
Lachenmeier Streç Kaplama Makinesi XL

Geniş formatlı ambalajlar için...



Lachenmeier Streç Kaplama Makinesi

Mükemmel ambalajın amacı, etkili bir şekilde birleştirilmiş ambalajlı ürünlerin 

güvenliğini sağlamak ve palet üzerindeki yükün bütünlüğü ile tedarik zinciri de-

polama ve dağıtım sistemi boyunca ürünün değerini korumaktır.

Özellikle geniş formatlı yükler taşıma, darbe ve titreşim nedeniyle kamyon, 

tren, gemi ya da uçak üzerinde oluşan gerilimlere dayanabilmesi için mükem-

mel ambalaj gerektirir.

Lachenmeier Streç Kaplama Makinesi

Yük kayması, gevşek ambalaj, ezilme, su 
hasarı veya diğer kontaminasyon türlerinin 
neden olduğu kötü yük stabilizasyonunu ön-
lemek için, hem yatay hem dikey tutma kuv-
vetleri sağlayan bir ambalajlama yöntemine 
ihtiyacınız vardır. Aynı zamanda, ürününüze 
mükemmel bir şekilde uygulanan doğru tip, 
ölçü ve kalınlıktaki streç kaplama filmi yükün 
taşıma sırasında maruz kaldığı darbe ve tit-
reşimler tarafından oluşan statik ve dinamik 
kuvvetlere dayanabilmesini sağlar.

Lachenmeier Streç Kaplama Makinesi ürün 
üzerinde hem dikey hem yatay kuvvetler uy-
gulayan bir ambalajlama sistemidir. Bir kat 
streç kaplama, ürün üzerine yatay olarak ge-
rilen ve dikey olarak uygulanan ve maksimum 
stabilite için palet ve yükü de içine alarak pa-
letin üzerinden veya altından serbest bırakı-
lan köşebentli bir filmden yapılır.

Streç kaplama, yüksek ürün görünürlüğü ve 
gelişmiş markalamaya izin veren 5 taraflı bir 

su geçirmez bariyer ve pürüzsüz-şeffaf bir 
streç film yüzey sağlar. Üzeri baskılı film kul-
lanmak mümkündür.

Lachenmeier Streç Kaplama Makinesi, şirink 
kaplama ve streç sarma paletlerine oranla 
karşılaştırılabilir palet güvenlik maliyetleri 
sunar.

Geniş formatlı ambalajlar için Lachenmeier Streç Kaplama 
Makinesi

Çatı kaplama panelleri

Alçıpan kaplama

İzolasyon çarşafları

MDF levhalar

Alçı levhalar

Oluklu levhalar

Ahşap levhalar



Multi FleXL tek bir makinede sarılabilen 
çeşitli yük ölçülerinde yüksek seviyede es-
neklik sunar. Multi FleXL makine port-
föyü 400 x 400 mm’lik küçük ürünlerden 
3500 mm maksimum yüksekliğe sahip 
3200 x 1740 mm’lik çok geniş ürünlere kadar 
streç film kaplama yapabilir.

Multi FleXL ile servis işlemleri kolaydır - çün-
kü makinenin üst kısmı daha kolay, daha hızlı 
ve daha güvenli servis ve bakım için yer sevi-
yesine indirilebilir.

Lachenmeier Multi FleXL Streç Kaplama 
Makinesi palet boyutuna bağlı olarak saatte 
150 yüke kadar yüksek kapasite ile çalışır ve 
çeşitli film kaliteleri ile 20 - 200  mikron arası 
film kalınlıklarını kullanır.

Makine dört farklı film ölçüsüne kadar yapı-
landırılabilir, bu da makinenin otomatik ola-
rak her yük ölçüsü için mükemmel uyumlu bir 
film ölçüsü seçmesini sağlar.

Multi FleXL

Yüksek kaliteli makinelerimiz - streç kapla-
ma çözümleri geliştirmedeki 25 yılı aşkın bir 
sürede kazandığımız geniş film bilgimiz ile 
birlikte Lachenmeier Streç Kaplama Makine-
sinin pazarda trendi belirleyen ve yenilikçi bir 
lider olmasının yolunu açmıştır.

Multi FleXL



Kontrollü yük tutma kuvveti

Bir ürünün yoğunluğunu ve kırılganlığını bilmek, streç kaplama filmimi-

zin bir ürüne zarar vermeden ürün üzerinde ne kadarlık bir tutma kuvveti 

uygulayabileceğini bilmemizde bize yardımcı olur. Belirli bir yükü stabil 

tutmak için ne kadar sıkıştırma kuvvetinin gerektiği bilgimiz ile birlikte 

olabilecek en düşük fiyatta gerekli yük stabilitesini elde etmek amacıyla 

ihtiyaç duyulan mükemmel film boyutu, kalınlığı ve kalitesini seçebiliriz. 

Ne fazla ne az.



Suya dayanıklı açık havada depo-
lama
Streç Kaplama Makinesi, %100 su ge-
çirmez 5-taraflı sarma yaparak yükle-
rinizi kuru, temiz ve bozulmamış du-
rumda tutar. Streç Kaplama Makinesi, 
açık havada depolamaya uygundur 
– film katmanları arasında streç film 
kaplı yüklerde sık sık görülen pislenme 
ve yosun/alg oluşma riski yoktur.

Taşıma sırasında üst tabakanın rüz-
garla uçma riski yoktur.
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Merkez Ofis
Lachenmeier – Fynsgade 6-10 – 6400 Sønderborg – Danimarka
Tel. +45 7342 2200 – info@lachenmeier.com

Dünya çapında iştirakler
Almanya Lachenmeier Tel. +49 (0700) 7342 2200  info-de@lachenmeier.com
Birleşik Krallık Lachenmeier Tel. +44 (0161) 205 3666 info-uk@lachenmeier.com
ABD Lachenmeier Tel. +1 (877) 859 7205 info-us@lachenmeier.com

www.lachenmeier.com


