístupný, 
pretože horná časť stroja sa dá posunúť na úro-
veň podlahy, vďaka čomu je obsluha a údržba 
jednoduchšia, rýchlejšia a bezpečnejšia.

Baliaci stroj Lachenmeier Multi FleXL pre fó-
lie stretch hood dosahuje kapacity až 150 ná-
kladov za hodinu v závislosti na veľkosti pale-
ty a dokáže pracovať s rôznymi typmi fólie o 
hrúbke v rozsahu 20–200 mikrónov.

Stroj sa dá nakonfigurovať až na štyri rôzne 
veľkosti fólie s tým, že stroj si automaticky 
zvolí tú veľkosť fólie, ktorá bude dokonale od-
povedať veľkosti každého nákladu.

Multi FleXL

Naše vysoko kvalitné stroje v spojení s na-
šimi rozsiahlymi znalosťami fólie, získanými 
vďaka viac ako 25ročným skúsenostiam s 
vývojom riešenia stretch hood, nám vydláž-
dili cestu pre baliaci stroj Lachenmeier pre 
stretch hood fólie, aby sa tak mohol na trhu 
stať inovatívnym výrobkom určujúcim smer.

Multi FleXL



Riadená stláčacia sila nákladu

Informácie o hustote a krehkosti nákladu nám pomáhajú stanoviť, akú 

stláčaciu silu môže naša stretch hood fólie vyvinúť na produkt, aby ho 

nepoškodila. Na základe našich znalostí ohľadne množstva tlakovej sily 

potrebnej k tomu, aby náklad udržala stabilný, dokážeme zvoliť dokonalú 

veľkosť fólie, jej hrúbku a typ, a dosiahnuť tak požadovanej stability nákla-

du za čo možno najnižšiu cenu. Nič viac, nič menej.



Vodotesné pre vonkajšie skladovanie
Stretch hood je 100% vodotesný 
5stranný spôsob balenia, ktorý ucho-
vá váš tovar v suchu, v čistom a pô-
vodnom stave. Tovar zabalený stretch 
hood fóliou je možné skladovať von-
ku – s vylúčením rizika kontaminácie 
či vzniku plesne medzi jednotlivými 
vrstvami fólie, ktorá sa často vysky-
tuje u tovaru baleného do prieťažnej 
(stretch) fólie.

Nehrozí žiadne nebezpečenstvo utrh-
nutia vrchných dosiek počas prepravy.
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e si právo na úpravy v dôsledku technického pokroku. N
iektoré z uvedených vlastností sú voliteľné.

Centrála
Lachenmeier – Fynsgade 6-10 – 6400 Sønderborg – Dánsko 
Tel. +45 7342 2200 – info@lachenmeier.com

Pobočky spoločnosti vo svete
Nemecko Lachenmeier Tel. +49 (0700) 7342 2200  info-de@lachenmeier.com
Spojené kráľovstvo Lachenmeier Tel. +44 (0161) 205 3666 info-uk@lachenmeier.com
USA Lachenmeier Tel. +1 (877) 859 7205 info-us@lachenmeier.com

www.lachenmeier.com


