אריזה

דויטש הנדסה מדווחת על ביקוש גובר לציוד אריזה משומש
חברת דויטש הנדסת שיטות אריזה בע”מ ,הפועלת
בתחום המכונות וקווי אריזה ,נחשבת לאחת החברות
המובילות והוותיקות בארץ בתחום האריזה .בין לקוחות
החברה נמנות חברות רבות ,כגון :קבוצת יוניליוור,
זוגלובק ,שטראוס ,עלית וכל המאפיות הגדולות.
החברה החלה לאחרונה לייבא מכונות וקווי אריזה
משומשים .שלומי דויטש ,סמנכ”ל המכירות בחברה,
מוסר כי עקב המצב הקשה בשווקים באירופה וארה”ב
נוצרו תנאים אופטימליים לרכישת ציוד משומש איכותי
ולעתים כמעט חדש לחלוטין ,במחירים אטרקטיביים
במיוחד“ .לפני כשנתיים ,בשיא המיתון ,הגעתי לארה”ב
בכדי לבחון קנייה של מספר מכונות אריזה מול
הבנקים המקומיים והבנתי שישנן הזדמניות נפלאות
בתחום .לבנקים ,שנמצאו במחנק אשראי ,הציוד היה

שלומי דויטש-סמנכ”ל שיווק בדויטש הנדסה

שווה לערך הברזל במכונה.
כיוון שהנני משפטן בהשכלתי ,אני עובד ישירות עם
כונסי הנכסים והבנקים המפרקים ,דבר שמוזיל את
מחיר הציוד בצורה משמעותית .וזאת לעומת עבודה
מול סוחרי ציוד בחו”ל שהנם יד שלישית או רביעית
בתהליך .קניה בצורה זו נותנת אופציות מצויינות
לחברות מתחילות ,לרכוש ציוד איכותי מהיצרניים
המובילים במחיר שווה לכל נפש ולא להתפשר באיכות
ובאמינות הציוד”.
דויטש מוסיף כי “השנה חברתנו החלה לשווק ציוד
שונה גם למפעלים מעבר לים ונמכרו כ 5-קווים,
כאשר הצפי שלנו ,בעקבות עבודת השטח בחו”ל ,הוא
שהמספר יכפיל את עצמו בשנה הבאה.
בימים אלו ,בעזרת שותפים נוספים ,חברת דויטש
הנדסת שיטות אריזה בע”מ קונה מפעלים
שלמים ומפרקת אותם על מנת להוזיל את
המחיר .יש לציין שהמכונות והקווים שאנו
מוכרים ,נמכרים כפי שנמכר ציוד חדש ,עם
אחריות לציוד ,התאמה למוצר ואפילו עם
אפשרות קניה בליסינג ,דבר שהופך את הקניה
לאטרקטיבית במיוחד.
בנוסף ,אנו אף משכירים ציוד לתקופות
קצרות ,למפעלים שלהם פרויקטים זמניים או
שמבקשים לבדוק את כדאיות השוק”.
למידע נוסף08-9322912 :

מפעל האריזות
פחמס נמכר תמורת
כ 70-מיליון ש’

קיבוץ עין החורש בעמק חפר מכר את
מפעל האריזות הוותיק ,פחמס ,תמורת כ70-
מיליון ש’ לחברה האמריקנית גרייפ ,הנחשבת
למובילה העולמית בתחום .הקיבוץ ,אגב ,לא
הכניס אגורה אחת מהתמורות לקופתו ,אבל
לפחות הבטיח את חירותו בכך ש”רכש” את
מלוא חובו לבנקים.
פחמס הוא היצרן הגדול בארץ לאריזות
קשיחות עבור תעשיית המזון ,הכימיה והאגרו-
כימיה ,העשויות קרטון ,מתכת או פלסטיק.

בבעלות גרייפ  150מפעלים ברחבי העולם
ומחזורה עומד על  3.7מיליארד דולר .הנהלת
פחמס תישאר בתפקידה ותוכפף למטה
האירופי של גרייפ באמסטרדם ,האחראי על
הפעילות במזרח התיכון ובאפריקה .ההחלטה
לוותר על אחזקות המפעל המעסיק כ130-
עובדים (ביניהם יותר מעשרים חברי הקיבוץ),
עם מכירות של כ 130-מיליון ש”ח בשנה
האחרונה ,התגבשה עוד בשנת  2008בתוכנית
אסטרטגית שהוכנה בקיבוץ ושמטרתה היתה
“לנקותו” מחובות ומשעבודים.
על חוג לקוחותיו של המפעל ,שנוסד בשנות
ה 50-והחל לייצר בשנות ה 80-חביות לאחסון
כימיקלים ,נמנים מכתשים -אגן וגן שמואל
מיצים ורכזים ,שניהם מייצאים את תוצרתם
לחו”ל באמצעות המיכלים של פחמס.
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