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Pakowanie 

Owijarka pozwala zredukować zużycie folii 
Odpowiednie pakowanie towarów pozwala na ich magazynowanie oraz transport bez ryzyka narażenia produktów na 
uszkodzenia. Niektóre wyroby z drewna warto owinąć folią stretch. Co ciekawe, właściwe technologie zrobią to dokładniej, 
szybciej, a co ważne - pozwolą odpowiednio naciągnąć folię, wpływając tym samym na solidniejsze opakowanie oraz mniejsze 
zużycie materiału pakującego. 
Opr. (ab)

Owijarka z dociskiem.                                                                                           
                                                                                                   
                                                                                                   Fot. Penny Gondek sp. z o.o.

Za pomocą owijarki można szybko i 
sprawnie zapakować towar na palecie.     
                                     Fot. Penny Gondek sp. z o.o.

Dzięki płynnie regulowanemu naciągowi 
folii stretch zaoszczędzimy na ilości zużytego 
materiału.                               Fot. Penny Gondek sp. z o.o.

R E K L A M A

Łatwa instalacja i obsługa sprawiają, że urządzenie sprawdzi się w każdym 
zakładzie                                                                                             Fot. Penny Gondek sp. z o.o.

„cytat”

„Dla odpowiedniego 
zabezpieczenia 
towaru musimy 
właściwie 
naciągnąć folię, ale 
do tego stopnia, 
by nie wystąpiły 
naderwania. 
To właśnie dzięki 
owijarce uda się 
to zrobić szybko 
i dokładnie.”

Pakowanie wyrobów na 
paletach
Niektóre towary, ze względu na ich 
wielkości oraz gabaryty, są bardzo 
trudne do ręcznego owinięcia folią. 
Niedokładne zabezpieczenie towa-
rów z drewna może spowodować ich 
zawilgocenie, zabrudzenie, a także 
przyczynić się do uszkodzeń mecha-
nicznych. Zbyt luźno owinięte mo-
gą się przemieszczać. Jeśli folia zosta-
nie naciągnięta za mocno, to może się 
przerwać. Z kolei bardzo nieekono-
miczne są także wszelkie zagniece-
nia, rolowanie materiału czy zbyt du-
że jego zużycie. Z pomocą przychodzi 
technologia. 

Postaw na sprawdzoną 
maszynę
- Owijarki do palet folią stretch 
sprawdzają się bardzo dobrze i z do-
skonałym efektem zastępują pracę 
ręczną - wyjaśnia Grzegorz Jędrysiak, 
kierownik działu Sprzedaży w firmie 
Penny Gondek sp. z o.o. z Oleśnicy, po-
siadającej w ofercie wiele urządzeń 
do pakowania ładunków. - Owijar-
ki pozwalają zapomnieć o problemie 
niewłaściwego zafoliowania palety 
z wyrobami. Dla odpowiedniego za-
bezpieczenia towaru musimy właści-
wie naciągnąć folię, ale do tego stop-
nia, by nie wystąpiły naderwania. 
To właśnie dzięki owijarce uda się to 
zrobić szybko i dokładnie. 

Zaoszczędź na zużyciu
Dzięki zastosowaniu tego urządze-
nia można owinąć paletę z towarem 
mniej razy przy lepszym efekcie, w 
porównaniu do owijania ręcznego. 
- Specjalistyczne owijarki pozwalają 
zaoszczędzić na zużywanej folii - do-
daje Piotr Flaczyk, specjalista ds. han-
dlu. - To właśnie czynnik ekonomiczny 
oraz odpowiednie obliczenia pozwo-
lą dobrać właściwą owijarkę, aby jak 
najbardziej zredukować zużycie folii. Z 
całą pewnością można tu mówić o du-
żych oszczędnościach na przestrzeni 
miesiąca oraz roku. 

Materiał, czas i wydajność
Specjalistyczna owijarka ma funkcję roz-
ciągu folii, dzięki której udaje się uzyskać 
największe oszczędności. Jednak warto 
pamiętać o dodatkowych zyskach. 
- Oszczędności na materiale to jed-
no, ale wspomnieć należy też o zy-
skach, jakie niesie sama praca z owi-
jarką - wyjaśnia Grzegorz Jędrysiak. 
- Urządzenie w porównaniu do pra-
cy ręcznej pozwala na znaczne przy-
spieszenie pracy. Krótszy czas sa-
mego pakowania oraz zwiększenie 
wydajności oznaczają mniejsze za-
angażowanie pracowników oraz nie 
powodują przestojów i zatorów w 
magazynie. 

Wygodne składowanie
Owijarki mechaniczne zapewnią 
pełną powtarzalność pakowania. 
Oznacza to ten sam styl owijania dla 

określonych ładunków, co umożliwi 
ich łatwiejsze magazynowanie oraz 
transport. 

Komfortowa praca
Maszyny do owijania folią stretch do-
stępne w ofercie firmy charakteryzu-
ją się kilkoma w pełni regulowanymi 
programami owijania. 
- Urządzenie może pracować w try-
bach automatycznym oraz ręcznym 
- wyjaśnia Piotr Flaczyk. - Do wybo-
ru mamy pakowanie krzyżowe i pro-
ste. Każdorazowo można zaprogra-
mować odpowiednią liczbę owinięć 
na górze i dole ładunku, ich gęstość 
oraz wyregulować wysokość zakład-
ki na palecie. Dodatkowo, użytkow-
nik reguluje także naciąg folii oraz 
prędkość obrotową. 
Warto wspomnieć o modelu YK 1650, 
który cechuje się bardzo łatwym ste-
rowaniem. 
- Mamy tu do czynienia z bardzo łatwą 
obsługą - tłumaczy Grzegorz Jędrysiak. 
- Użytkownik ma podgląd do wszyst-
kich ustawień na czytelnym panelu 
dotykowym. 
Mechaniczne owijarki nadają się do 
pracy z ładunkami o wadze do 1,5 t i 

wysokości 2 m. 
- Co ważne, umożliwiają wygodną pracę 
z paletami o różnej wysokości - zapewnia 

Piotr Flaczyk. - Ich pomiar odbywa się au-
tomatycznie za pomocą fotokomórki. 
W standardzie wyposażenia YK 1650 są 

rampa dojazdowa i system bezpieczeń-
stwa. Każda z owijarek może być dopaso-
wana do konkretnych wymagań klienta. 


