Lachenmeier Stretch Hood T1

Mic, dar puternic...

Lachenmeier Stretch Hood

Tehnologia “stretch hood” (huse extensibile) ofera beneficii semnificative comparativ cu alte metode de ambalare a paletilor - de la reduceri potentiale de
cost prin reducerea consumului de film si energie si pana la confort in manevrarea produselor precum si imagine si valoare de piata mai bune.
Husele extensibile reprezinta o protectie cu cinci fete, cu risc redus de deteriorare a produsului din cauza vremii si a intemperiilor, precum si a altor factori la
care produsele sunt expuse in timpul transportului si depozitarii.
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Lachenmeier Stretch Hood

Ambalare corectă
Lachenmeier activeaza in piata echipamentelor de ambalat din 1969, iar acum dupa aproximativ 20 ani de la introducerea masinilor cu huse extensibile Lachenmeier, acestea raman un simbol pe piata de ambalare, un simbol a tot ceea ce inseamna performanta,
siguranta si fiabilitate.
Masinile noastre pentru huse extensibile sunt renumite pentru armonia lor de neegalat legata de performanțe dinamice, tehnologie inovatoare, consum redus de energie, de film,
impreuna cu o buna functionabilitate si fiabilitate.
Designul si ingineria inovatoare reprezinta nucleul a ceea ce face un Lachenmeier sa fie
un Lachenmeier. Inginerii nostri stiu ca nimic din ce nu ofera o putere de ambalare mai
mare, siguranta si stabilitate sporita pur şi simplu nu are ce cauta intr-o masina cu huse
extensibile Lachenmeier.

www.lachenmeier.com

Power Flex T1
De la designul industrial inovativ la imaginea sa eleganta cu tot ceea ce apare intre ele, Power Flex T1 inseamna o experienta de ambalare demna de savurat. Face schimbarea mai usoara pentru dumneavoastra.
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Beneficiile suplimentare sunt riscul semnificativ redus de rupere a filmului în timpul aplicarii, precum si o impachetare sigura a
produselor cu margini ascutite.
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