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מקום המפגש המרכזי של היא  ,היא הרבה יותר מעוד תערוכת אריזה  inter-packתערוכת ה 

קווי האריזה וחומרי הגלם כל השמות העולמיים בתחום מקפידים ,מיטב יצרני מכונות אריזה 

  להציג את מרכולתם ואת הטכנולוגיות האחרונות שפיתחו.

  בעיר דיסלרדוף.ים שנ 3בתדירות של אחת ל  ,בגרמניהמתקיימת התערוכה 

 ןבשבוע הנ"ל אפשר היה להתרשם ממגוו 14/5/14ועד ל 8/5/14התאריך השנה התערוכה נערכה מ

  . בתחוםהאחרונות טכנולוגיות ה, וחדשות אינסופי של שיטות אריזה

  

  מסביב לעולם.  מזוןלנושא בזבוז  התערוכה הוקדשה  השנה 

בר באספקת מזון ום השלישי, והקושי הגעב הכבד במדינות העולנושא כאוב בעיקר לאור הר

  הגדלה בהתמדה של כדה"א . הלאוכלוסי

המטרה כש תמומחים בעלי שם עולמי דנו באפשריות השונות של ניצול המזון בצורה מקסימאלי 

ועל ידי כך הקטנה של עזור בהארכת חיי מדף יוכל ל ח קונספט אריזה אשרותיפ המרכזית הנה 

  זריקת מוצרי מזון.

   :רות הישראליות פקדו את האירועגם החב

  

מספקת פתרונות ה אחת החברות הגדולות והותיקות בארץ ,יוסף דויטש מנכ"ל  "דויטש גרופ" 

  .במשק שנה לחברות המובילות 40מזה  אריזה

 לצפותמחדש נהנה אני ותמיד שנה  40" באופן אישי אני משתתף בתערוכה כמעט מוסיף 

  ות.בחידושים ובטכנולוגיות האחרונ

בעבר הייתה פחות היענות של חברות המזון הישראליות לצאת לתערוכות בחו"ל כיום המצב הוא 

  שונה ותעשיית המזון מחפשת להתייעל בעיקר לאור נושא יוקר המחיה 

עלית  קבוצת, יונילבר,(נסטלה) שהגיעו כגון: אוסם הישראליותנפגשנו עם רוב נציגי החברות 

   ד"ר פישר, טחנות קמח ישראליות ועוד רבים וטובים אנג'ל,  שטראוס, תה ויסוצקי, מאפיית

  

  :מהתערוכה בולטים חידושים

סילר -וסקת בקווי אריזה ,קרטונטות  ואלאשר ע (גרמניה)  MEURER GROUPחברת  .1

  .  ציוד רב בארץ מכרו לאורך השנים ,םאוטומטיי

ה זקוקה  לתנור אשר אינ מהירה  חדשה של מכונת שרינק אוטומטית ההציגה טכנולוגי

הדרושה  אנרגיהסכון בחומר הגלם ובלחי מתגורו מהפכניתזו הינה טכנולוגיה  .כיווץ

להפעלת מנהרת הכיווץ בנוסף אין חשש לאריזת מוצרים שעלולים להינמס ממעבר בתנור 

  .הכיווץ כגון : גלידות, שוקולדים ועוד' 

  

     FLOW-PACK-ה (איטליה) חברה מובילה בתחום מכונות   RECORD SPAחברת  .2

     :חדשנים פיתחה שני דגמי מכונות ,של מכונות אריזה בארץ מספר רבמכרה  ש             

    ובשונה  יחקלאשוק המכונה אשר מיועדת בעיקר ל":דופלקס"הינה מכונת הראשונה              
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       כרוב או כל ירק אחר ה,חסגם הקיימות בשוק יכולה לארוז גם ירקות תבלין,  מהמכונות              

   וצרים עם מגשית מיכולה לארוז וכן  ) (INVERTOR גליל תחתון בעזרת  ללא מגשית              

    אין ספק שלחקלאי הזקוק לשני הפונקציות הנ"ל . )עליון גלילבעזרת עגבניות שרי     :כגון             

     זוהי מהפכה אמיתית והוא יכול לרכוש מכונת אריזה אחת במקום שני מכונות אריזה              

  במקום שתי מכונות אריזה שונות כיום.            

     עדת מכונה אשר מיוהנה רקורד  RECORDחברת   שפותחה על ידי ההשנייהמכונה            

    . מדבקה  פשרת פתיחה חוזרת באמצעותמאהקרקרים והביסקוויטים ו ק לשובעיקר              

  תצורה ע"י   לייזר וניתן לשנוי  הוא  שהחיתוך נעשה באמצעותמכונה זו של והשוני היתרון             

  .מחשבב  יקציהאפל            

  

(גרמניה) העוסקת בקווי פריסה ואריזה לתחום המאפיות השיקה  PS MAKOחברת  .3

במקביל גם עם סוגר פלסטיק המותאם לדרישות משרד מכונה חדשה אשר יכולה לעבוד 

הבריאות ואף יכול לעבור בגלאי מתכות וגם עם קליפ ברזל (אופציה זולה יותר) עם 

 אפשרות הלחמה עבור "פתיחה ניכרת לעין"

 

(גרמניה) חברה ותיקה ואיכותית לייצור ראשי שקילה  multi-weighחברת  .4

 שיקה במהלך התערוכהקומבינטוריים ופתרונות שקילה שונים,ה

  

מכונת שקילה קומבינטורית חדשה עם פטנט של שינוע מוצרים שבירים להורדת הפגיעה במוצרים 

וכתוצאה מכך התחייבות לאחוז נמוך מאוד של שבר במוצר.דבר אשר מעיק מאוד על מפעלי ייצור 

  של ביסקוויטים, עוגיות, בייגלה ועוד,

ים ישנה נפילה של המוצר מהתעלה לכוס הביניים כיום במשקלים הקומבינטוריים הסטנדרטי

  .לכוס השקילה והלאה, ומתצורה זו נגרם שבר למוצרים רגישים ולאחר מכן

ביטלה את הנפילה הכפולה ובעזרת מערכת החלקת מוצר מיוחדת הצליחה  ווי-חברת מולטי

  שבר באחוז ניכר.הרמות  להוריד את החברה במיוחד
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מקבלים הסבר על הטכנולוגיות החדשות  "דויטש גרופ"  השיווק של וסמנכ"ל אוסםמ המהנדסים 

  clextralבביתן של 

 

  .ין ארה"בי"מפאק ל שלומי דויטש "דויטש גרופ" וערן  עם מר"בטר אנד דיפרנט" אנשי 

  

  RECORD של חברת  וס רונן מדויטש ואיבו מנהל מכירות עולמישטרא-שירה מקובצת עילית
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  פק ומר יואל "פאלס תעשיות"- יוסף דויטש ,מר גינו מנכ"ל יונברסל

  

  נציגי תחנות קמח ישראליות  מר שלומי דויטש ומר ראובן אשר הבעלים לשעבר של "אלפק"
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  המשלחת של חברת אוסם מסכמת עוד יום מוצלח

  

  מטיילים         שלומי דויטש ונציגי מאפיית אורנים מקובצת אנג'ל" דן הוברמן מ"הוברמן            

  בעיר העתיקה              


