
Lachenmeier Stretch Hood TL

Soluția puternică de ambalare...



Lachenmeier Stretch Hood

Obiectivul unei ambalări perfecte este asigurarea eficientă a produselor amba-

late separat și de a menține integritatea încărcăturii paletului, pentru a proteja 

valoarea produsului pe parcursul întregului lanț de aprovizionare.

Pentru a rezista la solicitările provocate de manipulare, lovituri și vibrații, apă-

rute în camioane, trenuri, nave maritime sau aeronave, aveți nevoie de soluția 

optimă de ambalare.

Lachenmeier Stretch Hood

Husa cu extensie reprezintă o barieră im-
permeabilă în 5 laturi, iar suprafața netedă 
și transparentă a foliei permite vizibilitatea 
foarte bună a produsului și o marcare îmbu-
nătățită a logoului.  Se pot utiliza folii tipărite.

Husa Lachenmeier cu extensie, într-un singur 
strat este realizată dintr-o folie cu îmbinări, 
care este extinsă pe orizontală, se aplică ver-
tical peste produs și este eliberată pe sau sub 
palet, cuprinzând paletul și încărcătura astfel 

încât să se obțină o stabilitate maximă. Foliei 
i se poate adăuga protecție UV, pentru o sto-
care pe termen lung în spații exterioare.

Husa Lachenmeier cu extensie oferă cos-
turi de securizare a paleților competitive cu 
ambalarea prin contracție și ambalarea prin 
extindere.

Lachenmeier furnizează utilaje de ambalare 
cu husă cu extindere pentru diverse sectoare 

de activitate: fabricanți de cărămizi și BCA, 
produse ambalate și până la alimente și bă-
uturi.

Lachenmeier se află pe piața internaționa-
lă din 1969 și, de la introducerea tehnologiei 
complet automatizate cu husă extensibilă, cu 
mai mult de 25 de ani în urmă, utilajele noas-
tre rămân un simbol al plăcerii de a ambala 
– probabil cea mai bună performanță, sigu-
ranță și fiabilitate.



Utilajul Lachenmeier Power Flex TL cu husă 
extensibilă este un utilaj robust și care eco-
nomisește spațiul, proiectat să ambaleze una 
sau mai multe dimensiuni de palet, cu variații 
minore ale dimensiunii.

Power Flex TL oferă aceleași funcționalități 
binecunoscute ca și utilajul de ambalare cu 
husă extensibilă, adică un design modular, cu 
un sistem fiabil de deschidere și prindere, o fi-
xare controlată a foliei și, desigur, funcția bre-
vetată top-down (de sus în jos), care permite 

efectuarea operațiunilor de schimbare a foli-
ei, service și întreținere la nivelul planșeului.

Utilajul Power Flex TL este capabil să împa-
cheteze produse de mici dimensiuni, de la 
400 x 400 mm până la 1600 x 1400 mm, cu o 
înălțime maximă de 3000 mmm.

Capacitatea ridicată a utilajului este de până la 
200+ încărcături pe oră, în funcție de dimensi-
unea paletului și poate utiliza diverse grosimi 
și calități ale foliei, între 20 și 200 de microni.

Power Flex TL

Utilajul poate fi alimentat cu până la patru 
dimensiuni diferite ale foliei, permițând se-
lectarea automată a dimensiunii foliei pentru 
o adecvare perfectă la fiecare dimensiune a 
încărcăturii.

Sistemul cu cadru deschis și flexibilitatea 
transportorului intern ușurează integrarea 
Power Flex TL în liniile de ambalare existente.

Power Flex TL



Ambalare controlată a paleților principali cu 
latura lungă în față
Indiferent dacă paleții sunt transportați în utilaj cu latura scurtă sau cu 
latura lungă, folia este fixată automat în utilaj pentru a corespunde direc-
ției paletului.



Flexibilitate de a ambala paleții pe latura lungă sau pe latura 
scurtă.
În anumite sectoare de activitate, cum sunt cele de fabricare a că-
rămizilor sau BCA-ului, paleții sunt transportați în utilaj cu latura 
lungă în față și nu cu cea scurtă. Pentru ca folia cu îmbinări a husei 
extensibile să se potrivească cu încărcătura, Power Flex TL poate fi 
echipat cu un dispozitiv de întoarcere a foliei. Indiferent dacă paleții 
sunt transportați în utilaj cu latura scurtă sau cu latura lungă, folia 
este fixată automat în utilaj pentru a corespunde direcției paletului.

Schimbarea foliei la nivelul plan-
șeului
Dispozitivul de alimentare a foliei este 
mutat pur și simplu jos, în poziția de 
schimbare a foliei. Nu există risipă de 
folie.

Cuțitul și bara de sudare – la nivelul 
planșeului
Selectați cuțitul/bara de sudare a foliei 
din panoul operatorului și dispozitivul 
de alimentare a foliei se va deplasa 
către poziția dorită, pentru o înlocuire 
facilă. Toate la nivelul planșeului.

Simplitate și inovație
Simplitatea și inovația se reflectă în 
sistemul brevetat „top-down” (de sus 
în jos) al utilajului (EP 2 069 206 B1). 
Sistemul permite dispozitivului de ali-
mentare cu folie deplasarea din partea 
de sus către partea de jos, nefiind ne-
cesară o scară pentru a urca în partea 
de sus pentru lucrările de service și în-
treținere. De asemenea, nu este nece-
sară staționarea pe transportor datorită 
platformei integrate. Absolut fiecare 
lucrare de întreținere sau de service se 
poate efectua la nivelul planșeului. O 
sarcină, o singură unealtă.

https://vimeo.com/167240784/7cf257fcaf
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