
Lachenmeier Foliarka kapturowa stretch T1

Niewielka, ale o dużych możliwościach



Technologia nakładania kaptura stretchowego zapewnia wiele znaczących ko-

rzyści w porównaniu z innymi metodami owijania ładunku na palecie: obniżenie 

kosztów, zmniejszenie ilości zużywanej folii, obniżenie zużycia prądu, ale także 

bardziej estetyczny wygląd ładunku na palecie, czy też skuteczniejsze zabez-

pieczenie ładunku przed wilgocią i pyłem. 

Kaptur stretch zabezpiecza ładunek z 5 stron, redukuje niebezpieczeństwo 

zniszczenia ładunku w wyniku działań warunków atmosferycznych, jak i sił, 

które działają na ładunek podczas transportu i magazynowania.

Foliarki kapturowe stretch firmy Lachenmeier

Lachenmeier jest firmą o ustalonej renomie 
w branży projektowania i budowania foliarek 
kapturowych stretch. Ma opinię firmy inno-
wacyjnej, dostarczającej rozwiązania doty-
czące maszyn końca linii dla wszystkich ga-
łęzi przemysłu. 

Kaptur stretch można stosować dla produk-
tów różnorodnie zapakowanych: dla worków, 
kartonów, plastikowych butelek, sprzętu 

AGD, papieru, produktów spożywczych, dla 
produktów o równych kształtach oraz dla tych 
nierównomiernie rozłożonych na palecie.

Proces pakowania ma na celu ochronę ła-
dunku, ale też zapewnienie jego stabilizacji 
w trakcie transportu, tak, aby produkt mógł 
przejść nienaruszony przez cały łańcuch do-
staw – od fabryki do magazynu ostatecznego 
klienta. 

Znając specyficzne potrzeby naszych klien-
tów możemy dobrać odpowiedni sposób pa-
kowania oraz wzór pakowania, tak aby były to 
rozwiązania najbardziej efektywne.

Foliarki kapturowe stretch firmy Lachenmeier



Foliarka Power Flex T1

Oszczędność czasu, miejsca i energii
Podobnie jak inne maszyny Lachenmeier tak 
i foliarka Power Flex T1 charakteryzuje się 
prostą obsługą, unikalnym systemem otwie-
rania folii (działanie podciśnienia oraz dzia-
łanie mechaniczne), hydrauliczną jednostką 
rozciągającą, aplikacją folii sterowaną przez 
enkoder.

Foliarka Power Flex T1 jest wyjątkowo prosta 
i przyjazna w obsłudze, umożliwia zaosz-

czędzenie zarówno czasu, przestrzeni jak i 
energii.

T1 jest odpowiedzią na oczekiwania rynku 
dotyczące wysokiej jakości wykonania, ob-
niżenia kosztów użytkowania, wysokiej nie-
zawodności maszyny. Jest to kompaktowa 
maszyna, gdzie żaden detal nie jest jednak 
zbyt mały. 

Lachenmeier zapewnia odpowiednią jakość 
co do ostatniego detalu.

Do pozycji 
serwisowej



www.lachenmeier.com

Właściwe pakowanie
Firma Lachenmeier istnieje na rynku maszyn pakujących od 1969 roku, a po wprowadze-
niu foliarek kapturowych stretch prawie 20 lat. Urządzenia firmy Lachenmeier oznaczają 
prawdopodobnie najlepsze wykonanie, bezpieczeństwo oraz niezawodność. 

Foliarki Lachenmeier są znane z innowacyjnych technologii, energooszczędnych rozwią-
zań, systemów pozwalających zredukować ilość użytej folii.

Właśnie te cechy określają najlepiej firmę Lachenmeier.

Foliarki kapturowe stretch firmy Lachenmeier



Power Flex T1

Od innowacyjnego projektu, poprzez estetyczny wygląd urządzenia, aż do nowatorskich rozwiązań – te cechy najlepiej 

opisują foliarkę Power Flex.

Oszczędność miejsca 
W odniesieniu do hal produkcyjnych, miejsce jest jednym z istot-
nych elementów. Power Flex T1 jest urządzeniem niewielkim, a 
równocześnie estetycznym i funkcjonalnym, zaprojektowanym 
z myślą o wydajności oraz niezawodności działania. 

Oszczędność folii 
Lachenmeier opatentował (patent EP 1 184 281) górny system 
rozwijania folii stretch pozwalający zaoszczędzić do 10 % folii. 
System ten eliminuje cienkie i słabe narożniki. Są one ok. 30 
% grubsze niż normalnie, dzięki czemu nie odkształcają się i są 
bardziej trwałe. Dzięki temu systemowi możliwe jest obniżenie 
grubości używanej folii, a tym samym znaczne obniżenie kosz-
tów eksploatacji maszyny. Kolejną korzyścią wynikającą z za-
stosowania tego systemu jest obniżenie ryzyka rwania się folii 
podczas nakładania oraz odpowiednie zabezpieczenie ostrych 
krawędzi produktu. 

Łatwość serwisowania 
W przypadku użytkowania Power Flex T1 operator ma zapewnio-
ny łatwy dostęp do istotnych części maszyny – góra maszyny 
opuszcza się do poziomu posadzki – umożliwia to łatwiejszy, 
szybszy i bezpieczniejszy serwis. Wymiana folii, zmiana noża 
tnącego, drutu grzewczego odbywa się na poziomie posadzki. 
Nie ma potrzeby wspinać się po drabinie na szczyt maszyny ze 
skrzynką narzędziową. 

Góra maszyny po prostu zjeżdża do operatora na dół!

Oszczędność energii 
Oszczędność energii i ochrona środowiska to w dzisiejszym 
świecie kluczowe hasła. Firma Lachenmeier korzysta ze swoich 
zasobów w sposób świadomy, obniżając koszty, produkując ma-
szyny przyjazne środowisku.

Foliarka Power Flex T1 jest odpowiedzią na nowe trendy i wyma-
gania rynku – pozwala obniżyć zużycie energii, obniżyć zużycie 
folii.
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Centrala
Lachenmeier – Fynsgade 6-10 – 6400 Sønderborg – Denmark
Tel. +45 7342 2200 – Fax +45 7342 2210 – info@lachenmeier.com 

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