TECHNOLOGIA

Nowa linia AFH
w Almus Sp. z o.o.
Na przełomie 2017/2018 roku Almus uruchomił nowe linie do przetwórstwa
papierów higienicznych w rolce. Wyprodukowane we Włoszech maszyny
wyróżniają się wieloma innowacjami.

Almus opracował autorskie rozwiązania, które znacząco
udoskonaliły sposób wytwarzania papierów higienicznych.
Nowo uruchomione maszyny umożliwiają produkcję papieru
przemysłowego, a w II kwartale br. zostanie uruchomiona linia
do produkcji papierów konsumenckich, które będą się wyróżniać nie tylko jakością PREMIUM, ale również innowacyjnym
pakowaniem.
Wprowadzone innowacje pozwalają 2 razy wytłaczać niezależnie każdą z warstw papieru (nawet przy produktach 4-warstwowych), a następnie bardzo precyzyjnie łączyć je w jedną
spójną wstęgę. Przekłada się to na zwiększenie chłonności,
a jednocześnie dzięki specjalnej technologii klejenia zwiększa
odporność produktu na zrywanie.
Technologia nanoszenia specjalnych punktów zmiękczających (z możliwością dodania balsamu) pozwala uzupełnić klasyczną funkcję ścierającą papieru z funkcją kojąco-łagodzącą.
Skutkuje to wyczuwalnym zwiększeniem komfortu korzystania
z papierów higienicznych.
Specjalnie dostosowana drukarka pozwala nanosić grafikę
w bardzo precyzyjny sposób, co do tej pory na rynku nie było
dostępne przy dużych średnicach rolki.

Almus zainstalował również maszyny pakujące, oparte o swoje opatentowane rozwiązania, które umożliwiają nanoszenie
specjalnych perforacji pozwalających nadawać opakowaniom
alternatywne funkcje (np. toreb zakupowych), a także umożliwiają używanie ręczników bez rozpakowywania ich całkowicie.
Wszystkie te rozwiązania mają zastosowanie zarówno w produktach konsumenckich, jak i w papierach przemysłowych.
Dział badawczo-rozwojowy Almusa pracuje nad dalszym rozwijaniem technologii przetwórstwa papieru. Wiosną przyszłego
roku zaplanowane jest uruchomienie nowych linii do produktów
konsumenckich i AFH oraz całkowicie nowego produktu higienicznego z bibułki celulozowej, którego nie ma jeszcze na rynku.
W tym celu rozpoczęto budowę kolejnych hal produkcyjnych.
Wdrażane innowacje spotykają się z coraz szerszym uznaniem
ze strony klientów i partnerów biznesowych. Owocuje to m.in.
poszerzaniem rynków zbytu. Dziś produkty Almusa spotkać
można aż na 3 kontynentach – w Europie, Azji (Chiny) oraz
w Ameryce Północnej.
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