
Balicí stroj Lachenmeier pro fólie Stretch Hood TL

Výkonné balicí řešení...



Balicí stroj Lachenmeier pro fólie Stretch Hood

Cílem dokonalého balení je účinně zajistit jednotlivé produkty k sobě, zachovat 

celistvost nákladu na paletě a zabezpečit tak hodnotu produktu v průběhu celého  

dodavatelského řetězce.

K tomu, aby náklad odolal zátěži při manipulaci a nárazům a vibracím při přepravě  

nákladními vozy, vlaky, loděmi či letadly, potřebujete optimální balicí řešení.

Balicí stroj Lachenmeier pro fólie Stretch Hood

Fólie stretch hood poskytuje 5strannou vo-
dotěsnou ochranu s tím, že její hladký prů-
hledný povrch umožňuje vysokou viditelnost 
produktu a usnadňuje jeho značení. Použít lze 
i tištěné fólie.

Lachenmeier Stretch Hood je jednovrstvá 
kapuce vytvořená z vyztužené fólie, která se 
horizontálně napne a vertikálně nasadí na 
produkt s ukončením na paletě nebo pod ní, 
čímž se paleta a náklad maximálně stabilizu-

jí. Do fólie lze přidat ochranu před ultrafialo-
vým zářením umožňující dlouhodobé sklado-
vání venku.

Náklady na zajištění palet na balicím stro-
ji Lachenmeier pro fólie Stretch Hood jsou 
srovnatelné s balením palet smrštitelnou 
(wrap) fólií a průtažnou (stretch) fólií.

Balení stretch hood fólií společnosti La-
chenmeier se uplatňuje v různých odvětvích, 

počínaje balením cihel a stavebních bloků, 
přes pytlované zboží až po potraviny a nápoje.

Společnost Lachenmeier se pohybuje na 
světovém trhu od roku 1969 a naše stroje – 
vyznačující se pravděpodobně nejlepším vý-
konem, bezpečností a spolehlivostí – se od 
doby, kdy jsme před 25 lety uvedli na světový 
trh plně automatizovanou technologii stretch 
hood, staly ikonou balicího průmyslu.



L achenmeier Power Flex TL pro fólie stretch 
hood je robustní, prostorově úsporný stroj ur-
čený k balení palet jedné nebo více velikostí s 
menšími odchylkami ve velikosti.

Power Flex TL nabízí stejné, dobře známé 
funkce jako ostatní stroje Lachenmeier pro 
fólie stretch hood, tj. má modulární prove-
dení se spolehlivým rozevíracím systémem, 
systémem čelistí, řízeným nasazováním fólie 
a samozřejmě patentovanou funkcí přesunu 

horního modulu dolů umožňující provedení 
výměny fólie a servisu a údržby na úrovni 
podlahy.

Stroj Power Flex TL je schopen zabalit jak 
malé produkty o velikosti od 400 x 400 mm, 
tak i velmi velké jednotky o velikosti až 1 600 
x 1 400 mm s maximální výškou až 3 000 mm.

Stroj dosahuje kapacity až 200 nákladů za ho-
dinu v závislosti na velikosti palety a dokáže 

Power Flex TL

pracovat s různými typy fólie o tloušťce v roz-
sahu 20–200 mikronů. 

Stroj lze nakonfigurovat až na čtyři různé ve-
likosti fólie s tím, že stroj si automaticky zvolí 
tu velikost fólie, která bude dokonale odpoví-
dat velikosti každého nákladu.

Díky systému otevřeného rámu a flexibilitě 
vnitřního dopravníku lze stroj Power Flex TL 
snadno začlenit do stávajících balicích linek.

Power Flex TL



Řízené balení palet delší stranou napřed
Bez ohledu na to, zda jsou palety do stroje dopravovány kratší či delší 
stranou napřed, fólie se ve stroji automaticky natočí tak, aby se na paletu 
vždy nasadila v požadovaném směru.



Flexibilní, pokud jde o balení palet dopravovaných delší či 
kratší stranou napřed. 
V některých odvětvích, jako je výroba cihel a dílců z lehkého pórobe-
tonu, se palety dopravují do stroje delší stranou napřed. Stroj Power 
Flex TL lze vybavit otočným podávacím zařízením fólie zajišťujícím 
správné nasazení stretch hood fólie na náklad. Bez ohledu na to, 
zda jsou palety do stroje dopravovány kratší či delší stranou napřed, 
fólie se ve stroji automaticky natočí tak, aby se na paletu vždy nasa-
dila v požadovaném směru.

Výměna fólie na úrovni podlahy
Podávací zařízení fólie se jednoduše 
přesune dolů do pozice výměny fólie. 
Žádné plýtvání fólií.

Nůž a svářecí lišta – na úrovni podlahy
Zvolte nůž/svářecí lištu na ovládacím 
panelu a podávací zařízení fólie se pře-
sune do správné polohy pro snadnou 
výměnu. Vše na úrovni podlahy.

Jednoduchost a inovace
Díky patentovanému systém přesunu 
horního modulu dolů je obsluha stroje 
(EP 2 069 206 B1) snazší a inovativní. 
Tento systém umožňuje přesunutí po-
dávacího zařízení fólie z horní části 
stroje dolů a pracovníci servisu a údržby 
tak nemusejí používat žebřík. Díky in-
tegrované plošině není při servisu rov-
něž nutné stát na dopravníku. Veškeré 
servisní nebo údržbové práce na stroji 
lze provádět z úrovně podlahy a s jed-
ním typem nářadí.
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e si právo na úpravy v důsledku technického pokroku. N
ěkteré z uvedených vlastností jsou volitelné.

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

Pobočky společnosti ve světě
Německo Lachenmeier Tel. +49 (0700) 7342 2200  info-de@lachenmeier.com
Spojené království  Lachenmeier Tel. +44 (0161) 205 3666 info-uk@lachenmeier.com
USA Lachenmeier Tel. +1 (877) 859 7205 info-us@lachenmeier.com

www.lachenmeier.com


