
Lachenmeier Foliarka kapturowa TL

Niezawodne foliowanie...



Foliarka kapturowa Lachenmeier

Zadaniem idealnego owinięcia folią jest skuteczne zabezpieczenie zapakowa-

nych produktów z jednoczesnym zachowaniem integralności ładunku na palecie 

i ochrona wartości produktu w całym łańcuchu dostaw.

Aby ładunek wytrzymał naprężenia  wywołane przenoszeniem, uderzeniami, 

drganiami, transportem  na ciężarówkach, wagonach  kolejowych, statkach czy   

na pokładach samolotów niezbędne jest zastosowanie optymalnego sposobu 

foliowania.

Foliarka kapturowa Lachenmeier

Kaptur foliowy zapewnia wodoszczelną 
ochronę z 5 stron, a gładka i przezroczysta 
powierzchnia kaptura to doskonała widocz-
ność produktu i lepsze możliwości oznakowa-
nia. Istnieje opcja nałożenia folii z nadrukiem.

Kaptur foliowy Lachenmeier to jednowar-
stwowy kaptur z folii z zakładkami, który jest 
rozciągany w poziomie i nakładany w pionie 
na produkt, a następnie zwalniany na paletę, 
lub pod nią. Kaptur zakrywa paletę i ładunek, 
zapewniając tym samym maksymalną stabil-

ność. W przypadku długotrwałego składowa-
nia na wolnym powietrzu, istnieje możliwość 
zastosowania folii o zwiększonej odporności 
na promieniowanie UV.

Foliarka kapturowa Lachenmeier oferuje 
konkurencyjne koszty zabezpieczenia palet 
w porównaniu do owijania termokurczliwego i 
owijania folią rozciągliwą na zimno.

Lachenmeier dostarcza opakowania kapturo-
we do różnych branż, od producentów cegieł, 

pustaków i bloczków, do producentów żyw-
ności i napojów.

Firma Lachenmeier jest obecna na świato-
wych rynkach od 1969. Już 25 lat temu wpro-
wadziła w pełni automatyczną technologię 
nakładania kaptura z folii stretch. Nasze 
maszyny wciąż są ikoną w branży opakowań 
– zapewniając prawdopodobnie najlepsze 
wydajności, bezpieczeństwo i niezawodność.



Foliarka kapturowa Power Flex TL to solidna 
i nie zabierająca dużo miejsca maszyna prze-
znaczona do foliowania palet w jednym lub w 
zbliżonych rozmiarach.

Model Power Flex TL oferuje takie same do-
brze znane cechy jak wszystkie inne foliarki 
Lachenmeier, tj. modułową konstrukcję z nie-
zawodnym układem otwierania i chwytania 
folii, sterowanym nakładaniem folii i oczywi-
ście z opatentowanym układem opuszczania  

górnej ramy, co umożliwia wymianę folii, ser-
wisowanie i konserwację z poziomu podłogi.

Power Flex TL może foliować produkty od 
małych wymiarów 400 x 400 mm, do bardzo 
dużych 1600 x 1400 mm, i o maksymalnej wy-
sokości 3000 mm.

Maszyna osiąga wydajności do 200+ ładun-
ków na godzinę, zależnie od rozmiaru palety 
i może wykorzystywać folie o różnej jakości i 
grubości od 20 do 200 µm.

Power Flex TL

Maszyna może nakładać cztery różne roz-
miary folii, automatycznie dobierając właści-
wy rozmiar folii i dopasowując go do rozmiaru 
ładunku.

System otwierania ramy i elastyczność na 
wewnętrznym przenośniku umożliwiają ła-
twą integrację foliarki Power Flex TL z istnie-
jącą linią pakującą.

Power Flex TL



System obracania folii
Nie ma znaczenia, czy palety wchodzą do maszyny z przenośnika krót-
szym czy dłuższym bokiem wiodącym, folia jest automatycznie obraca-
na i dopasowuje się do aktualnego kierunku palety.



Swoboda w foliowaniu palet z dłuższego lub krótszego boku 
wiodącego. W niektórych branżach, np. w branży producentów ce-
gieł i bloczków z betonu komórkowego palety wjeżdżają do maszyny 
dłuższym bokiem wiodącym. W takich sytuacjach foliarka Power 
Flex TL może zostać wyposażona w urządzenie obracające folię. Nie 
ma wtedy znaczenia, czy palety wchodzą do maszyny z przenośnika 
krótszym czy dłuższym bokiem wiodącym, folia jest automatycznie 
obracana i dopasowywana do aktualnego kierunku palety.

Wymiana folii na poziomie podłogi
Do wymiany folii, rama z folią po prostu 
opuszcza się na dół, dzięki czemu szyb-
ko i łatwo można założyć nową folię. 

Nóż i listwa zgrzewająca - na pozio-
mie podłogi
Po wybraniu na panelu operatora opcji 
nóż/listwa zgrzewająca, rama opusz-
cza się na dół, ułatwiając wymianę tych 
części. Na poziomie podłogi.

Prostota i innowacyjność
Prostotę i innowacyjność zastosowa-
nych rozwiązań najlepiej widać w opa-
tentowanym systemie opuszczania 
górnej ramy (EP 2 069 206 B1). System 
ten umożliwia przeniesienie z góry na 
dół ramy z folią. Nie ma zatem potrze-
by użycia drabiny i wspinania się na 
górę maszyny w celu przeprowadzenia 
serwisu lub konserwacji. Dzięki wbudo-
wanemu podestowi, nie trzeba również 
do serwisowania stawać na przenośni-
ku. Każde działanie serwisowe można 
przeprowadzić z poziomu podłogi. Pro-
ste zadanie.
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