
 نایلون استرچ چیست

 

نایلون در هر . توان صنعت را با نایلون شناخت اند و حتی می ها تبدیل شده ها به بخشی از زندگی ما انسان امروزه نایلون

نایلون انواع . اند ای پیدا کرده شوند و کاربرد گسترده ای از زندگی، کسب و کار، صنعت و به طور کُلی مصارف ما دیده می گوشه

اگر بخواهیم در . شوند و مزایای خاص خود را دارند کاربردهای متنوعی طراحی و تولید می مختلفی دارد که هر کدام برای

شما در این مطلب با . توانیم بحث کنیم اما قصد این کار را نداریم ها می صحبت کنیم ساعت تولید نایلون مورد کاربرد نایلون و

 .شوید نایلون استرچ، انواع آن، کاربردها و مزایا، نحوه خرید و استفاده از آن آشنا می

 

شامل استرچ صنعتی،  تواند سفارش انواع نایلون استرچ ترین تولید کننده استرچ می شرکت فلکسو پالست به عنوان یک بزرگ

ساعته است که فیلم خام  42فلکسو پالست کارخانه تولید استرچ . را بپذیرد و در اسرع وقت تحویل دهد... استرچ غذایی و 

توانید برای خرید استرچ  شما عزیزان می. رساند استرچ یا آماده آن را با بهترین کیفیت و آنالین یا حضوری به فروش می

 .تماس حاصل فرمایید09198583085 ( و 14099266140)اره تماس دفتر ما فکلسو پالست با شم

 

 استرچ چیست؟

 

بندی  پذیری بسیار باالیی دارد و برای بسته نایلون استرچ نوعی نایلون شفاف است که خاصیت کشسانی، چسبندگی و انعطاف

بندی انواع کاالها  شود که آن را برای بسته این نوع نایلون نیز از پلی اتیلن ساخته می .شود تولیدات صنعتی مختلف استفاده می

 .شود ساخته می( شود به آن استرچ صنعتی هم گفته می)استرچ در دو نوع استرچ غذایی و استرچ پالت . سازد کاربردی می

 

بندی و  نی است که سلفون نیز نام دارد و برای بستهتوان مشاهده کرد و همان نایلو استرچ غذایی را احتماالً در هرجایی می

بندی محصوالت صنعتی و حفاظت  اما استرچ پالت در صنایع گوناگون برای بسته. گیرد وکیوم مواد غذایی مورد استفاده قرار می

تنها در صورتی به خوبی روی شوند  ها تولید می در واقع کاالهایی که در کارخانه. شود ها استفاده می از آنها در برابر انواع آسیب

 .کند تر می گیرند که با استفاده از نایلون استرچ ثابت شوند و این کار حمل آنها را ساده پالت قرار می

 

کند و هم  تر می توان به ضخامت مناسب آن اشاره کرد که هم حمل بار را ساده های استرچ صنعتی یا استرچ پالت می از ویژگی

شود کیفیت کار  درصد است که باعث می 911تا  111قابلیت کشسانی این نوع استرچ . وبی دارددوام و مقاومت کششی خ

 .باالتر برود
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 :ها و مزایای استرچ پالت ویژگی

  (دده شود و کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار نمی با یک کشش جزئی پاره یا سوراخ نمی)مقاومت کششی باال 

 پیچش مناسب دور کاال 

 حالت نگرفتن زیر نورد خورشید 

 عدم واکنش با محصوالت مختلف غذایی و صنعتی 

 بندی کاالها کاهش وزن بسته 

 بندی محصوالت افزایش سرعت بسته 

 جلوگیری از ورود مواد مضر، رطوبت و بخار به محصوالت تولیدی 

 و حملبندی  کاهش هزینه حمل و نقل با راحت کردن فرایند بسته 

  

 کاربرد استرچ

 

. ای و بدون رول ارائه کرد توان به صورت فله سلفون استرچ یک محصول بسیار حساس است که برای حفظ کیفیت، آن را نمی

ترین  اصلی. ای بودن آن را اصالً در نظر نگیرید کنیم، فله بنابراین در جاهایی که به فیلم خام استرچ یا فیلم استرچ اشاره می

بندی کرد و از محیط  توان به صورت دستی یا ماشین پالت کاالها را بسته ترچ این است که با استفاده از آن میکاربرد اس

این کار به خصوص در خصوص مواد غذایی بسیار مهم است و از این روست که استرچ غذایی مخصوص . خارجی جدا کرد

 .شود تولید می

 

کند کیفیت محصوالت خود را تضمین کنید و بابت خطا  با عرضه استرچ با کیفیت به شما کمک می کارخانه تولید کننده استرچ

را از یک تولید کننده ( ص استرچ غذاییبه خصو)بنابراین باید دقت داشته باشید که استرچ . یا پاره شدن استرچ نگران نباشید

 .استرچ مناسب تحویل بگیرید

 

شرکت فلکسو پالست . آالت به روز است شود، استفاده از ماشین ترین عواملی که باعث کیفیت باال تولید استرچ می یکی از مهم

فلکسو . کند نظیر ارائه می سترچ را بیآالت صنعتی مدرن شفافیت و انعطاف سلفون ا با استفاده از مواد اولیه درجه یک و ماشین

 .کند پالست با تضمین کیفیت محصوالت خود، خیال شما را بابت ماندگاری و کیفیت آنها آسوده می

 

 های نایلون استرچ ویژگی
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بندی به خوبی صورت بگیرد و کیفیت محصوالت حفظ شود، این  شود بسته عالوه بر ویژگی کشسانی نایلون استرچ که باعث می

های آن موثر  الیه باشد که این بر کاربرد و ویژگی 5تا  0فیلم استرچ ممکن است . های دیگری نیز دارد نوع نایلون ویژگی

یابد اما به هر حال ضخیم بودن نایلون گاهی اوقات  ها بیشتر باشد مقاومت و کیفیت نایلون افزایش می هرچه این الیه. است

 .مسئله اول نیست

. بندی آن نیازی به حرارت نیست بندی دیگر این است که برای بسته های بسته نایلون به بسیاری از نایلونمزیت مهم این نوع 

 :های استرچ شامل ترین ویژگی برخی از مهم

 پذیری با انواع کاالها تطبیق

 

الت بچسبند و به کند بر سطح انواع محصو شوند و قدرت کشسانی آنها کمک می های استرچ در ابعاد مختلفی تولید می فیلم

تری داشته باشند و مشتری را  شود ظاهر جذاب ها باعث می همچنین شفافیت این نوع استرچ. بندی کنند خوبی آن را بسته

 .ترغیب به خرید آن کاال کنند

 

 حمل آسان

 

ن چند الیه از استرچ به بنابراین پیچید. رود بندی صنعتی کاربرد دارد و بر روی پالت به کار می این نایلون معموال برای بسته

صرفه این نایلون برای . تر شود و زمان بارگیری و جابجایی بار کاهش پیدا کند شود حمل آنها راحت دور محصول باعث می

 .ارائه محصوالت صنعتی بسیار مناسب است

 

 محافظت از کاالها

 

یکی از بهترین مزایای نایلون استرچ محافظت از کاال در برابر رطوبت، گرد و غبار، صدمات فیزیکی و ضربه است که بازدهی 

شود و دوروریز آنها به حداقل  با استفاده از استرچ ذخیره و حمل کاالها باعث خراب شدن آنها نمی. دهد تولید را افزایش می

 .رسد می

 

 وزن پایین



 

ضخامت . کند ها وزن کمتری دارد و با پیچیدن دور کاال وزن زیادی به آن اضافه نمی چ نسبت به بسیاری از نایلوننایلون استر

 .تر است پایین و کشش زیاد این نایلون دلیل وزن پایین آن است و نسبت به محصولی مثل جعبه بسیار سبک

 

 صرفه اقتصادی

 

بسیاری از . شود العاده محسوب می قتصادی است و یک محصول صنعتی فوقبندی با استفاده از نایلون استرچ بسیار ا بسته

بندی مقاومت، پوشش و زیبایی نایلون استرچ را ندارند و صرفه اقتصادی را برای صنعت مورد نظر کاهش می  وسایل بسته

 .کمتری داشته باشیدبنابراین بهترین کار این است که از نایلون استرچ حداکثر استفاده را بکنید و دور ریز . دهند

 

 های مختلف تولید استرچ با ضخامت

 

ای دارد که آن  العاده الیه است که عالوه بر خاصیت کشسانی ضخامت فوق 5یکی از بهترین محصوالت موجود در بازار استرچ 

اهش مصرف نایلون و کنید که باعث ک کشسانی نایلون را تجربه می% 0111شما با استفاده از این محصوالت . سازد را مقاوم می

ها و در همه ابعاد درخواستی شما  فلکسو پالست نایلون استرچ را با انواع ضخامت. شود های شما می در نتیجه کاهش هزینه

توجه داشته باشید که نایلون استرچ باید آنقدر با کیفیت باشد که از . رساند کند و با این کار دور ریز را به حداقل می ارائه می

 .بندی شده محفاظت کند و در عین حال کشش خود را حفظ کند تهمحصول بس

 

 انواع فیلم خام استرچ

 

 :شوند در دو نوع ماشینی و دستی تولید می (هم استرچ غذایی و هم استرچ پالت) های استرچ به طور کُلی فیلم

 

شود، معموال در  دستگاه استفاده می تر است و به نایلون سنتی نیز معروف است بدون این نوع استرچ که قدیمی :استرچ دستی

عالوه بر این سلفون دستی باعث کاهش راندمان و باال رفتن . ها کاربرد دارد و با دخالت دست کمتر حالت استریل دارد خانه

 .شود که برای تولید عمده کافی نیست هزینه نیروی انسانی می

 

ای  العاده ترچ ماشینی سرعت بیشتری دارد و صرفه اقتصادی فوقبندی محصوالت با استفاده از فیلم اس بسته :استرچ ماشینی

آالت با سرعت باال و بدون  کنید و ماشین با استفاده از این محصول شما کمترین هزینه را بابت نیروی انسانی پرداخت می. دارد

 .کنند بندی می دخالت دست کاالهای مورد نظر را بسته



 

 الستمزایای نایلون سلفون استرچ فلکسو پ

 پشتیبانی و مشاوره قبل از خرید توسط تیم تخصصی فلکسو پالست 

 های مورد نیاز شما بر حسب سفارش اضافه کردن افزودنی 

  الیه با باالترین کیفیت 5ارائه استرچ ضخیم 

 های آن به صرفه بودن قیمت استرچ با توجه به کیفیت و ویژگی 

 ارائه سلفون مناسب ماشینی و دستی 

 تحویل در ابعاد مختلف قابلیت تولید و 

 نازکی، شفافیت، انعطاف پذیری و مقاومت کششی مناسب 

 بندی انواع محصوالت سازگاری با بسته  

 و... 

 خرید استرچ سفارشی با کمترین قیمت

 

ن سازی حداکثری به آ هایی را برای سفارشی توانید با توجه به نیازهای خود فیلم استرچ مناسب را تهیه کنید و آپشن شما می

برای مثال رنگ استرچ، مات بودن فیلم استرچ، ترکیبات مقاوم در برابر الکتریسیته ساکن، اشعه فرابنفش و گرد و . اضافه کنید

شوند که  این خواص با استفاده از افزودن مواد خاصی ایجاد می. خاک و بسیاری دیگر از خواص را به نایلون استرچ اضافه کنید

 .گذارند یر میبر روی قیمت نایلون هم تاث

 

شما . قیمت نایلون استرچ به یک سری نکات مختلف بستگی دارد و البته با توجه به شرایط بازار ممکن است بسیار متغیر باشد

های مختلفی از نایلون استرچ احتیاج داشته باشید که این مسئله بر قیمت  ممکن است با توجه به مقدار تولید خود به تیراژ

به طور . همچنین نوسانات قیمت مواد اولیه ممکن است بر قیمت استرچ در آن زمان تاثیرگذار باشد. استنایلون تاثیرگذار 

. های استرچ بر قیمت آن موثرند کُلی عواملی مثل کیفیت استرچ، کیفیت مواد اولیه، رنگی بودن، خواص سفارشی و تعداد الیه

 .سترچ غذایی باالتر استضمنا شایسته ذکر است که قیمت استرچ صنعتی معموال از ا

 

توانید با شماره تماس دفتر فلکسو پالست  شما عزیزان برای اطالع از قیمت دقیق انواع نایلون استرچ و فیلم خام استرچ، می

 .تماس بگیرید( 16069591195و  14099266140)

 


