
Owijarka do palet folią stretch.

Owijanie towarów transpor-
towanych na paletach folią 
stretch to najpopularniejszy 
i najszybszy sposób na ich za-
bezpieczenie przed uszkodze-
niami i wilgocią. Przyczyn tego 

Owijarka do palet,  
czyli jak zredukować zużycie folii 

Firma Penny Gondek Sp. z o.o. z Oleśnicy w swojej ofercie posiada 
wiele produktów, które ułatwiają pakowanie ładunków. W ostatnim 
czasie dużą popularnością wśród klientów przedsiębiorstwa cieszą się 
owijarki do palet folią stretch. 

stanu rzeczy należy upatrywać 
we właściwościach samej folii, 
która jest elastyczna, nie prze-
puszcza pary wodnej, jest też 
stosunkowo odporna na dzia-
łanie soli, kwasów i zasad oraz 

PARAMETRY TECHNICZNE  
OWIJARKI FOLIĄ STRETCH

• Wysokość owijania: 2 m
• Waga ładunku: 2000 kg
• Średnica talerza: 1650 mm
• Regulowany rozciąg me-

chaniczny folii
• Pozycjonowany talerz
• Miękki start oraz stop

www.wydawnictwofaktor.pl
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niskich temperatur. Jednak na-
wet najlepsza folia stretch nie 
spełni swojej funkcji, jeśli paleta 
zostanie niewłaściwie owinięta. 

- Podstawą jest odpowied-
nie naciągnięcie folii, bez na-
derwań, co bardzo trudno jest 
zrobić ręcznie. Pomocne są 
specjalistyczne owijarki, jed-
nak dobierając konkretne roz-
wiązanie warto też uwzględnić 
czynnik ekonomiczny, to znaczy, 
na ile dane urządzenie pozwoli 

Głowica owijarki.

Panel dotykowy.

zredukować zużycie folii, a tym 
samym obniżyć koszty – mówi 
Jarosław Musiałek, specjalista 
ds. sprzedaży z firmy Penny 
Gondek.

Oszczędne owijarki 
folii stretch

Główną zaletą używania 
owijarek jest zoptymalizowa-
nie i zmniejszenie zużycia folii. 
Oferowane przez firmę Penny 
Gondek owijarki posiadają funk-

cję rozciągu, która pozwala na 
zredukowanie zużycia folii w po-
równaniu do owijania ręcznego. 
Ważnym aspektem zastosowa-
nia owijarki jest też skrócenie 
czasu pakowania i zwiększenie 
wydajności procesu pakowania. 
Możliwość ustawienia wyma-
ganych parametrów sprawia, 
że owijanie maszynowe prze-
biega znacznie szybciej niż 
owijanie ręczne, co oczywiście 
skraca też czas zaangażowania 
pracownika. 

- Powtarzalność pakowania 
pozwala na utrzymywanie iden-
tycznego sposobu pakowania 
dla określonego typu ładunków, 
a tym samym na bezpieczne 
składowanie i transportowanie 
towarów - informuje Grzegorz 
Jędrysiak, kierownik działu han-
dlowego.

Komfort obsługi i wygodę 
pracy zwiększają też stosowa-
ne przez firmę Penny Gondek 
czytelne panele dotykowe.

Pakowanie pod 
kontrolą

Oferowane owijarki do palet 
folią stretch pozwalają na owi-
nięcie ładunku o maksymalnej 
wadze 2000 kg. Średnica po-
zycjonowanego talerza wynosi 
1650 mm, a wysokość owijania 
2 m. Rozciąg folii jest płynnie 
regulowany za pomocą głowic 
silnikowych, co eliminuje ryzyko 
jej rozerwania, a jednocześnie 
pozwala na optymalne gospo-
darowanie materiałem.

Owijarki firmy Penny Gondek 
mają wbudowane różne pro-

gramy pakowania, co ułatwia 
dopasowanie parametrów do 
potrzeb konkretnego przedsię-
biorstwa. 

- Pakowanie może następo-
wać w trybie automatycznym, 
ręcznym, może odbywać się 
w systemie krzyżowym lub pro-
stym. Użytkownik ma też możli-
wość ustawienia liczby owinięć 
dolnych i górnych, a także re-
gulowania wysokości zakładki 
na palecie – podkreśla Piotr 
Flaczyk, zastępca kierownika 
działu sprzedaży.

Istnieje oczywiście możli-
wość dostosowania maszyny 
do indywidualnych potrzeb 
klienta.                          

  |  Penny Gondek

www.4woodi.pl
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