Palleemballering
Har du prøvet at modtage en palle, hvor godset var væltet
eller beskadiget? Vi kan forhindre, at det sker!
Det er en kendt sag, at varer transporteres over længere og
længere afstande, og at de omlastes flere og flere gange.
Derfor er det vigtigt, at paller emballeres, så de kan holde
til hårdhændet behandling ved mange omladninger på vej til
modtageren.
Som eksperter i den optimale emballering rådgiver vi om

alle de forhold ved selve transporten, omladninger og indlagring i højlagre, som du skal tage i betragtning.
Vi bruger samtidig avanceret måleudstyr for at vurdere dit
præcise palleemballeringsbehov, så du kun bruger tiltrækkeligt men så lidt materiale som muligt.
Vi leverer både maskiner og materialer af højeste kvalitet.
Vores udvalg af strækfilmviklere til pallemballering består
af halvautomatiske og fuldautomatiske omviklere, horisontalomviklere og fuldautomatiske toparkspålæggere.

Halvautomatiske omviklere
Vi har et bredt udvalg af halvautomatiske omviklere
fra SIAT. Vi leverer løsninger til mindre virksomheder,
der pakker et begrænset antal paller om dagen, og til
større virksomheder, der pakker mange paller dagligt.
Vi kan tilbyde maskiner der er:
• stationære
• selvkørende
• med almindelig rondel eller med hesteskoudskæring
• med tre forskellige rondelstørrelser
• med fem forskellige typer af bremsesystemer, inkl.
elektronisk forstræk
• med automatisk afskæring.

Fuldautomatike omviklere
Fuldautomatiske omviklere vikler og
håndterer paller uden tilstedeværelse af
en operatør. Pallen transporteres ind på
rullebaner, vikles og transporteres ud
efterfølgende.
Vi har et bredt udvalg af fuldautomatiske omviklere fra Unitech. Maskinerne
produceres i en serie med roterende
platform (200 serien), en serie med
svingarm (300 serien) samt en banderolevikler (600 serien).
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Horisontalomvikler
En horisontalomvikler vikler strækfim om emnet, mens
det bevæger sig i en vandret bevægelse gennem maskinen, samtidig med at en filmvogn roterer omkring
emnet vertikalt.
Horistontalomviklere bruges til:
• emballering af enkeltemner
• sammenpakning af flere emner til én forsendelsesenhed
• lange emner, der skal enkeltemballeres eller sampakkes
• emballering af døre og dæk
• lange og brede emner i træ- og stålindustrien.

Vi leverer horisontalomviklere i halvautomatiske udgaver med brug af operatør samt i fuldautomatiske
udgaver til indbygning i fuldautomatiske linjer uden
operatør. Maskinerne fås med forskellige ringstørrelser
og med forskellige typer af ekstraudstyr til kundespecifikke løsninger.

Fuldautomatiske toparkspålæggere
Vi har et bredt sortiment af
toparkspålæggere fra Unitech
- både integreret i omviklerne, som giver en støvtæt og
vandtæt lukning, og placeret
foran omviklerne for en støvtæt
lukning.

Materialer
Vi har et bredt udvalg af strækfilm.
Vores sortiment af strækfilm dækker alle tænkelige behov
i alle industrier: cast strækfilm, blæst strækfilm, perforeret strækfilm, net film, forstrakt strækfilm, kantforstærket
strækfilm, fiberforstærket strækfilm, strækfilm med ekstra
klæb, UV-beskyttet strækfilm, farvet strækfilm og fødevaregodkendt strækfilm.
Alle typerne leveres til manuel brug samt til brug i halv- og
fuldautomatiske maskiner. Vores sortiment dækker:
• tykkelser fra 7 - 70 my
• bredder fra 100 - 500 mm (750 og 1.000 mm på forespørgsel).
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