Innováció a Doroti Pack Kft.-nél
Költséghatékonyabb és környezetkímélőbb csomagolási módszert kínálunk!
A csomagolási igények, a környezetvédelmi szempontok, valamint az egyre
elvékonyodó végtelenített csomagolófóliák megjelenése a piacon nagy kihívást jelent a síkfóliás mélyhúzó csomagológépeket gyártó cégek körében. A
Doroti Pack Kft. büszkén jelenti be, hogy az ilyen fóliatekercsekkel történő
biztonságos csomagolásra kifejlesztett egy új módszert.
Az ipar fejlődése során a korábban csomagolásra
használt, vastagabb anyagösszetételű fóliák és az
ehhez alkalmazott technológia mára egyre kevésbé
felelnek meg a piaci igényeknek, hiszen a kilogrammban értékesített fólia mennyiségek nagy költségeket
jelentenek a cégek számára. Egyre nagyobb figyelmet kap a fóliatekercsek jó kihasználtságán történő
megtakarítás, illetve a környezettudatosság a gyártási folyamatok során. A fóliagyártó vállalatok hamar
felismerték ezt a problémát, és az anyagvastagság
tekintetében egyre vékonyabb, mindemellett jó minőségű és jó gázzáró fóliákat állítanak elő.
A mélyhúzó védőgázos vákuum csomagológépeknek technológiai szempontból alkalmazkodni
kell a mára egyre nagyobb népszerűségnek örvendő, vékony anyagokból jól kialakítható csomagok
gyártásához. E tekercsek felhasználása során fontos,
hogy ne csökkenjen a mélyhúzott csomagok gázzáró
képessége, ami a védőgáz szivárgását, ezzel a becsomagolt termék minőségének romlását eredményezheti. Főként az élelmiszerek csomagolása eseté-

csomagból, ezáltal elveszítve azok kedvező hatásait.
A találmány célja a biztonságos csomagok gyártása az
élelmiszeripari, egészségügyi, elektronikai és egyéb
higiéniai termékekre szabva, alkalmazkodva az egyedi
igénykehez, biztosítva a környezetvédelmi, anyagtakarékossági és a költséghatékonysági szempontokat.
A probléma megoldása során cégünk különös
figyelmet
fordított
arra,
hogy
továbbra is biztosítani tudja a csomagológépek termelékenységét,
és
a
találmány
ne
okozza a teljesítmény romlását. A DorPack síkfóliás
mélyhúzó csomagológépek így továbbra is a várt
teljesítményt és minőséget produkálják.
Már meglévő és új partnereink részére készséggel állunk
rendelkezésre, hogy a fent említett problémákat kiküszöböljük, és bátran ajánljuk számukra ennek a költségés környezethatékony technológiai újításnak az installálását. DorPack csomagológépeinket már évek óta ezzel
a felszereléssel kínáljuk, melyre idén januárban a szabadalmi okiratot is nagy örömmel vettük kézbe.
Pallang Dóra

ben kell erre különös
figyelmet
fordítani,
hiszen a vákuum vagy a védőgáz alkalmazása biztosítja
a termékek hosszabb eltarthatóságát,
minőségének megőrzését. A vékonyabb fóliával történő csomagolás során a régi technológiát alkalmazva könnyen sérülnek a csomagok
a hegesztési felületnél, és ezekben az esetekben a
gázkeverékek, illetve a vákuum könnyen kiszökhet a
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