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בגרמניה,  ה”אינטר-פק”  תערוכת  את  מכיר  שאינו  למי 
נציין שהתערוכה הנה תערוכת האריזה הגדולה והמובילה 

בעולם.  
וספקי  יצרני  מיטב  הינה מקום המפגש של  זו  תערוכה 

מכונות ,ציוד אריזה וכן חומרי גלם. 
של  אינסופי  במגוון  מצטיינת  האינטר-פק  תערוכת 
היא  אותם  מתקדמות  וטכנולוגיות  שירותים  מוצרים, 

מציעה לטובת המציגים והמבקרים כאחד. 
ראוי לציין כי בתערוכה האחרונה אשר השתרעה על כ-2 
מיליון מ”ר, נטלו חלק כ-2700 מציגים. התערוכה משכה 

למעלה מ-165 אלף מבקרים מרחבי העולם. 
את  והציגו  מדינות  מ-60  מלמעלה  הגיעו  המציגים  
חזון  תוך  שונים  למוצרים  שלהם  החדשניים  הרעיונות 
טכנולוגי, לא רק בתחום הציוד ומכונות האריזה, אלא גם 

בתחום ייצור חומרי אריזה, ושירותים לענף כולו.

כל  עבור  חדשניים  פתרונות  מוצגים  שבו  המקום  זה 
שרשרת האספקה:

ומשקאות,  מזון  של  לאריזה  ומכונות  תהליכים   -
מזון(,  )שאינם  צריכה  מוצרי  וקוסמטיקה,  תרופות 

ומוצרי  תעשייה.
חומרי אריזה, אמצעי אריזה וייצור אריזות.  -

תהליכים ומכונות לממתקים ומאפה.  -
ממתקים  ותעשיות  האריזה  לתעשיית  שירותים   -

ומאפה.
מוצרי אריזה עתידיים.  -

השנה  האינטר-פק הוקדש לנושא שמירת המזון. בעזרת 
סיוע של מומחים בעלי שם, המטרה היא פיתוח קונספט 
אריזה אשר באופן מפורש יפחית את אובדן המזון ברחבי 

העולם.
נקודת מבט ישראלית בתערוכה:

השנה הציגו ארבעה יצרני מכונות אריזה ישראליים את 

 ,PACK-LINE חברת  האינטרפק:  בתערוכת  תוצרתם 
שמש  וחברת  הנדסה,  ליעד  חברת   ,LEAD חברת 
 1972 שנת  מאז  ממשית  התקדמות  זוהי  אוטומציה. 
אלפק  )חברת  מישראל  חברה  לראשונה  הציגה  שבה 
המיתולוגית( את מכונות השקילה והאריזה שלה .בנוסף 
חברת   - נוספת  ותיקה  חברה  בהשתתפותה  בלטה 
חברות  מספר  בארץ  בלעדית  המייצגת  גרופ”,  “דויטש 
גדולות. “דויטש גרופ” מספקת פתרונות אריזה מזה 40 
שנה לחברות המובילות במשק.מנכ”ל “דויטש גרופ” מר 
יוסף דויטש מוסיף “באופן אישי אני משתתף בתערוכה 
בחידושים  לצפות  מחדש  נהנה  אני  ותמיד   72 משנת 

ובטכנולוגיות האחרונות.

בתעשית  כיום  בה  להבחין  שניתן  ברורה  מגמה  ישנה 
האירופאי  לשוק  גם  לאט  נכנס  הסיני  הציוד  האריזה, 
ומשתפר בקצב מתמיד. תוצר לוואי של מגמה זו  שאיפת 
מיוחדים  בייצור פתרונות  היצרנים האירופאים להתרכז 
)Taylor made( או נישות, והם בוחרים בטכנולוגיה עילית 
מתקדמת המשלבת רובוטיקה וראייה מלאכותית ובכך 
מבקשים לבדל את עצמם מהחברות הסיניות המייצרות  

מכונות אריזה  לייצור המוני.
להתקדם  השכילו  שלא  האירופאים  המכונות  יצרני 
לטכנלוגיה עילית ונשארו ב-MADIUM LEVEL נפגעות 

מהייצור הסיני ונדחקות אל השוליים. 
בנוסף אני חייב לציין שהייתה היענות  גדולה יחסית של 
המפעלים  רוב  עם  שם  ונפגשנו  הישראלית  התעשייה 
המחפשת  המזון  מתעשיית  בעיקר  שהגיעו  היצרנים 
יוקר  ונושא  החברתית  המחאה  לאור  בעיקר  להתייעל 

המחייה”.

חידושים בולטים מהתערוכה:
חברת MEURER GROUP )גרמניה( אשר עוסקת בקווי 
לאורך  מכרו  אוטומטיים,  ואל-סילר  קרטונטות  אריזה, 

השנים ציוד רב בארץ. 
אוטומטית  שרינק  מכונת  של  חדשה  טכנולוגיה  הציגה 
זו  טכנולוגיה  כיווץ.  לתנור  זקוקה   אינה  אשר  מהירה  

הינה מהפכנית וגורמת לחיסכון בחומר הגלם ובאנרגיה 
חשש  אין  בנוסף  הכיווץ  מנהרת  להפעלת  הדרושה 
לאריזת מוצרים שעלולים להינמס ממעבר בתנור הכיווץ 

כגון : גלידות, שוקולדים ועוד’.
חברת RECORD SPA )איטליה( חברה מובילה בתחום 
של  רב  מספר  שמכרה    FLOW-PACK-ה מכונות 
מכונות אריזה בארץ, פיתחה שני דגמי מכונות חדשנים:  
מיועדת  אשר  “דופלקס”:מכונה  מכונת  הינה  הראשונה 
בעיקר לשוק החקלאי ובשונה מהמכונות  הקיימות בשוק 
יכולה לארוז גם ירקות תבלין, גם חסה, כרוב או כל ירק 
 )INVERTOR( אחר ללא מגשית  בעזרת  גליל תחתון
עגבניות שרי  כגון:  מוצרים עם מגשית  לארוז  יכולה  וכן 
לשני  הזקוק  שלחקלאי  ספק  אין  עליון(.  גליל  בעזרת 
הפונקציות הנ”ל זוהי מהפכה אמיתית והוא יכול לרכוש 
במקום  אריזה  מכונות  שני  במקום  אחת  אריזה  מכונת 

שתי מכונות אריזה שונות כיום.
 RECORD חברת  ידי  על  שפותחה  השנייה  המכונה 
לשוק  בעיקר  מיועדת  אשר  מכונה  הנה  רקורד 
חוזרת  פתיחה  ומאפשרת  והקרקרים  הביסקוויטים 

באמצעות מדבקה.   
היתרון והשוני של מכונה זו הוא שהחיתוך נעשה באמצעות 

לייזר וניתן לשנוי  תצורה ע”י אפליקציה  במחשב.
פריסה  בקווי  העוסקת  )גרמניה(   PS MAKO חברת 
אשר  חדשה  מכונה  השיקה  המאפיות  לתחום  ואריזה 
המותאם  פלסטיק  סוגר  עם  גם  במקביל  לעבוד  יכולה 
לדרישות משרד הבריאות ואף יכול לעבור בגלאי מתכות 
אפשרות  עם  יותר(  זולה  )אופציה  ברזל  קליפ  עם  וגם 

הלחמה עבור “פתיחה ניכרת לעין”.
ואיכותית  ותיקה  חברה  )גרמניה(   multi-weigh חברת 
שקילה  ופתרונות  קומבינטוריים  שקילה  ראשי  לייצור 
שקילה  מכונת  התערוכה  במהלך  שונים,השיקה 
קומבינטורית חדשה עם פטנט של שינוע מוצרים שבירים 
התחייבות  מכך  וכתוצאה  במוצרים  הפגיעה  להורדת 
לאחוז נמוך מאוד של שבר במוצר.דבר אשר מעיק מאוד 

על מפעלי ייצור של ביסקוויטים, עוגיות, בייגלה ועוד.
כיום במשקלים הקומבינטוריים הסטנדרטיים ישנה נפילה 
לכוס  מכן  ולאחר  הביניים  לכוס  מהתעלה  המוצר  של 

השקילה והלאה, ומתצורה זו נגרם שבר למוצרים רגישים.
ובעזרת  הכפולה  הנפילה  את  ביטלה  מולטי-ווי  חברת 
מערכת החלקת מוצר מיוחדת הצליחה החברה במיוחד 

להוריד את רמות השבר באחוז ניכר.

שלומי דויטש נציגנו לתערוכה

תערוכת אינטר-פק - 
אריזה גרמנית משובחת

ליין  “מפאק  וערן  דויטש  שלומי  עם  דיפרנט”  אנד  “בטר  אנשי 
ארה”ב

מנהל  ואיבו  מדויטש  רונן  עם  עלית-שטראוס  מקבוצת  שירה 
RECORD  מכירות עולמי של חברת

מימין - נציגי תחנות קמח ישראליות, מר שלומי דויטש ומר ראובן 
אשר הבעלים לשעבר של אלפק”

“פאלס  יואל  ומר  יונברסל-פק  מנכ”ל  גינו  מר  דויטש,  יוסף 
תעשיות”

המשלחת של חברת אוסם מסכמת עוד יום מוצלח

מאפיית  ונציגי  דויטש  שלומי  מ”הוברמן”  הוברמן  דן   - מימין 
אורנים מקובצת אנג’ל


