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مجله ی صنایع غذایی و نوشیدنی

PRESERVING INDUSTRIES VEGETABLE - MEAT(کنرسوسازی) بسته بندی قوطی

نوآوری در حال پیرشفت، آزمایش سخت از 

مواد ویژه و کیفیت کنرتل دقیق این اجازه 

را به FBF ایتالیا می دهد که عملکرد باال،
کند. تضمین  را  امنیت  و  اطمینان  دوام، 

و  طراحی   1987 سال  از  ایتالیا   FBF
های  کننده  هموژنیزه  است.  شده  تولید 

مثبت،  جایی  جابه  های  پمپ  باال،  فشار 

آزمایشگاهی،  هــای  کننده  هموژنیزه 

مواد  کــردن  (اضافه   dosing سیستم 

به  زیاد  های  تجربه  لطف  به  و  شیمیایی) 

حارض  حال  در  زمینه،  این  در  آمده  دست 

خط  کنندگان  تولید  برای  کلیدی  مرجعی 

و  اصلی  تجهیزات  کنندگان  تامین  تولید، 

شیمیایی  غذایی،  های  بخش  در  کاربران 

می  خود  ی  وظیفه  باشد.  می  دارویی  و 
تنها  نه  هایش  مشرتی  ی  همه  به  که  داند 

مستمر  روابط  بلکه  فروش  عالی  خدمات 

از  پس  مستقیم  تکنیکی  خدمات  و  باثبات 

روابط  داشنت  نگه  هدف  کند؛  ارائه  فروش 

و  نوآوری  براساس  شده  ساخته  دوستانه 

آالت  ماشین  باشد.  می  طرفه  دو  تکامل 

FBF ایتالیا، مناسب برای فرآوری بسیاری 
در  توانند  می  و  هستند  محصوالت  از 

تولید/فرآیند کامل از نظر طراحی بهداشتی 

بگیرند. جــای  آسپتیک(ضدعفونی)  و 

ماشین  از  ــی  ــل اص ــاده  ــف ــت اس زمــیــنــه 

آالت رشکت عبارتند از:

خامه،  (شیر،  لبنی  محصوالت  صنایع   •
غیره) و  سویا  شیر  پروتئین،  ماست،  پنیر، 

• صنایع بستنی سازی

و  نگهداری  فرآیند،  غــذایــی،  صنایع   •
سس  میوه،  (آب  صنایع  نوشیدنی،  صنایع 

فرنگی،  گوجه  سس  روغن،  فرنگی،  گوجه 

امولسیون،  ســبــزی،  ــن  روغ ــرغ،  م تخم 

غیره)؛ و  ــودک،  ــ ک ــذای  غـ کــنــســانــرته، 

ــی،  داروی بهداشتی،  و  آرایشی  ــوازم  ل  •
(نشاسته،  پرتوشیمی  صنایع  و  شیمیایی 

خمیر  زیبایی،  کــرم  رنــگ،  مــوم،  سلولز، 

عفونی  ضد  کننده،  پــاک  ــواد  م دنـــدان، 

کننده، امولسیون، جوهر، التکس، لوسیون، 

پروتئین  ها،  رنگدانه  امولسیون،  روغــن 

غیره).  و  هــا،  ویتامین  هــا،  ــن  رزی هــا، 

عموما  ایتالیا   FBF های ماشین  ی  دامنه 

به صورت زیر طبقه بندی می شوند:

هموژنیزه کننده ی فشار باال: •

یک  با  است  الزم  غالبا  کننده  هموژنیزه 

مایع  یــک  ــل  داخ در  بیشرت  یــا  ــاده  م

کوچک  باعث  ماشین  این  شود،  ترکیب 

پراکنده  و   (micronizing) کردن 

موجود  ذرات   (scattering) کردن 

دلیل  همین  به  شود  می  مایع  در  شناور 

محصول بسیار باثبات می شود بدون در 

نظرگرفنت اعامل بعدی و ذخیره سازی که 

بعداً به روی کاال انجام می شود. هموژنیزه

(Buffalo) بوفالو  رسی  های  کننده 

 ساخته شده بر اساس دستورات UE با 
محدوده ی ظرفیتی از 50 تا 50.000 

اساس  بر  ؛  هستند  موجود  ساعت  لیرت/ 

شوند  می  تولید  و  فرآیند  که  محصوالتی 

 2.000 تا  است  ممکن  الزمــه  فشار 

bars (29.000 psi) تغییر کند.

کیفیت FBF ایتالیا در جهان
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مجله ی صنایع غذایی و نوشیدنی

PRESERVING INDUSTRIES VEGETABLE - MEAT(کنرسوسازی) بسته بندی قوطی

• پمپ های جابه جایی مثبت 
:(Positive displacement pumps)

این پمپ ها برای جابه جایی محصوالت از یک 

سیستم ذخیره سازی و یا فرآیند به بخش دیگر 

خط تولید با فشار باال استفاده می شوند. این 

ماشین ها معموال برای تامین  خشک کننده 

خط   ،(spray  driers) ای  افشانه  های 

اسمزی  تولید  خط  فرنگی،  گوجه  رب  تولید 

(osmosis  plant) و غیره استفاده می شوند.

• هموژنیزه کننده های آزمایشگاهی 
 :(laboratory homogenizers)

رشایط  برگرداندن  برای  است  شده  تولید 

فرآیند  یک  در  که  یکسان  ی  هموژنیزه 

ماشین  این  رود،  می  اتنظار  واقعی  تولید 

را  بــاال  فشار  ــون  آزم اجــرای  امکان  ها 
(bar 1500) ارائه می کنند و به هیچ 
ندارند.  احتیاج  کار  برای  دیگری  ابزار 

می  حرکت  و  استفاده  برای  آسان  بسیار 

باشند، با باالترین قابلیت اطمینان، بهرتین 

انتخاب برای حفظ کنرتل تولید می باشند.

• پمپ های جابه جایی مثبت برای 
محصول دربردارنده ذرات:

محصول  ــرای  ب عمدتا  هــا  پمپ  ــن  ای

ی  ــدازه  انـ بیشرتین  بــا  ذرات  ــاوی  ح

مکعب  مانند   15x15x15  mm
سبزیجات  های  تکه  فرنگی،  گوجه  های 

ساخت  شوند.  می  استفاده  میوه  یا 
مانند  ماشینی  همچین  یــک  ســاز  و 
به  بــاشــد  مــی  هــا  کننده  هموژنیزه 

شیرهای  با  که  فشار  دستگاه  رس  جز 

است.  شده  مجهز  ویژه  بادی  کنرتلی 

www.fbfitalia.it

FBF ITALIA
Vendita e assistenza
Omogeneizzatori Alta Pressione

FBF Deutschland
Vertriebs- und Servicecenter
Hochdruckhomogenisatoren

FBF Russia

FBF Iberica
Centro Venta y Asistencia
Homogeneizadores de Alta Presion

FBF India
Assistance & Service Center
H.P. Homogenizers

FBF Mexico
Centro Venta y Asistencia
Homogeneizadores de Alta Presion

FBF Belarus

Homogeneizadores de alta pressão

FBF do Brasil
Centro de Venda e Assistência

FBF Thailand
Sales & Service Center
H.P. Homogenizers

Homogeneizadores de Alta Presion

FBF Argentina
Centro venta y asistencia

FBF Lithuania
Pardavimų ir Serviso Centras
High Pressure HomogenizersH

Homogenizatory wysokociśnieniowe

FBF Polska
Biura sprzedaży i techniczne usługi

FBF Türkiye
Satıș ve Teknik Servis Ajansları
Yüksek basınç homogenızers

FBF South Africa
Sales and Technical Service Agencies
H.P. Homogenizers

Homogenizers tekanan tinggi

FBF Indonesia
Penjualan dan Teknis Badan Layanan

FBF România
Vânzări și agenții de servicii tehnice
Omogenizatoare de înaltă presiune

FBF U.K.
Sales and Technical Service Agencies
H.P. Homogenizers

FBF Andina
Centro Venta y Asistencia
Homogeneizadores de Alta Presion

FBF Andina
Centro Venta y Asistencia
Homogeneizadores de Alta Presion

FBF Andina
Centro Venta y Asistencia
Homogeneizadores de Alta Presion



King of Cold

The most complete range of refrigeration units for food industry and more

Stationary Refrigeration
for small, medium and large cold rooms capacities. 
These equipment are used in restaurants, super and 

hypermarkets, grocery stores, distribution centers and 
fresh food processing plants.

Transport Refrigeration
a large range of mobile transport refrigeration products 

suitable from small to big volume capacity vans, for 
short, medium to long distance food transportation.

Industrial Refrigeration

ice-cream and sausages, logistical centers, clean rooms, catering and other special applications like ice rinks and 
hockey rinks.

Zanotti Spa - Italy - T +39 0376 5551 - info@zanotti.com - www.zanotti.com

King of Cold



مجله ی صنایع غذایی و نوشیدنی

PRESERVING INDUSTRIES VEGETABLE - MEAT(کنرسوسازی) بسته بندی قوطی

MORRONE FOOD TECH آغاز 
(M.F.T. srl) به سال ۱۹۴۶ باز می گردد،

 Giulio رایــوال  جولیو  آقای  که  زمانی 
مورون  موریتزیا  پدربزرگ   ،Raiola
Maurizio Morrone، تولید ماشین آالت 
پردازش مواد غذایی را آغاز کرد. در طول 
۴۰ سال اول فعالیت خود، رشکت جولیو 
رایوال به عنوان پیشوای تولید تجهیزات 
به  کنرسوسازی،  صنعت  برای  پردازش 
و  فرنگی  گوجه  پــردازش  دیگر  عبارت 
اوایل  در  می شود.  پایه گذاری  هلو، 
دهه ۹۰، آقای رایوال نخستین مدل های 
گالبی،  سیب،  برای  را  خود  پوست کن 
مرکبات و کیوی تولید می کند، به همراه 
قطعاتی  دیگر  و  میوه  برش دهنده های 
که امکان توسعه ی هسته ی کسب و کار 
این رشکت را به  سمت صنعت پردازش 
ایجاد بخش محصوالت  از جمله  میوه، 
فراهم  خـــورده  بــرش  تـــازه ی  میوه ی 
می کند. در سال ۲۰۰۹، موریتزیا مورون 
کسب و کار پدربزرگ خود را به عهده 
می گیرد و عالوه بر توسعه ی محدوده ی 
را  طراحی  و  تحقیقات  موجود،  تولید 
با هدف به کارگیری مهارت-های خود 
سبزیجات  ــردازش  پ برای  کارکنانش  و 
کار،  این  انجام  با  افزایش می دهد.  نیز 
اصلی  از مشرتیان  زیادی  تعداد  رشکت 
جذب  را  سبزیجات  کنرسو  صنعت  در 
کرد: "از رشکت های کوچکی که آن ها را 
در دستیابی به اهداف رو به رشدشان 
منظوره  چند  راه حــل هــای  طراحی  با 
پشتیبانی می کنیم، تا رشکت های بزرگ 
که ما را برای تداوم توسعه ی تجهیزات با 
افزایش بهره وری به چالش می کشند. "

کامل  ــجــهــیــزات  ت و  ــیــد  ــول ت خـــط 
امــروزه  سبزیجات:  و  میوه  پــردازش 
.M.F.T متخصص در مهندسی و تولید 
پردازش  تجهیزات  از  گسرتده ای  طیف 
پوست کن  جمله  از  سبزیجات  و  میوه 
میوه، جداکننده ی هسته و کاتر (برش 
دهنده)، محصوالت اصلی رشکت، اجاق 
گازها (cookers)، پاستوریزه کننده ها و 
پُرکننده ها می باشد. این رشکت همچنین 
دارای تجربه طوالنی در طراحی و تامین 
پردازش  راه کارهای  و  تولید  خط  کامل 
میوه و سبزی، از تهیه مواد اولیه برای 
ماشین آالت تا بسته بندی، با کاربردهای 
ــر اســت: ویـــژه بـــرای بــخــش هــای زی
ــازه ی بـــرش خـــورده ــ تـ - مـــیـــوه ی 
مـــیـــوه هـــا ــده ی  ــ ــدارن ــ ــه ــ ــگ ــ ن  -
مــــــارمــــــاالد و  مـــــربـــــا   -

و  ــا  ــیـــوه هـ مـ ســـــازی  آمــــــاده   -
ــامد ــجـ ــات بـــــــرای انـ ــجـ ــزیـ ــبـ سـ
-ملـــــــــــــــــــــــون چـــــلـــــلـــــو
شده خشک  سبزیجات  و  مــیــوه   -
مــیــوه ــوره ی  ــ ــ پ و  مـــیـــوه  آب   -

مــــــیــــــوه هــــــا آب   -
ــجــات ــزی ســب ــده ی  ــدارنـ ــهـ ــگـ نـ  -
کنرسوسازی  و  فرنگی  گوجه  پردازش   -
شده،  پوست کنده  فرنگی  گوجه  برای 
پوره ی گوجه فرنگی، گوجه فرنگی خرد 
شده، آب گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی، 
آماده سس های  فرنگی،  گوجه  سس 
پـــــــروژه،  مــــراحــــل  ــام  ــ ــ مت در 
ــدی کــه  ــیـ ــولـ بــــــرای خـــطـــوط تـ
در  مشرتیان  به  دارد  افتخار   M.F.T.
داخل  در  و  کند،  عرضه  جهان  رسارس 
مراحل: طراحی، ساخت،  این مجموعه 
از  پس  خدمات  و  ــدازی  راه انـ نصب، 
محلی   تکنسین های  توسط  ــروش  ف

.M.F.T  در رسارس جهان ارائه می شود. 

به:  کنید  مراجعه  بیشرت  اطالعات  برای 
www.mftitalia.com

MFT: نسل سوم تولید کنندگان تاسیسات خط تولید 
پردازش برای میوه و سبزی

رشکت T.F.M. طراحی، تولید، عرضه و راه کارهای کامل و سفارشی پردازش میوه و سبزیجات را در رسارس جهان ارائه می دهد
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رسی  از  ترکیبی   IFT تولید  خــط 
برای  الزم  جانبی  لوازم  و  ماشین آالت 
می باشد. فرنگی  گوجه  پالپ  تولید 

مرحله ی  به  خام  فرنگی های  گوجه 
این  در  شــده،  هدایت  انتخاب  اول 
شکل  اســـاس  بــر  محصول  مرحله، 
 IFT SIZERماشین توسط  ظاهر 
فرنگی های  طبقه بندی می شود، گوجه 
کن  خرد  قیف  به  شده  له  و  کوچک 
به  بزرگ  فرنگی های  گوجه  می روند. 
در  می روند،  انتخاب  دوم  مرحله ی 
رنگ  اســاس  بر  محصول  مرحله  این 
 (optical sorter) توسط جورساز نوری
یا  سبز  فرنگی های  گوجه  مرتب شده، 
سیاه در قیف خرد کن قرار می گیرند.

گوجه فرنگی های خوب و سامل در یک 
مخزن شستشو قرار می گیرند و سپس 
به خط تولید پالپ فرستاده می شوند. 

فرنگی ها  گوجه  باالبر  لیوانی  مخزن 
صفحه ی  و  می کند  جــدا  آب  از  را 
را  آنها   (sorting table) ساز  مرتب 
اپراتور  بخش  این  در  می کند.  بارگیری 
گوجه  و  می کند  کنرتل  را  محصول 
مــی گــذارد. کنار  را  معیوب  فرنگی 

 IFT POLPATRICE محصول سامل به
گوجه فرنگی  داخل  اینجا  در  می رود، 
تخلیه می شود: پالپ. ضایعات ترکیبی 
داخلی  مایع  و  دانه-ها  پوست ها،  از 
و  شده  منتقل  قیف  به  که  می باشد 
توسط یک پمپ حجمی به خط تولید 
می شوند. ــزوده  اف فرنگی  گوجه  آب 

کوچک  قیف  یک  به  شده  تهیه  پالپ 
می رود که در آنجا یک پمپ حجمی آن 
را به سیستم IFT MIXFOOD حمل 

 IFT DRAINER دستگاه  می کند. 
جدا  مایعات  از  را  جامد  تکه های 
تنظیم  قابل  سیستم  یــک  می کند، 
و  برمی گرداند  را  مایعات  از  بخشی 
قرار  پالپ  با  مخلوط  مخزن  در  را  آن 
تولید  خــط  بــه  ضایعات  مــی دهــد، 
می شوند. ــزوده  اف فرنگی  گوجه  آب 

محصول  خشک  وزن  کنرتل  امکان 
آب  کننده ی  تنظیم  توسط  نهایی، 
تنظیم  ــا  ی و   (drainer) کِــشــنــده 
دستور العمل پالپ و آب گوجه فرنگی 
وجود دارد. مکعب های گوجه فرنگی و 
کنسانرته ی آب گوجه فرنگی در مخزن 
مخلوط   IFT MIXFOOD مخلوط 
تنظیم  امکان  سیستم  کنرتل  شــده، 
Brix° از محصول نهایی با اضافه کردن 
فراهم  را  فرنگی  گوجه  آب  کنسانرته 
فیلرت  یک  به  نهایی  محصول  می کند. 
مغناطیسی می رود و سپس یک ردیاب 

فلزی الکرتونیکی برای کنرتل ایمنی ، و 
بعدی می باشد. مراحل  آماده ی  اکنون 

استفاده  با  ــرژی  ان در  جویی  رصفــه 
بــرای   (inverters) ایــنــورتــرهــا  از 
است. شده  تضمین  موتورها  همه ی 

تولید:  خط  (قلب)  اصلی  قسمت 
.IFT POLPATRICE مــاشــیــن 

روش  از  استفاده  بــا  دستگاه  ــن  ای
با  ــام  خ فرنگی  گوجه  ــرتوژن،  ــس اک
می کند. تبدیل  پالپ  به  را  پوست 
ــی از  ــگ ــرن ــاز گـــوجـــه ف ــالـــپ سـ پـ
اســت: ــده  ش ساخته  ــر  زی قطعات 
 (heating screw) گرمایی  پیچ   -
محصول)؛ شــدن  گــرم  و  (انــتــقــال 

برش  و  ــازی  ــرشده س ف مجموعه ی   -
ــم)؛ ــالی م فـــرشده ســـازی  و  ــرش  ــ (ب
ــازی  ــداسـ (جـ تــخــلــیــه  ــه ی  ــال ــق ن  -

خط تولید کامل پالپ گوجه فرنگی با تکنولوژی ایتالیایی
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پــوســت هــا)؛ ــا و  ــه ه ــعــات، دان مــای
پالپ  (تولید  اکسرتوژن  مجموعه ی   -
فرنگی)؛ گوجه  پوست  جداسازی  و 
ضایعات)؛ انتقال  (برای  واحد  پمپ   -

انــتــقــال  پــمــپ حــجــمــی (بــــرای   -
خـــــوب)؛ و  ســـــامل  ــول  ــصـ ــحـ مـ
بــــــــــــرق. پــــــــنــــــــل   -

 AISI زنگ  ضد  فوالد  از  ساختار  کل 
متام  و  اســت  شــده  ساخته   304
قسمت های دستگاه در متاس با گوجه 
موادغذایی  با  سازگار  مواد  از  فرنگی 
 EU) اروپا  اتحادیه  قوانین  با  مطابق 
laws) ساخته شده اند. متام بخش های 
 block) مانع  کلید  یک  توسط  حرکتی 
می شوند. محافظت  میکرو  و   (key

ــی  ــن ــت ــداخ متـــام تــولــیــدات دوران
تبخیر  بخش  بــه  پمپ  یــک  توسط 
مــی شــود. منتقل   (evaporator)

به  موتور  تا  می دهد  اجازه  کنرتل  پنل 
صورت اتوماتیک یک توالی منطقی را 
پیروی کند؛ در حالی که امکان عملکرد 
فشار  با  واحــد  صــورت  به  موتور  هر 
ملسی  صفحه ی  در  دکمه  یک  دادن 
حرکتی  قسمت های  متــام  می باشد. 
می شوند. رانــده  اینورترها  توسط 

ــه را  ــون ــد فــیــلــم من ــی ــوان شــام مــی ت
https:// ببینید:  لینک  ــن  ای در 
5MgA -youtu .be/TT jXe i

ویـــــژگـــــی هـــــای تــکــنــیــکــی: 
 : پوست  با  فرنگی  گوجه  با  تولید 
خام) فرنگی های  (گوجه   ton/h  15

بازده:
 ٪60 مــیــلــیــمــرت:   6 غـــربـــال  بـــا   
 ٪65 مــیــلــیــمــرت:   8 غـــربـــال  بـــا   
٪70 مــیــلــیــمــرت:   10 غـــربـــال  بـــا 
تولید با گوجه فرنگی بدون پوست:22
خام) فرنگی های  (گوجه   ton/h  15-

بازده:
(ton/h 15) ٪70 :با غربال 6 میلیمرت 
(ton/h 15)  ٪70 :با غربال 8 میلیمرت
(ton/h 15) ٪75 :با غربال 10 میلیمرت
(ton/h 18) ٪78 :با غربال 12 میلیمرت 
(ton/h 20)  ٪83 :با غربال 14 میلیمرت
(ton/h 22)  ٪90 :با غربال 16 میلیمرت

مرصف انرژی:
- 400V - kW 16 :منبع قدرت

3P - 50Hz
bar 6 kg/h at 400 :منبع بخار

Nsm/min . 2,5 :منبع هوا 

www.iftitalia.com
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غذایی  ــواد  م آالت  ماشین  رشکــت 
 F.B.L. FOOD) ال  بـــی  اف 
ساال  در   (.MACHINERY S.R.L
شده  واقع   (Sala Baganza) بگنتزا 
در  را  خود  فعالیت  ما   .(PR) است 
اکنون  و  کرده ایم  آغــاز   ۱۹۷۰ سال 
یک  ما  تجربه  ســال   ۴۰ از  بیش  با 
بسته بندی  بخش  در  پیرشو  رشکت 
کردن  پر  در  متخصص  و  غذایی  مواد 
شیشه ای  ــروف  ظ و  قوطی  بطری، 
از  گــســرتده ای  طیف  ما  می باشیم. 
از جنس فوالد ضد زنگ  ماشین آالت 
با دانش تکنیکی و ساختی باال را ارائه 
به  پاسخگویی  به  قادر  و  می دهیم 
می باشیم. مشرتیامنان  متعدد  نیازهای 

ســاخــت  در  مــتــخــصــص  مــــا 
ــم: ــاشــی ــر مــی ب ــ ــن آالت زی ــیـ ــاشـ مـ
ــنــدی؛ ب بــســتــه  ــل  ــام ک ــوط  ــط - خ

 (depalletizer) دپلتایزهای   -
خـــودکـــار؛ ــه  ــم ــی ن و  ــار  ــ ــودک ــ خ

رانده  دمیدن  ماشین آالت مخصوص   -
شده توسط هوای فرشده، بخار یا آب؛

ارتعاشی  خطی  پرکن  ماشین آالت   -
برای پرکردن ظروف با زیتون ها، پیازها، 
خیارها، کنگر فرنگی ها، کربها، قارچ ها، 
غیره؛ و  گیالس ها، سبزیجات مخلوط، 

 (lowerator) لوئراتور  ماشین آالت   -
ــات؛ ــج ــزی ــب ــده  بـــــرای س ــ ــردن ــ گ

برای  گردنده  خــالء  پرکننده های   -
مایع  محصوالت  با  ظــروف  پرکردن 
شورها،  آب  زیتون ها،  روغن  مانند 
غیره؛ و  ها،  سس  رشبت ها،  رسکه ها، 

و  دوار  پیستون  پرکننده های   -
با  ظـــروف  کـــردن  ــر  پ بـــرای  خطی 
یا  و  ــم  ــرتاک م ــی  ــذای غ مــحــصــوالت 
سس،  مربا،  قبیل  از  مرتاکم  نیمه 
گوجه فرنگی،  ســس  خــامــه،  عسل، 

ــز، و غــیــره؛ ــون ــای م ــس  ــردل، س ــ خ
- ماشین آالت درب خطی خودکار گذار 
ای  برای بسنت ظروف شیشه  آل  ایده 
با درب های پیچشی در ابعاد مختلف؛

پــاســتــوریــزه  مـــاشـــیـــن آالت   -
ــده؛ ــنـ ــنـ کـ خـــنـــک  و  کـــــــردن 
ــالء؛ ــ خـ ــای  ــ ــرهـ ــ ــارگـ ــ ــکـ ــ آشـ  -
منحنی؛ و  خطی  نقاله های  تسمه   -

بسته های  حمل  دســتــگــاه هــای   -

 (palletizer ) غـــذایـــی  مــــواد 
خـــودکـــار؛ ــه  ــم ــی ن و  ــار  ــ ــودک ــ خ

pal-depal؛    ربــــــات   -

www.fbl-it.i

اف بی ال (.F.B.L) – ماشین آالت و تجهیزات برای صنعت غذایی
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خود،  فلسفه ی  دنبال  به   PIGO srl
تبدیل  و  است  کرده  ایجاد  را  هدفی 
پیرشفت  در  رشوع  نــیــروی  یــک  بــه 
تکنولوژیکی و متعاقبا پیرشفت اقتصادی 
غذایی،  ــواد  م ــردازش  پـ صنعت  در 
تولید  و  طراحی  در  جهانی  پیرشوی 
انجامد با تکنولوژی پیرشفته، تجهیزات 
خشک کردن انجامدی و خشک کردن 
میوه  پردازش  ماشین آالت  همچنین  و 
با   PIGO اســت.  شده  سبزیجات  و 
ماشین آالتش  که  می کند  بیان  افتخار 
و  خوب  بسیار  کارکردی  ویژگی های 
بر  عالوه  دارند  باالیی  انرژی  کارایی 
همراه  و  باشند  می  کاربرپسند  این 
برای  را  بسیاری  مزایای  فوق  مــوارد 
مزایای  می آورد.  ارمغان  به  کاربرانش 
برای  که   PIGO فن آوری های  کلیدی 
را  هزینه  در  امکان رصفه جویی  کاربر 
در فرایند کار فراهم می کند عبارتند از:

روند رسیع تر با مرصف انرژی کم - روش 
اختصاصی ما زمان فرایند را تا ٪۲۰-۱۵ 
کاهش می دهد با مرصف انرژی کمرت

ویژگی های   - پایین  دمای  با  عملکرد 
امکان  فرد  به  منحرص  شده  طراحی 
چرخه عملیاتی با دمای پایین را فراهم 
می کند که برای حفظ یکپارچگی طبیعی 
محصول بسیار مهم و رضوری می باشد.

ایمنی وسالمت مواد غذایی دوستانه - 
یک  طراحی  در  جدی  عزم  و  مراقبت 
هر  کردن  متیز  و  دسرتسی  که  سیستم 
باقی  و  می سازد  آسان  بسیار  را  جزء 
هر  در  مانده  پس  یا  و  باکرتی  مناندن 
یک از تجهیزات و سطوح مواد غذایی 
را تضمین می کند. PIGO تنها ماشین-

آالتی را با دسرتسی کامل و قابلیت متیز 

کند. می  طراحی  داخلی  اجزای  کردن 
متام   - آســان  و  دوستانه  گرداننده ی 
مراحل در فرآیند برای آسان کردن کار 
تعمیر  و  عملیات  اند.  شده  طراحی 
می باشند. کارآمد  و  رسیع  نگهداری 

فوق،  موارد  رهنمودهای  از  پیروی  با 
رسدســازی  ماشین آالت   ،PIGO srl
رسدسازها   ،(EASY Freeze) آســان 
(با   IQF Fluidized روان  بسرت  با 
با   IQF تکنولوژی  از  جدید  تعریف 
ماشین آالت  مناسب)،  هــوای  جریان 
رسدسازی آسان SPYRO - فریزرها و 
- خانواده ی   EFD ،مارپیچی کولرهای 
 Lyophilizers /خشک کن های انجامدی
ایجاد  و  مبتکرانه  طراحی  معرفی  (با 
نهایی  کیفیت  از  جــدیــدی  سطح 

کمربندی  خشک کن های  محصول)، 
(با   ۱۳۵  PG حرارتی عایق  چندکاره ی 
مناطق کنرتل جداگانه دما و رطوبت)، 
PG / ۱۰۳ PG ۱۰۴ ماشین آالت هسته 
ــردازش  پ کامل  خطوط  و  جداکنی 
می کند. تولید  را  سبزیجات  و  میوه 
آسان  ماشین آالت رسدسازی  خانواده ی 
برای  کاملی  راه حل   (EASY Freeze)
انجامد IQF انواع مختلفی از میوه ها، 
گوشت  دریایی،  محصوالت  سبزیجات، 
ماشین آالت  درحالیکه  است،  پنیر  و 
مناسب   SPYRO ــان  آس ــازی  رسدسـ
خمیری،  محصوالت  انــجــامد  بــرای 
بیشرت  خیلی  و  پیتزا  ماهی،  گوشت، 
در   PIGO srl رسدسازهای  می باشد. 
اندازه های مدوالر و اجزاء ساخته شده 

چشم انداز ما، وظیفه  و فلسفه  ما از برتری
(.D.Z) “فلسفه ما بسیار ساده است: بهرتین را انجام می دهیم برای کسانی که بهرتین را می خواهند”
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که  می باشند  زنگ  ضد  فوالد  از  متاما 
در  معلق  طور  به  مداوما  را  محصول 
از هوا نگه می دارد و  باالی کمربندی 
(رسدسازی  کامل   IQF با  را  محصولی 
ــورد  م در  حتی  ــه)  ــان جــداگ رسیــع 
پخته  برنج  مانند  ظریف  محصوالت 
می کند. تولید  غیره،  و  متشک   ، شده 

 EFD انــجــامدی  خشک کن  ماشین 
Freeze Dryer با حفظ رایحه ی لطیف، 
در حین خشک کردن محصول منجمد 
درخالء، محصولی را با کیفیت برتر تولید 
می کند. تکنولوژی خشک کن انجامدی، 
خواص حسی محصول نهایی را به طور 
میکند.  حفظ  تازه  محصول  از  کامل 

چندکاره ی کمربندی  خشک کن های 
خشک  بــا   ۱۳۵  PG حــرارتــی  عایق 
تنظیم،  قابل  جداگانه ی  بخش  شدن 
قابل  منطقه  مجدد  شدن  خشک  با 
دمای  با  را  محصول  تواند  می  تنظیم، 
بسیار پایین خشک کند تا زمان خشک 
رنگ  و  تــر  کــوتــاه  بــرابــر   ۳-۲ شــدن 
شود.  حفظ  آن  کیفیت  و  محصول 
 PIGO srl هامنند همه ی ماشین آالت
مواد  و  زنگ  ضد  فوالد  از  ماشین  کل 
ایده آل و مورد تایید برای استفاده در 
عالوه  می باشد.  غذایی  مواد  صنعت 
 PIGO srl ــوق،  ف دستگاه های  بر 
جداکن  هسته  دستگاه های  همچنین 

PG ۱۰۳ و PG ۱۰۴ را تولید می کند. 
اتوماتیک  ماشین PG ۱۰۳ ما دستگاه 
تا   ۵۰ که حداقل  است  باال  با ظرفیت 
از هر دستگاه  ۱۰۰٪  ظرفیت باالتری 
دیگری در بازار دارد و این ظرفیت را 
با ۶۰ سیکل در دقیقه کسب می کند.
طراحی   PIGO srl ــای  ه سیستم 
با  راهــکــارهــا  ــرای خلق  ب ــد  ان شــده 
 "High Tech" پیرشفته  تکنولوژی 
برای  ــادی  زی نــوآوری هــای  شامل  که 
است. بزرگ  و  کوچک  پیرشفت های 
کارهای  درمـــورد  بیشرت  آنکه  ــرای  ب
از وب سایت  بدانید لطفا   PIGO srl
به آدرس  یا  www.pigo.it دیدن کنید 
کنید.  ارســال  ایمیل   info@pigo.it
کوتاه  ویدئویی  کلیپ های  از  برخی 
دسرتس  در  نیز   PIGO ماشین آالت از 
با   ،www.youtube.com هستند: 
جستجوی PIGO srl، و یا در رسانه های 
اجتامعی و اخبار آن را دنبال کنید.   
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مبتکرتریــن  میــان  در   PND srl
و  ســاخت  زمینــه  در  رشکت هــا 
بازاریابــی ماشــین آالت بــرای پــردازش 
و  رشــد  مســیر  دنبــال  بــه  میــوه، 
کــردن  محکــم  و  خــود  تخصــص 
بین املللــی  بازار هــای  در  اقتــدارش 

. شــد می با
PND راه حــل ایــده آل بــرای مشــرتیان 
تخصــص  در  کــه  کســانی  خــود، 
پــردازش میــوه هســتند، بــا پیــش بینی 
و حامیــت از رونــد بــازار، طراحــی 
مــداوم و ســاخت ماشــین آالت جدیــد 

ارائــه ی می کنــد.
موفقیــت رشکــت PND را از اهــداف 
طراحــی  اســت:  نکــرده  دور  خــود 
ماشــین آالت توانــا بــه انجــام کارآمــدی 
و  بهبــود  و  درخواســتی  وظایــف 

پیرشفــت مــداوم در فرآیندهــا.
PND بــه هویــت مقتــدر خــود افتخار 
می کنــد. ایــن فلســفه بــه او اجــازه 
ــی اش،  ــه وظیفــه ی اصل ــا ب می دهــد ت
طراحــی ماشــین آالت متمرکــز شــود تــا 

ــل  ــه تکام اهــداف مشــرتان خــود را ب
برســند. بــا مترکــز بــر روی مشــرتی، مــا 
ــون  ــتباهات گوناگ ــاد اش ــر ایج از خط
 PND .ــم ــری می کنی ــوع جلوگی و متن
مشــرتیان  رضایــت  به دنبــال  تنهــا 
 PND ــین آالت ــه ماش ــت ک ــود اس خ
انتخــاب آنهــا بر اســاس راه حل هــای 

پیشــنهادی می باشــد.

بــا انتخــاب PND بــه عنــوان یــک 
یــک  مشــرتی  تجــاری،  رشیــک 
انتخــاب  را  سفارشــی  تکنولــوژی 
بــرای   PND توانایــی  می کنــد. 
بازســازی تصویــرش و اســرتاتژی جدیــد 
ارتبــاط (از جملــه تجدیــد آرم رشکت)، 
ــان رشکت هــای مــدرن در  آن را در می

قــرار می دهــد. بخــش  ایــن 
ایــن رشکــت همچنــان بــه جســتجو و 
همــکاری بــا رشکت هــای متخصــص 
تجهیــزات  طیــف  تکمیــل  بــرای 
هــدف  بــا  کنونــی اش  پیشــنهادی 
ــرتی  ــرای مش ــات ب ــه خدم ــی ارائ نهای

بــا راه حــل موفقیــت آمیــز می پــردازد. 
ایــن رشکــت اخیــرا بــا تولیــد کننــده ی 
اجاق هــای  و  یــخ  هــای  تونــل 
تــا  کــرده  همــکاری  خشــک کن 
اقتصــادی  مزایــای  از  مشــرتیان اش 

گردنــد. برخــوردار 

ســال   ۱۸ در  مــا  کــه  ای  تجربــه 
فعالیــت کســب کرده ایــم، PND را 
قــادر بــه نــوآوری مــداوم در طراحــی 
ماشــین آالت و ایجــاد یــک کاتالــوگ 
کــه  اســت.  آن ســاخته  از  گســرتده 
ــرای  ــه ب ــای پیرشفت ــل ه ــامل راه ح ش
کیــوی،  ســیب،  گالبــی،  پــردازش 
لیمــو،  فــروت،  گریــپ  پرتقــال، 
آنانــاس، انبــه، توت فرنگــی و هلــو، 
بــا همــه ی تنوعــات ممکــن بــرای 
رشکت هــای  نیازهــای  بــرآوردن 
ــا برش هــای  ــازه ب ــردازش محصــول ت پ
میــوه ی تــازه (Fruit-Fresh-Cut) و 
صنعــت کنــرسو (میــوه در رشبــت) 
زده  یــخ  و  خشــک  بخش هــای  و 

PND صادرات را به رسارس 
جهان افزایش می دهد
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. شــد می با
دســتی  و  اتوماتیــک  ماشــین آالت 
هســته  ماشــین آالت  پوســت کنی، 
ــازن  ــن مخ ــرش و همچنی ــن و ب جداک
شســنت و متیــز کــردن بــرای انــواع 
مختلــف میوه هــا در میــان بهرتیــن 

محصــوالت رشکــت مــا هســتند.

ــای  ــش برش ه ــده، بخ ــاالت متح در ای
 (Fruit-Fresh-Cut) تــازه  میــوه ی 
ــش  ــد و بخ ــال رش ــت در ح ــه رسع ب
ــا  ــی اســت. ام ــع غذای مهمــی از صنای
در کشــورهای دیگــر ماننــد ترکیــه، 
عملیــات اصلــی بــر خشــک کــردن 
خشــک  محصــوالت  یــا  محصــوالت 
شــده متمرکــز اســت. ایــن رونــد نیــز 
اروپــا  در  بزرگــی  موفقیــت  اثبــات 
اســت کــه در آن میــوه خشــک رتبــه ی 
درصــدی  رشــد  در  را  رقمــی  ســه 
ــت  ــکبار) بدس ــک (خش ــوه ی خش می

اســت. آورده 

نیازمنــد  همــواره  غذایــی  صنایــع   
و  مختلــف  نیازهــای  بــا  نــوآوری 
منحــرص بــه فــرد بــا توجــه بــه هــدف 
بــازار هــای مختلــف بــوده اســت. بــا 
انتخــاب یکــی از ماشــین آالت نیمــه 
 ،(semi-automatic ۱۵) ۱۵ اتوماتیک
دســتی یــا اتوماتیــک تولیــد شــده 
توســط PND، مشــرتیان مجــددا یــک 
ماشــین اســتاندارد سفارشــی براســاس 
می کننــد.  انتخــاب  را  نیازهایشــان 
بــرای   PND دســتگاه های  متــام 
ــر و  ــی بازرســی، تعمی تســهیل و راحت
نگهــداری و متیــز کــردن و جایگزینــی 
ــه  ــده، ب ــی قطعــات آســیب دی احتامل
ــات  ــه قطع ــان ب ــی آس ــف دسرتس لط

مربوطــه طراحــی شــده   اند.

تیــم مــا شــامل ۳۵ نفــر از جملــه 
کارکنــان اداری و فــروش، تکنســین هــا 
و مهندســین اســت و دفــرت مرکــزی آن 
ــوب  ــه در Scafati، Salerno در جن ک

در  مــا  می باشــد.  مســتقر  ایتالیــا 
ــر فنی مــان در  ــدگان و دفات ــار مناین کن
ــا،  ــم (اروپ ــی کنی ــان کار م رسارس جه
ایــاالت متحــده، کانــادا، برزیل، شــیلی، 
ــرص،  ــی، م ــره جنوب ــرو، ک ــن، پ آرژانتی
تانزانیــا، اســرتالیا، چیــن، ترکیــه، هنــد، 

ــر). ــی و قط ــده عرب ــارات متح ام

ــدگان  جــدای از حضــور گســرتده مناین
ــگام  ــف، هن PND در قاره هــای مختل
ــه  ــد همیش ــین جدی ــک ماش ــب ی نص
مــادر   رشکــت  از  متخصــص  یــک 
ــد  ــاند و رون ــل می رس ــه عم ــور ب حض

کار را تــا امتــام آن دنبــال می کنــد.

کســانی کــه مایــل بــه کســب اطالعات 
مــورد طیــف گســرتده ی  بیشــرت در 
توســط  شــده  ارائــه  راه حل هــای 
از  می تواننــد  هســتند   PND srl
وب-ســایت www.pndsrl.it بازدیــد 
ــدگان  ــایت، بازدید کنن ــد. در وب س کنن
از  وســیعی  طیــف  می تواننــد 
ــاهده  ــنهادات را مش ــین ها و پیش ماش
مناینــد. بازدیدکننــدگان همچنیــن مــی 
رویدادهــای  کامــل  تقویــم  تواننــد 
تجــاری بیــن املللــی را مشــاهده کننــد.
آن  در  مــا  کــه  آینــده  رویدادهــای 
عبارتنــد  داشــت  خواهیــم  حضــور 
۵-۷   Asia Fruit Logistica:از
 Expoکنــگ؛ هنــگ  ســپتامرب، 
ــام ــپتامرب، لی Alimentaria  ۲۸-۲۶ س
اکتــرب،  ۱-۴   Polagra Tech (پــرو)؛
۱۹-۲۰   PMA (لهســتان)؛  پوزنــان 

متحــده  (ایــاالت  اورالنــدو  اکتــرب، 
آمریــکا).  
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 (srl) رشکــت بــا مســئولیت محــدود
 (Bertuzzi) تولیــد میــوه ی برتوتــزی
از ســال ۱۹۳۶ در طراحــی و تولیــد 
ــد  ــرای فرآین ــات ب ــزات و تاسیس تجهی
بــرای  تولیــد میوه هــا و ســبزیجات 
کنســانرته ها،  میوه هــا،  آب  تولیــد 
ــت،  ــد ماس ــه تولی ــاده ی اولی ــوره، م پ
گوجــه  رب  مربــا،  کــودک،  غــذای 
فعالیــت  غیــره  و  فرنگــی، ســس ها 
مــی کنــد. برتوتــزی در توســعه مــداوم 
ــرآورده  ــرت ب ــور به ــه منظ ــزات ب تجهی
کــردن دقیق تریــن الزامــات از نظــر 
کیفیــت و عملکــرد متعهــد می باشــد. 
بعضــی از دســتاوردهای اخیــر بــه رشح 

می باشــد: ذیــل 
ــد  ــرای تولی ــار ب ــد ان ــعه ی فرآین -توس
ــدر  ــفاف و ک ــانرته ها و NFC  ش کنس
-پیرشفت هــا در ارتبــاط بــا سیســتم 
(بهــره  وری بیشــرت  aril عصاره گیــری

ــق  ــش کمــرت از طری ــی و آالی در بازیاب
از  عصاره گیــری  سســیتم   ، پوســت) 

طریــق دســتگاه اختصاصــی انجــام 
می شــود.

-توســعه ی آب گیرنده هــای مرکبــات 
بــا   NFC تولیــد آب میــوه ی بــرای 
کیفیــت و پاســتوریزه شــده در گرمــای 
پاییــن بــرای نگهــداری ویژگی هــای 
آب  دســتگاه های  طراحــی  طبیعــی. 
گیرنــده بــه منظــور بــاال بــردن کیفیــت 
آب میــوه و رسعــت عمــل، توســط 
بیشــرتی  مــا توســعه   R&D بخــش

ــت. ــه اس یافت
ــری رسد  ــتم عصاره گی ــعه ی سیس -توس
بــرای ســیب،گالبی و بقیــه ی میوه هــا 
بــا  پــوره ی  دســتاوری  منظــور  بــه 
کیفیــت و عــاری از پس-مانده هــای 

ــت ــگ پوس ــیمیایی و رن ــواد ش م
ــد  ــری رسد می توان ــتم عصاره گی -سیس
ــا حامیــت گاز خنثــی در متــام طــول  ب
منظــور  بــه  عصاره گیــری  فرآینــد 
کاهــش خطــر اکســیده شــدن و حتــی 
کاهــش مــرصف مــواد شــیمیایی گــران 
قیمــت بــه عنــوان آنتــی اکســیدان 

ــود. ــل ش ــراه و کام هم

خطــوط  تریــن  جدیــد  -توســعه ی 
تولیــد ســس در دو نــوع پیوســته ای 
و دســته ای.  برتوتــزی بــه تازگــی و 
بــا موفقیــت تاسیســات بســیار بــزرگ 
(t/h ۱۳)  تولیــد ســس و کچــاپ را در 

روســیه راه انــدازی کــرده اســت. 
-توســعه ی خطــوط محصوالتــی ماننــد 
ــذای  ــه، غ ــالت صبحان ــا، غ ــنک ه اس
ــردی ــوری و کارب ــات ف ــودک ، ترکیب ک

فرآینــد  تکنولــوژی  -توســعه ی 
بازترکیبــی UHT (دمــای خیلــی بــاال) 

شــیر  و  میــوه  آب 
رشکت با مسئولیت محدود (srl) تولید 
تجربه ی  (Bertuzzi) برتوتزی  میوه ی 
زیادی را در ایران با فراهم کردن چندین 
تاسیسات و تجهیزات کامل برای فرآیند 
میوه های  مرکبات،  انار،  مانند  میوه ها 
غیره  و   (STONE FRUIT) آلویی 
کسب کرده است و بسیار خوشحال برای 

باشد.  ایران می  فعالیت دوباره در 

توسعه ی جدید در پرورش و تولید میوه



www.bertuzzi.it

BERTUZZI FOOD PROCESSING Srl, founded
in 1936, is one of the major world players in the
design and supply of machines and complete
plants to transform any type of vegetable and
fruit into juices, concentrates, baby food, jams,
ready-made drinks etc.

BERTUZZI FOOD PROCESSING Srl, fondée en
1936, est l'un des principaux acteurs mondiaux dans
la conception et la fourniture de machines et d'instal-
lations complètes pour la transformation de tout type
de végétales et de fruits en jus, concentrés, aliments
pour bébé, confitures, boissons prêtes à l'emploi, etc.



مجله ی صنایع غذایی و نوشیدنی

PRESERVING INDUSTRIES VEGETABLE - MEAT(کنرسوسازی) بسته بندی قوطی

 ICF  & Welko S.p.A ،1961 سال از 
یک رشکت ایتالیایی در محدوده ی مکانیکی 

شده  گذاری  پایه   Maranello مهندسی 

است، که برنامه ریزی، تولید و نصب تاسیسات 

ماشین آالت و تجهیزات در رسارس جهان را برای 

کشاورزی  دارویــی،  شیمیایی،  غذایی،  صنایع 

راه   ،  ICF & Welko S.p.A .کند می 

کردن  خشک  بــرای  را  ای  پیرشفته  کارهای 

(spray drying)، خشک کردن در ظرف 
مایع کننده (fluidized bed)،  استخراج، 

 (aroma  recovery  ) عطر  بازیافت 

نفر  صدها  دهد.   می  انجام  کردن  مرتاکم  و 

از  وسیعی  طیف  موفقیت  با  ما  مشرتیان  از 

محصوالت  قهوه،  لبنیات،  مانند  محصوالت 

شکالتی،  (نوشیدنی  ها  نوشیدنی  و  صبحانه 

فوری،  ی  قهوه  جایگزین،  و  قهوه  عصاره 

ها،  خورشت  گیاهی،  چای  چای،  کاپوچینو، 

سوپ، و غیره) را با تاسیسات کلیدی و کامل 

می  فراهم   ICF  &  Welko  S.p.A
نیازهای  اســاس  بر  تولیدی،  خط  هر  کنند. 

مشرتی می باشد و عملکرد فوق العاده، سطح 

پذیری  انعطاف  حداکرث  با  اتوماسیون  باالی 

و  امنیت  با  همراه  انرژی  در  جویی  رصفه  و 
استانداردهای زیست محیطی فراهم می کند. 

ICF & Welko S.p.A  همواره به شدت 
فن  کارهای  راه  توسعه  و  تحقیق  به  متعهد 

آوری جدید در تهیه نیازهای صنعت (متداوماً 

در حال تغییر) می باشد. رشکت ما آگاه است 

که چالش ها، فرصت های اسرتاتژیکی هستند 

نوآوری  برای  رشیک  عنوان  به  را  خودش  و 
شام و دارننده ی نقش کلیدی برای موفقیت 

داراری  ما  رشکــت  کند.  می  معرفی  شام 

مجهز  کامال  و  مبتکر  تحقیقاتی  آزمایشگاه 

می باشد که به مشرتیان ما اجازه می دهد:

محصول  ویژگی  ــودن  آزم و  ســازی  شبیه   •
تحت رشایط فرآیند

های  گزینه  و  مناسب  تولید  خط  ایجاد   •
ماشین آالت و تجهیزات

رفــتــاری  ــای  ه ویــژگــی  کــامــل  شناخت   •
محصول

های  اندازه  و  فرآیند  متغیرهای  شناسایی   •
رضوری و عنارص برنامه ریزی

های  کار  راه  برای  فنی  های  کمک  ارائه   •
جدید

و  ترین  تجربه  با  از  ما   R&D آزمایشگاه 

تشکیل  موجود  کارمندان  ترین  دیده  آموزش 

تحقیقات شامل  آنها  فعالیت  که  است  شده 

ــاء  ــق ارت هـــدف  بـــا  ــیــرشفــت  پ حـــال  در 

ــده  ــن ــزای ف ــرت  ــه ب ــت  ــایـ رضـ و  ــداوم  ــ ــ م

باشد.     می  سهامداران  و  مشرتیان 

www.icf-welko.it/food

ICF & WELKO، رشیک نوآوری صنایع غذایی
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PACKAGING LABELLING - WEIGHINGبسته بندی

مــدوالر، انعطــاف پذیــر و کاربــردی، ســه مفهــوم 
کلیــدی کــه فلســفه ی برچســب زنی ماکــرو رشکتی 
ــی  ــعه  ی فن ــوآوری و توس ــش ن ــه ی قوت ــه نقط ک
می باشــد را بیــان می کنــد. ایــن رشکــت مســتقر در 
ایتالیــا و امــروزه یــک مرجــع در ســطح بیــن املللی 
در زمینــه ی برچســب زنــی صنعتــی در بخش های 
نوشــیدنی، غذایــی، خانگــی و بهداشــتی و صنایــع 
ســاله  ســی  تجربــه ی  می باشــد.  داروســازی 
بنیانگــذاران آن، یــک تیــم ۹۰ نفــری، شــبکه ی
فــروش منظــم کــه شــامل دفاتــر شــعبه های 
 Makro Northبــرای انگلســتان و Makro UK
America در ســنت فیلیــپ (مونرتال) بــرای کانادا 
ــل و  ــا عوام ــراه ب ــکا، هم ــده آمری ــاالت متح و ای
مناینــدگان در مهم تریــن کشــورها در رسارس جهان، 
عــالوه بــر کمک هــای بــی عیــب و نقــص و 
خدمــات قطعــات یدکــی، رضایــت هــر گونــه نیــاز 
برچســب زنــی (Labelling) و گســرتش مــداوم در 
مهــم تریــن بازارهــای بین املللــی را تضمیــن مــی 

کنــد.. 
طیــف وســیعی برچســب زنــی بــرای محصــوالت 

b/h  ۵۰۰۰۰ ۱۵۰۰ تــا
شــامل   Makro Labelling محــدوده ی 
ــه ۵۰۰۰۰  ــی کار از ۱۵۰۰ ب ــا توانای برچســب زنی ب
بطــری در ســاعت، بــا برچســب زنی تــا پنــج مــورد 
بــرای هــر بطــری، تولیــد شــده در انــواع چســب 
مرطــوب، چســب داغ، خودچســب و ترکیبــی 
ــد  ــا نیازهــای تولی ــی ب ــرای رشکت های می باشــد. ب
 02 MAK ،01 MAK محــدود، برچســب زن  های
و MAK 1  بــا رسعــت تــا b/h ۱۲٫۰۰۰ بــا چرخش 
مکانیکــی و یــا الکرتونیکــی بــرای بطری هــا را
3  ,2 MAK فراهــم می کنــد. برچســب زنی هــای
, 4, 5, 6, 7, 8  بالعکــس جوابگــو به احتیاجات 
رشکت هــای در ابعــاد متوســط و بــزرگ می باشــد: 
بــا ویژگــی برنامه هــای مخصــوص، رسعــت تولیدی 
ــوع  ــن ن ــد. ای ــت می کن ــا b/h ۵۰٫۰۰۰ مدیری را ت
برچســب زنی خودچســب بــا رسعــت بــاال بــا 

قرقره هــا ی پیچــی (reel winders) و 
سیســتم بــدون توقــف می باشــد، کــه 
ایــن امــکان را بــرای تولیــد بــا رسعــت 
ــره و  ــض قرق ــگام تعوی ــی هن ــاال حت ب
برچســب زنی ترکیبــی بــرای اجــرای مهر 
ــرای  ــد. ب ــی فراهــم می کن تضمیــن مال
بــازار بــا حجــم بــاال PET - بخــش آب 
 MAKRO - آشامیدنی و نوشــیدنی ها
Labelling رسی جدیــد دســتگاه های 

را   MAK Roll Feed چرخشــی  برچســب زنی 
توســعه داده اســت. رسعــت تولیــدی از ۶۰۰۰ 
ــب های ــتفاده  از برچس ــا b/h ۴۰٫۰۰۰ و اس b/h ت

ــات  ــا عملی ــره ب ــه دور قرق ــتیکی ب ــچ پالس دور پی
ــادی  ــت اقتص ــرث مزی ذوب داغ (hot melt) حداک
را در فرآینــد تولیــد تضمیــن می کنــد. عــالوه بــر 
ایــن، مــدوالر بــودن این ماشــین  امــکان جایگزینی 
 hot) ــتگاه ذوب داغ ــا دس ــتگاه roll feed را ب دس
melt) بــرای برچســب های از قبــل بریــده شــده، 
چســب رسد و یــا خــود چســب فراهــم می کنــد. 
هــامن طــور کــه گفتــه شــد، طراحــی شــده بــرای 
ــه  ــاز ب ــا توجــه نی ــا ب ــازار آب و نوشــیدنی ها ام ب
ــاعت،  ــری در س ــا ۱۶۰۰۰ بط ــن ۶۰۰۰ ت ــد بی تولی
رسی جدید MAKLINE Roll Feed برچســب زن،

بــا محورهــای موتــوری و موتورهــای بــدون بــرس 
ــظ  ــا و حف ــاندن هزینه ه ــل رس ــه حداق ــرای ب ب
ــت. ــه شده اس ــب زنی ارائ ــق برچس ــت دقی کیفی

دســتگاه   MAKLINE دیگــر،  ســوی  از 
 (self-adhesive) برچســب زنی خطی خودچســب
جدیــد بــا دو ایســتگاه، برای بخش های نوشــیدنی، 
مــواد غذایــی، مــواد شــوینده و دارویــی طراحــی 
ــزرگ و کوچــک را بســته  شــده اســت. ظــروف ب
بنــدی می کنــد و هــامن برچســب زنی بــا کیفیــت 
بــاال را ماننــد دســتگاه چرخشــی ارائــه می دهــد. 
ماننــد همــه ی دســتگاه های Makro، دســتگاه 
MAKLINE مجهــز بــه سیســتم کنــرتل تصویــری 
بــرای بررســی کیفیــت و درســتی بســته بنــدی و 

ــت  ــات می باشــد. سیســتم هدای ــت ضایع مدیری
نــوری پیــرو (Follower optical guide system) با 
حــق انحصــاری ویــژه، بطری هــا را بــرای عملیــات 
ــه  برچســب زنی در جایگاه هــای دقیــق نســبت ب
ــراز می کنــد و زمــان  یــک مرجــع بــروی بطــری ت
و هزینــه تغییــر قالــب را کاهش مــی دهد.اجازه  ی 
انجــام جهت گیــری بطری هــا تــا پایــان چســباندن 
برچســب ها در موقعیــت دقیق نســبت بــه مرجع 
ــت  ــالف وق ــش ات ــری و کاه ــر روی بط ــارض ب ح
در تعویــض فرمــت را می دهــد، موجــود در فیــرب 
کربــن و دارای یــک دوربیــن اســکن خطــی اســت.
ــال  ــژه و انحصــاری انتق ــتم وی بــه لطــف سیس
کاغــذ ، دســتگاه جدیــد MAK AHS2 مــاژول 
برچســب زنی خودچســب پاســخی بــرای نیــاز بــه 
ــن  ــر اســت. ای ــق ت ــر و دقی ــع ت ماشــین آالت رسی
ــه را  ــرت در دقیق ــی ۱۰۰ م ــت خط ــتگاه رسع دس
بــرای برچســب ۲۰ میلیمــرتی تضمیــن مــی کنــد.
بخش هــای فنــی و تحقیقاتــی بــازار را از نزدیــک 
بررســی کــرده تــا نیازهــای آن را درک کننــد و آنهــا 
را بــا راه حــل هــای جدیــد قــادر بــه ارائــه ی کارایی، 
رسعــت و پاســخ دقیــق بــه نیازهــای خــاص 
ــن تحــوالت  برچســب زنی پاســخگو باشــند. آخری
شــامل منونــه اولیــه C Leap و M.A.I.A (تجزیــه 
و تحلیــل خطــی پیرشفتــه Makro)، سیســتم 
راهنــامی نــوری و .A.L.I.C.E (سیســتم پیرشفتــه 

ــط).     ــرتل محی ــب ها و کن ــی برچس بازرس
www.makrolabelling.it

برچسب زنی ماکرو (MAKRO LABELLING): تکامل 
تکنولوژی در مقیاس بزرگ و کوچک
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مجله ی صنایع غذایی و نوشیدنی

PACKAGING LABELLING - WEIGHINGبسته بندی

پیشتاز  و  بازار  پیشوای  سارتن،  بندی  بسته 

و  آهنی  ــروف  ظ صنعت  در  تکنولوژی 

پالستیکی در ترکیه، خاورمیانه، جنوب رشقی 

حدوداً  ما  باشد.  می  آفریقا  شامل  و  اروپا 

و  کارخانه   15 در  کارمند   2500 دارای 

 300 و  ترکیه  در  نفر   2200  ، رشکت 

سارتن  باشیم.  می  مرزها  از  خارج  در  نفر 

و   pcs.welded عدد تولیدکننده ی 3 

2 عدد pcs.drawn  کانتیرنآهنی برای 
شده،  قوطی  غذاهای  شامل  صنایع  انــواع 

آفت  ها (هواپخش)،  اَروُسل  آشپزی،  روغن 

کش ها، روغن موتورها و رنگ ها می باشد. 

در فرآورده های ظروف پالستیکی، سارتن، 

و   PE  ،  PET از  شده  ساخته  محصوالت 

PP را برای گریس، مواد شیامیی کشاورزی 
مواد  مایونز،  کچاپ،  ها،  رنگ   ،(COEX)
شوینده و صنایع آرایشی پیشنهاد می دهد. 

بازار مشرتک ما در بازار غذای قوطی ترکیه 

آماده  غذای  بخش  در  و  حدود %60  در 

بیش از 80% می باشد. ما همچنین دارای 

حدود 35% از بازار روغن خوراکی قوطی 

پیشنهادی  پیچی  درهــای  باشیم.  می  شده 

سارتن در طیف گسرتده ای از قطرها (38 

میلی مرت تا 100میلی مرت) و انواع مختلف 

هامهنگ با نیازهای متنوع مشرتی و تقاضای 

پیچی  درهــای  باشند.  می  غذایی  صنعت 

پرکردن ضدعفونی  و رسما،  گرما  با  سازگار 

انواع  کردن  اسرتیلیزه  و  پاستوریزه  شده، 

است. ها  نوشیدنی  و  غذاها  کاربردهای 

درهای آسان بازشو و پیچی به طورعمده در 

بطری  و  پالستیکی  ظروف  و  غذایی  صنایع 

لبنی،  محصوالت  بندی،  بسته  درصنایع  ها 

شوند.  می  استفاده  خردل  و  مایونز  کچاپ، 

ما در فروش قوطی آهنی برای غذا و بطری 

پالستیکی و شیشه ای در اروپا و آمریکا  با 

مترکز ویژه ی جغرافیایی به بازارهای نزدیک 

فعال  بسیار  اروپا،  رشقی  جنوب  عمدتاً  تر، 

حال  در  ــزون  روزاف صورت  به  ما  هستیم. 

مرسوم  شکل  به  غذایی  های  قوطی  تولید 

فرمت  با  تر  مستحکم  و  تر  نازک  مواد  با 

در همه ی  اندازه  کم  ویژه ی  پوشش  های 

سایزها، هستیم. ورق سازی CTP، تصحیح 

تصحیح  کردن  ساده  دیجیتال،  پرینت  چک 

سپس  هــرنی  اثــر  ــرای  ب  (proofing)
در  و   (ink  mixing) جوهر  با  ترکیب 

یک  با  چاپ  ماشین  در  جوهر  کنرتل  ادامه 

را  مناسبی  ی  نتیجه  رایج،  افزاری  نرم  زبان 

ایجاد  عمل  این  تکرار  و  چاپ  کیفیت  در 

کرده است. خانه مرکزی ابزارسازی ،یکسانی 

کارخانه  متام  در  را  برداری  بهره  برابری  و 

توسعه  و  پیرشفت  کند.  می  ایجاد  ما  های 

ی روزافزون  در دستگاه های قوطی آهنی 

غذا و همچنین قالب های ظروف پالستیکی 

 ، تولید   ، طراحی  ما   R&D بخش  در  که 

گردآوری و امتحان می شوند.  کنرتل کیفیت 

ما  کار  و  کسب  در  وضــوح  به  ضامنت،  و 

اهمیت باالیی دارد. اعتبار نامه های ما شامل

 ,ISO22000  ,ISO14001  ,ISO900
 (Lean Enterprise ناب تولید   ،GMP
(and Manufacture و 5S است که در 
شود.  می  انجام  ما  های  بخش  ی  همه 

خط  شامل  ما  ــذاری  گ رسمایه  آخرین 

خط  رنگ،  شش   UV های  پرینرت  تولید 

سازی  ورق   ،  UV هــای  پوشش  تولید 

تولید  خط  و  غذا  های  قوطی   ،  CTP
شود.  می   (aerosol) ها  پخش  هوا 

روغن  برای  لیرتی   5 مستطیلی  ظروف 

 ، موتور  روغــن   ، خــوراکــی  پز  و  پخت 

مواد  با  میتوانند  غیره  و  شیمیایی  مواد 

و  شوند  تولید  تر  مستحکم  و  تر  نازک 

اصلی  های  مشرتی  از  یکی  همکاری  با 

ما،صفحه های طراحی شده ی ویژه بروی 

تحمل  افزایش  برای  ها  قوطی  این  بدنه 

بروی  شدن  انبار  قابلیت  و   محوری  بار 

موفقیت  با  عمودی)  صــورت  (به  هم 

ی  گواهینامه  شدند.  مطرح  و  معرفی 

خطیر  کــاالی  نقل  و  حمل  بــرای    UN
برای این قوطی ها کسب شده است.  

(SARTEN) بسته بندی سارتن
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تیــگ، گــروه بیــن املللــی تیتانیــوم 
در  داشــنت  مشــارکت  بــه  مفتخــر 
توســعه و فــروش تیتانیــوم و آلیاژهــای 
آن بــرای بخــش بســته بندی می باشــد.
و  فنــی  مهارت هــای  لطــف  بــه 
حرفــه ای - تجــاری خــود رشکــت تیــگ 
اســتفاده از تیتانیــوم در ایــن بخــش را 
توســعه داده اســت، در واقــع تیتانیــوم 
ویژگــی آســپتیک، ســبکی و خــواص 
ــته بندی  ــاز بس ــورد نی ــی م تکنولوژیک

را بــرآورده می کنــد.
انبــار تیــگ به صــورت اســرتاتژیکی در 
ــته بندی  ــه بس ــن منطق ــز مهم تری مرک
ــده  ــع ش ــی واق ــن امللل ــی و بی ایتالیای

اســت.
محصــوالت اش  کیفیــت  و  فــن آوری 
امــکان کســب  بــا تجربــه،  همــراه 
بــرای بســته بندی کاالهــای  اعتــامد 
فراهــم  تیــگ  بــرای  را  مشــرتیانش 
می کنــد. عــالوه برایــن محصوالتــش 
ــی،  ــواد غذای ــای م ــرد در زمینه ه کارب
و  آرایشــی  دارویــی،  آشــامیدنی، 
بهداشــتی، ماشــین آالت چای - ســیگار 
و ماشــین آالت بســته بندی، ماشــین 
همچنیــن  و  رسامیــک  بــرای  آالت 
ســاخت قالب هــا بــرای پالســتیک ها 

ــد. دارن
طیــف گســرتده ای از مــواد خــام را 
ــا،  ــات، میله ه ــد: صفح ــم می کن فراه
ــای  ــی، قالب گیر ه ــوالت مصنوع محص

ــق، اکســرتودها. دقی
در  محصــوالت  همچنیــن  خدمــات 
خانــه را فراهــم می کنــد: بــرش ســنتی، 
بــرش جــت آب و همچنیــن امــکان 

رشکــت  موضــوع،  ایــن  لطــف  بــه 
می توانــد ســطح بــاال و نوآورانــه ای 
ــد:  ــد، مانن ــن کن ــات را تضمی از خدم
ویــژه  ی  و  رایــج  ابزارهــای  تامیــن 
S.E.F.A. AC-  فــوالدی بــا رشکــت "
مکانیکــی  کارهــای   ،"CIAI Srl
SEFA MEC-  اجراشــده در کارگاه "
ــا  ــرش ب ــات ب CANICA SRL"، خدم
ــا  ــین های اره و ب ــت ماش ــر دو حال ه
ــت آب و  ــرش ج ــد ب ــوژی جدی تکنول

حرارتــی. عملیات هــای  همچنیــن 
رضایــت مشــرتی هــدف اصلــی اســت 
و در باالتریــن حالــت رابطــه ی عرضــه 
کننده/مشــرتی می باشــد و در عیــن 
حــال رسویــس شایســته ای ازخدمــات 
ــد  ــه می کن ــی ارائ ــاوره ی تکنیک و مش
ــد و  ــار کاالی جدی ــا ســاخت انب ــه ب ک
ــه روز واقــع شــده در ســاال بولونــی  ب
ــعه  ــود و توس (Sala Bolognese) بهب
یافتــه اســت، موثــر و عملــی شــده از 

تیگ (TIG) رشیک قابل اعتامد شام برای بسته بندی کاالی شام
تیگ اولین انتخاب شام از تیتانیم  و آلیاژهای آن برای بخش بسته بندی

ــینکاری  ــص ماش ــردن متخص ــم ک فراه
از طریــق کارگاه کمکــی.

همــه ی ایــن موضوعــات توســط یــک 
کامــل  کیفیتــی  مدیریــت  سیســتم 
یکپارچــه شــده و تاییدشــده حامیــت 
ــگ همیشــه  می شــوند؛ محصــوالت تی
ــل دریابــی و گواهــی  ــا شــامره ی قاب ب
می شــوند.  عرضــه  کارخانه یشــان 
از  حامیــت  در  تجربــه  و  دانــش 
مشــرتیامنان نقــاط قــوت مــا هســتند.
تیــگ، گــروه بیــن املللــی تیتانیــوم 
از  بخشــی  کــه  می باشــد  رشکتــی 
SEFA HOLD-  گــروه را باعنــوان "
می ســازد.   "ING GROUP SPA

WATER JET CUTTING

ــوم  ــی تیتانی ــن امللل ــروه بی ــگ، گ تی
ایتالیایــی  تنهــا رشکــت  و  اولیــن 
توزیــع  و  درانبــار  متخصــص 
رشیــک  تیــگ  اســت.  تیتانیــوم 
 (TIFAST) تیفســت  رشکــت 
یکــی  و  می باشــد  ســال ها  بــرای 
از مهــم تریــن تولیــد کننده هــای 
 Breitenfeld تیتانیوم و فــوالد بــرای
اســت.  Schmiedetechnik AG
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ــال ۲۰۰۷. ــل س آوری
و  قــدرت  تیــگ  بــه رشکــت  آنچــه 
اجــازه ی رســیدن بــه اهــداف مهــم 
ــه  ــد ک ــی می باش ــد توافق ــی ده را م
انبــاردار  و  کننــده  توزیــع  عنــوان 
مهم تریــن  از  یکــی  بــا  بــازار  در 
تیفســت  جهــان  در  تولیدکننده هــا 

دارد.  (TIFAST)
زمینه هــای بازرگانــی کــه آنهــا مــی 
ــد شــامل پزشــکی،  ــد عرضــه کنن توانن
مــواد  مســابقه،  دقیــق،  مهندســی 
اتوماتیــک  آالت  ماشــین  غذایــی، 

محصوالت انبار تیگ:
بــا   TI6AL4V ورق  و  صفحــات   -

میلیمــرت  ۱۰۰ تــا   ۰٫۵ ضخامــت 
- میلــه گــرد TI6AL4V از قطــر ۴ تــا 

۳۰۰ میلیمــرت
 WL ــه ــوم CP باتوجــه ب - ورق تیتانی
 WL و    3.7024 LN9297 (Gr.1)
LN9297 (Gr.2) 3.7034 بــا ضخامت 

ــرت ــا ۳ میلیم ۰٫۵ ت
Nichel Al- ــاژ ــا آلی ــا ب ــه گرده  - میل

 loy 718 – acc.to AMS5662 e
AMS5663

Nichel Al- ــاژ ــا آلی ــا ب ــه گرده  - میل
loy 625 – acc.to AMS5666

 Nichel Alloy   ورق هــا بــا آلیــاژ -
 625 – acc.to AMS5599

ــا  ــواد را ب ــد م ــی توان ــت م ــن رشک ای
ارائــه  زیــر  مشــخصات  بــه  توجــه 

دهــد:
AMS-MILT-WL-LN-BS-ASTM

ISO-ASTMF136-ASTMF67

محصوالت جدید
فوالدهای صنعت هواپیام

AISI 17-4 PH acc.to AMS5643 -
AISI 17-4 PH acc.to AMS5622 -
AISI 15-5 PH acc.to AMS5659 -

 AISI 13-8 Mo acc.to AMS5629 -
 SS 321 acc.to AMS5645 -

  SAE 4340 acc.to AMS6415 e AMS6359 -

در سال ۲۰۱۱ رشکت تیگ  گواهینامه ی
   EN  9100:2009 – EN 9120:2009

را کسب کرده است.

. شــد می با
وارد  اجــازه  مــا  بــه  مــا  تالش هــای 
شــدن در ایــن بازارهــای مهــم، ایجــاد 
ــدی  ــرت ج ــه بیش ــاری هرچ ــط تج رواب
بــا مشــرتیان بســیار مهــم را می دهــد.
گــروه بیــن املللــی تیتانیــوم همچنیــن 
می توانــد ،همیشــه بــا کیفیــت و فــن 
و  اکســرتود  محصــوالت  بــاال،  آوری 
قطعــات تولیــد شــده بــا فــن-آوری در 
حالــت خــالء از ریخته گــری دقیــق، 
را  ریــزی  قالــب  قطعــات  طراحــی 

ــد. عرضــه کن
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نوآورانــه  سیســتم  یــک  رشکــت  ایــن 
پالــت کــردن  بــرای جابه جــا کــردن و 
جعبه هــای حــاوی کپســول بــرای یــک 
تولیــد کننــده ی مهــم قهــوه ایجــاد کــرده 
 Bondani Srl Packing اســت. رشکــت
ــود  ــزی خ ــای مرک ــا مدیریت ه System ب
در قلــب صنعــت غذایــی ایتالیــا واقــع در 
اســتان پارمــا، اکنــون یــک رشکــت معترب و 
معــروف بســیار ممتــاز اســت کــه مداومــا 
بــه عنــوان یــک رشیــک قابــل اعتــامد 
ــی  ــای داخل ــیاری از رشکت ه ــط بس توس
و بیــن املللــی در بخــش مــواد غذایــی 
در  رشکــت  می شــود.  انتخــاب  مهــم 
ــتم های  ــده، سیس ــذاری ش  Noceto  پایه گ
ــد:  ــد می کن ــردن را تولی ــزه ک کامــل مکانی
بســته ها  تــک  بــرای  نقالــه  تســمه  از 
تــا جعبه هــای پالتــی و ســینی ها. بــه 

لطــف تجربــه ی زیــاد و ویــژه ی کارکنــان 
بــه حــل  فنــی حرفــه ای خــود، قــادر 
بــه  مربــوط  پروژه هــای  پیچیده تریــن 
بســته بنــدی و جابه جایــی محصــوالت 

ــت. اس
قــادر  جدیــد  خــودکار  سیســتم  ایــن 
ــان ۳ خــط  ــه طــور همزم ــود ب خواهــد ب
دســتگاه   ۳ از  را  جعبــه  جداگانــه ی 
مختلــف بســته بندی، در پالت هــا قــرار 

دهــد.
 ۲۰۰۱ ســال  از   Bondani Srl رشکــت 
در  را  انســان)  (شــبیه  روبات هــای 
سیســتم های خــود ادغــام کرده اســت: در 
 (palletizing) ایــن حالــت، پالــت کــردن
توســط یــک ربــات مجهــز بــه دســتگیره ی 
نیــرو،  پایــه ی  یــک  و  منظــوره  چنــد 
ــا  ــق ب انجــام می شــود، کل سیســتم مطاب

الزامــات خاصــی از پــروژه طراحــی شــده 
ــت. اس

بــا اســتفاده از ایــن سیســتم، ایــن رشکــت 
ــرای پاســخ  ــی خــود را ب ــار دیگــر توانای ب
دادن بــه تکامــل مــداوم بــازار بــا ارائــه ی 
ــد  ــا تایی ــه و راه کاره سیســتم های پیرشفت
کــرده اســت. ایــن خــط تولیــد می توانــد 
(industry 0.4) ۴٫۰ بخشــی از صنعــت

 در نظــر گرفتــه شــود کــه عوامــل اصلــی 
و مهــم آن عبارتنــد از: ردیابــی محصــول، 
زمــان  در  تولیــد  داده هــای  مبادلــه 
واقعــی، رابــط کاربــری انســان و دســتگاه، 
سیســتم پشــتیبانی از راه دور و شــبکه 
نیــز  توجــه خاصــی  اطالعــات.  تبــادل 
ــق  ــرژی از طری ــرصف ان ــش م ــرای کاه ب
EI3 الکرتیکــی از موتورهــای  اســتفاده 

اســت. شــده 

یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ سیستم بسته بندی بُندانی 
 BONDANI SRL PACKING SYSTEM
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پالت هــای  جا به جایــی  و  مکانیزاســیون 
پـُـر و خالــی توســط یــک شــاتل هوشــمند 
از  پــس  اســت.  شــده  انجــام   LGV
بــه  یــک  آنهــا  پالت هــا،  آماده ســازی 
یــک بســته بندی وســپس برچســب گذاری 
شــده و بــه انبــار مرکزی ارســال می شــوند. 
ایــن محصــول توســط بارکدخــوان مقتضی 

مجهــز بــه وســیله ی روشــنایی دنبــال 
ــه  ــگام ورود ب ــا در هن ــود: جعبه ه می ش
اتــاق پالــت، یــک بــار خوانــده می شــوند. 
ــا ایــن روش یــک کــد منحــرص بــه فــرد  ب
بــرای پالــت ســاخته می شــود، کــه از 
ــدی و برچســب دار شــده،  ــل بســته بن قب
و بــه انبــار منتقــل خواهــد شــد. در انتهــا 

یــک سیســتم نرم افــزاری SCADA بــا 
ــد  طــرح تعاملــی (interactive) ایــن رون

را تکمیــل می کنــد.
 Bondani Srl Packing System ــت رشک
رقابتــی عمــل  یــک بخــش بســیار  در 
می کنــد و نشــان داده اســت کــه پویایــی 
پروژه هــای  در  پذیــری  انعطــاف  و 
سفارشــی عامــل کلیــدی بــرای بــه دســت 

ــت. ــی اس ــج عال آوردن نتای
ایــن آخریــن دســتاورد، اعتبــار بیشــرتی را 
ــان  ــه ارمغ ــخ Bondani Srl ب ــرای تاری ب
مــی آورد، کــه بــرای ۲۳ ســال حرفــه ی 
و  اشــتیاق  تعهــد،  بــا  را  کارآفریــن اش 

می کنــد.     دنبــال  تخصصــی 

www.bondani.it
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گروه کاما پیشوای بین املللی در مهندسی و 

تولید سیستم بسته بندی جانبی با تکنولوژی 

باال می باشد. دانش بسته بندی کاما همراه با 

طیف دستگاه های منحرص به فرد (بخش بسته 

بندی) و واحد های بارگیری خودکار (بخش 

ارائه  برای  خود  توانایی  بر  تاکید  خودکار)، 

خطوط بسته بندی کامال یکپارچه از بسته های 

 (primary  packages) ابتدایی 

 (final packaging) تا بسته بندی نهایی

کاما  کند.  می  نقل  و  حمل  بــرای  آمــاده  و 

(نانوایی،  غــذایــی  ــواد  م ی  حیطه  در 

غذاهای  لبنیات،  بستنی،  قهوه،  قنادی، 

حیوان  غذایی  مواد  خواروبار)،  آمــاده، 

کار می کند.  خانگی و صنایع غیر غذایی 

آقای  با  لطفا  بیشرت،  اطالعات  کسب  برای 

دسرتس  قابل  و  فروش  مدیر  محمد،  احمد 

در   (MENA) آفریقا  شامل  و  خاورمیانه 

بگیرید. متاس  ایتالیا  در  کاما  مرکزی  دفرت 

محصوالت ما

خطوط بسته بندی و سیستم ها

ماشین آالت بسته بندی

شکل دهی، بسنت و ماشین آالت چفت 

زن (lidding machines) برای 

جعبه ها، جعبه های دو خانه و جعبه های 

RSC
ماشین آالت بسته بندی جعبه برای جعبه های 

RSC، جعبه ی َسبکwrap-around  و 

display box جعبه ی

 Carton Sleeving ماشین آالت

برای بسته بندی محصوالت تکی یا چند 

تایی

ماشین آالت حرکتی متناوب 

Horizontal Cartoning
خودکارها – راه کارهای بارگیری از باال 

 Top Loading
واحد های بارگیری چند منظوره

 Monoblock واحد های بارگیری

برای بارگیری، شکل دهی، بسنت و چفت 

زنی

واحد های بارگیری خودکار 

 .Vision Guided

www.camagroup.com

گروه کاما (CAMA) ، پیشوای بین املللی در
سیستم بسته بندی ثانوی

یک مثال درخشان از یک سیستم کلید گردان (TURNKEY SYSTEM) کامل برای بسته بندی بستنی
بسنت.  + بارگیری  دهی+  شکل  آالت  ماشین  ها):  (ترتاپک  ها  کارتن  در  بستنی  بندی  بسته  ــرای  ب یکپارچه  کامل  طــور  به  خط  یک 
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IF 316. واحد بارگیری خودکارMonoblock فرشده
سیستم بسته بندی های منعطف با: شکل دهی جعبه (box forming) یکپارچه ؛ بارگیری loading و بسنت closing همه در یک قاب ؛ ساختار بدنی بدون حفره 
؛ دکمه های ملسی نرم ؛ الکرتونیک های آماده off-the-shelves ؛ تکنولوژیPLC less و بدون قفسه ی خارجی external cabinet free (یکپارچه در 
قاب دستگاه).استفاده از کاما “Triaflex ”Delta Style Robot به عنوان یک واحد در حال بارگیری ، باعث وسیع تر شدن تنظیامت استاندارد شده که معموال برای 
واحدهای Monoblock  مجهز به ربات های 2 محوره استفاده می شود. کنرتل و بررسی دقیق (ترتاپک) کارتن، استفاده ی راحت و در دسرتس بودن را افزایش می دهد.

Anti-Collision Patented و نرم افزارهای انحصاری ضد تصادم CO-FLOW واحد بارگیری از باال  با بارگیری  .IG270
Co-Flow یک واحد بارگیری مدرن مجهز به دوازده نوع ربات های دلتا که باهم در یک چهارچوب فرشده (فقط 5 مرت طول) که بر اساس اصل (دارای امتیاز انحصاری) بسیار پیچیده ی بارگیری
کار می کنند. نرم افزار ضد تصادم انحصاری، ربات ها را قادر میکند که در فاصله ی کمی از هم و با اشرتاک گذاشنت منطقه چیدن، بدون تداخل کار کنند . یک دوربین همه ی12 ربات را هدایت می کند.

 CL175. یک ایده ی جدید بارگیری جانبی، FLEXIBLE PITCHLESS CARTONER برای همه
حداکرث انعطاف پذیری و بهره وری: این سیستم برای برآورده کردن انتظارات مشرتیان به دنبال یک راه کار طراحی شده است که قادر به تغییرات رسیع در رسعت 
های مختلف، اندازه های محصول و هم زمان با تنوع محصول مربوطه و ابعاد های (ترتاپک) کارتن می باشد. این رصفا یک جعبه ساز  Cartoner (ترتاپک 
ساز) جدید منی باشد بلکه سیستم کاملی است که می تواند جایگزین (ترتاپک ساز) Cartoner و واحد بارگیری از باال (Top Loading Unit) بشود.
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ــکــرتو  ال رشکـــت   - (اِلبا)   Elba
(بوستو)  بـــــــــرادران  ــک  ــی ــان ــک م

لوونی)  (آرسیتزیو  Bustoو 
Arsizio Luoni  - در سال ۱۹۵۶ بدست 
شد. تاسیس  Luoni(لوونی)  بــرادران 

جهانی  تجربه  سال   ۶۰ با  (اِلبا)   Elba
ای  گــســرتده  طیف  عرضه  بــه  مفتخر   ،
باشد. می  بندی  بسته  آالت  ماشین  از 

رسی  SA-V برای تولید کیسه های از پیش 

دوخته شده با رسعت باال طراحی و ساخته 

 ، پذیری  انعطاف  به  توجه  با  است،  شده 

ساده. کارکرد  بهمراه  پیرشفته  تکنولوژی 

مختلف  ـــرض  ع ــار  ــه چ در  رسی  ـــن  ای

 ,  ۱۵۵۰mm   : باشد  می  ارائــه  قابل 

۶۵۰mm  ,  ۹۵۰mm  ,  ۱۲۵۰mm
با قابلیت تولید بسته بندی دو دوخته ، سه 

دوخته ، ( بر اساس ترکیب سفارش درخواستی 

) ،  ®stand-up / Doypack (ایستاده 
درب دار) با ته تا شده یا Doypack® با ته 

از  دار  ـــو  وال هــای  کیسه   ، الــحــاقــی 

الحاقی  ــا  ی ــده  شــون ــا  ت والـــو  ــا  ب پهلو 

دوخت. ـــان  ـــی م هــــای  ــه  ــس ــی ک و 

سیستم  بـــه  مــجــهــز    SA-V مـــدل 

سینتیک  ــرژی  ان بازیافت  بــرای  جدیدی 

با  بــاشــد،  مــی  موتورهایش  (جنبشی) 
و  ــرژی  ان این  ذخیره  و  بازیافت  امکان 

قادر  سیستم  آن.این  ــاره  دوب بکارگیری 

در  و  موتور  ــرژی  ان  ۳۰  % بازیافت  به 

باشد. می  ماشین  کل  انرژی  مجموع ۵% 

کیسه  تولید  برای   SA-V /  TVB رسی 

و  مختلف  ــواع  ان در  شدنی  جمع  هــای 

کاربرد  گرفنت  نظر  در  با  و  باال   کیفیت 

است.  ــده  ش ساخته  و  طــراحــی  آســـان 

سیستم  از  گیری  بهره  با  دستگاه   ایــن 

، زن  دوخـــت  ــع  رسی و  آســـان  تعویض 

از  شده  دوخته  های  کیسه  تولید  قابلیت 

منحنی  بصورت   ته  از  شده  دوخته    ، ته 

باشد. می  دارا  را  پهلو  از  شده  دوخته  و 

تواند  می  کامل  پذیری  انعتاف  با  دستگاه 

رشکت ELBA (اِلبا)، دستگاه های کیف و کیسه سازی

SA-V Automatic pouch 
making machine
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PACKAGING LABELLING - WEIGHINGبسته بندی

بصورت  هم   را  شده  تولید  های  کیسه 

کند. جمع  رولی  بصورت  هم  و  انباشته 

های  کیسه  تولید  ــرای  ب  SA-M رسی 

تکنولوژی  بــا  رولــی  و  آمـــاده  قبل  از 

پزشکی  صنایع  در  استفاده  برای  پیرشفته 

شده  ساخته  و  طراحی  داروســــازی   و 

تغییر  قــابــل   SA-M ماشین   است. 

و  پیرشفته  بسیار  تکنولوژی  با  و  بــوده 

مختلفی  انواع  تواند   می   ، آسان  کاربرد 

کند. تولید  باال  کیفیت  با  را  ها  کیسه  از 

می  منظوره  همه  ماشینی   SA-U رسی 

انواع  تولید  برای  سنتی  بطور  که  باشد 

رود.  می  بکار  اتیلن  پلی  هــای  کیسه 

میتواند مجهز به تجهیزاتی جهت تولید به 

دسته با  دار،   دسته  های   کیسه  نوبت  

همچنین  شود.  شده  سوراخ  و  شده  وصل 

پستی  های  پاکت   ، دار  زیپ  های  کیسه 

سفارشی. پست  و  مقاوم  های  پاکت   ،
ــدات  ــی ــول ت ــه  ــجــمــوع م ــا  ــه ــت ان در  و 

آالت  مــاشــیــن  Elba(البا)  رشکـــت 

(برای   BM11BW BM11GSو 
ماشین  و  باز)  رس  و  خرید  هــای  پاکت 

 wicket SW97 را نیز شامل می شود.
نـــگـــرش مـــشـــرتی مـــحـــور رشکـــت 

Elba (البا) مجموعه راه حل های گسرتده 
پیشبینی  نیازهای  به  پاسخگویی  برای  ای 

دهد. می  ــه  ارائ ــازار  ب متغییر  و  نشده 

دهنده  تشکیل  های  بخش  بودن  مدوالر 

را  Elba(البا)  رشکــت   ، آالت  ماشین 

متناسب  هــای   حل  راه  ــه  ارائ به  ــادر  ق

مناید.  مــی  مــشــرتی  ســفــارش  و  نــیــاز  بــا 

مــدوالر  هــای  بخش  متامی  براین  عــالوه 

برای  و  بوده    ” plug and play ”
بروز رسانی و بهبود خط تولید ، میتوانند 

به ماشین آالت از قبل موجود اضافه شوند.

از آخرین نکات مهم قابل اشاره : کارکرد 

آسان ، نیاز به نگهداری حداقلی ، پشتیبانی 

و رسویس شبانه روزی و استهالک کم می 

باشند که ماشین آالتElba (البا) را به یک 

بازار  رسمایه گذاری مطمنئ و سودآور در 

تبدیل می کنند.   نرم  بندی های  بسته 

www.elba-spa.it

SAM medical pouch making machine

SAV/TVB thermoshrinking 
bag making machine
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صنعت  در  پیرشو  ــت  رشک یــک   IBL
تاسیسات و دستگاه های مواد غذایی که 
نصب  و  تولید  برنامه ریزی،  زمینه ی  در 
و  محل  در  اتوماتیک  تولیدی  طرح های 
ماشین آالت پیرشفته برای تولیدات که در 
زمینه ی پخت تخصص دارد: از نان و خمیر 
هزار ال تا همه  نوع بیسکویت و کوکی.
نوظهور،  و  جــوان  پدیده ی  یک   IBL
حال  در  مداوم  به طور  و  یافته  تکمیل 
رشد، به لطف یک فرمول تجاری نوآورانه 
و انعطاف پذیر که با دیدگاه اسرتاتژیک و 
نوآوری فنی ترکیب شده است. این رشکت 
چند دهه ای  دانش  از  را  ژنتیکی  میراث 
از  و تجربه ی کار در رشکت های پیرشو 
پایتخت جهان  ورونا، که به طور سنتی 
در این زمینه است، به ارمغان می آورد.

ــی پــخــت  ــ ــال ــ ــای ع ــ ــاه ه ــ ــگ ــ ــت ــ دس
دستورالعمل های مهم را دنبال می کنند
اصلی  ویژگی های  از  تولید  راه حل  هر 
صنعت   منی باشد.  جدا  نهایی  محصول 
ارائه  را  متنوع ای  بسیار  IBLطرح های 
رسعت  به  و  آسانی  به  که  می دهد 
قابل  مختلف  محصوالت  ــواع  ان ــرای  ب
بیشرتین  امکان   IBL تبدیل  می باشند. 
را در  انعطاف پذیری  تنوع و تطبیق و 
از طرح  تولید فراهم می کند:  طرح های 
صورت  به  کار  انجام  برای  تنظیامت  و 
با  و  اتوماتیک  کامال  خطوط  تا  دستی 
و  مختلف  تولیدی  نیازهای  به  توجه 
مقادیر مورد نظر محصول. IBL همچنین 
خدمات کمک رسانی و نگهداری، ارتقاء 
و اصالح طرح های تولیدی پیش ساخته 
دنبال  به  همیشه  می دهد:  ــه  ارائ را 

و  خدمات  ارائه ی  مفهوم  پیرشفت ترین 
راه حلهای نوآورانه در همه ی موارد است.

به  را  ــی  ــن ــع م و  ــود  ــ من ــن  ــرتی ــه ب
ــد ــدهــی ب ــود  ــ خـ ــار  ــ کـ و  کـــســـب 
برای پخت در بخش بیسکویت و کوکیها، 
ماشین آالت  و  صنعتی  طرح های   IBL
اتوماتیک را برای چرخه ی تولیدی کامل 
میکند: تولید  و  طراحی  زیر  محصوالت 

-کوکی های نرم
-بیسکویت های سفت

-و کرکرها (شیرینی و بیسکویت 
ورقه ای)

-بیسکویت های پرشده و بیسکویت با 
تکه های خوراکی (مانند شکالت)

-کوکی ها
-کلوچه ها
-کیک ها

و برای بخش نان و خمیر هزار ال:
- خمیر هزار ال

-کروسان 
-نان شیرین
-نان باریک

-باگت
(breadstick) نان سوپی-

-نان سوخاری
-فوکاچچا (نان ایتالیایی، مانند خمیر 

پیتزا)
-نان عربی (پیتا)

(ciabatta bread) نان چاباتا-
-پیتا

-پیتزا

توسط   IBL تــوســط  تــولــیــدی  طــرح 
کارخانه  داخــل  در  داخــلــی،  کارکنان 
نزدیکی  در  رشکت  مرکزی  دفرت  در  و 
مــی شــود. ساخته  و  طــراحــی  ــا  ورونـ

ساخته  ماشین آالت  و  تولیدی  طرح های 
بهرتین   IBL تــوســط  ــده  ش نصب  و 
راه حل های سفارشی، ابتکاری و اقتصادی 

کسب و کار خود را با تکنولوژی خط تولید 
صنعتی پخت (نان و شیرینی) افزایش دهید
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و  صنعتی  زمینه های  همه ی  در  را 
موقعیت های اقتصادی را تضمین می کنند.

IBL می تواند به مشرتیان برنامه ریزی، 
ساخت و نصب طرح های چرخه ی کامل 
مواد  انبارداری  از  کند:  ارائه  را  تولیدی 
قالب سازی،  و  تهیه خمیر  اولیه،  و  خام 
نهایی. محصول  تــا  بندی  پخت،  تــا 

با توجه به همکاری فنی با رشکای ارائه 
 SEWEURODRIVE، دهنده اجزا مانند
 ALLEN BRADLEY، SIEMENS،
KOYO SKF و غیره، طرح پیشنهادی ما 
برای صنعت پخت و نانوایی دارای: قابلیت 
مدت،  طوالنی  دوام  و  کامل  اطمینان 
و  نگهداری  در  پذیری، سادگی  انعطاف 
گارانتی چند ساالنه از سازنده می باشد.
صنعت  ــرا  ــ ب ــار  ــبـ اخـ ــن  ــریـ ــازه تـ تـ
IBL در  بـــزرگ  تــغــیــیــرات  ــخــت:  پ
رشکت به دفرت مرکزی بزرگرتی منتقل شده 
و پیامی را به بازار ارسال کرد- مصاحبه ی 
زومرل:  متئو  آقای  اجرایی  دفرت   مدیر 
بزرگرت  مکان  بــه  شــام  ــرل،  زومـ ــای  آق
ــد:  ــرده ایـ کـ ــت  ــرک ح ــری  ــدت ــدی ج و 
... ــد  ــ رش از  ــی  ــنـ روشـ نــشــانــه ی 
رشد ما نتیجه ی مستقیم افزایش تقاضای 
بازار است. واقعیتی که ما با شور و شوق 
عین حال،  در  و  میکنیم  استقبال  آن  از 
همزمان نشانه ی چالش جدیدی است که 
خواستار تعهد بیشرتی از سوی ما می باشد.
مــتــعــد  را  خــــودتــــان  چـــگـــونـــه 
ــد؟ ــی ــن ــی ک ــش م ــ ــال ــ بــــه ایـــــن چ
خب، برای رشوع، رسمایه گذاری بیشرتی 
برای منافع کسب و کار به منظور رضایت 
می کنیم.  افزایش  به  رو  تقاضای  بیشرت 
جابه جایی اخیر ما به مکان جدید و بزرگرت 
به Villafranca - جایی که فرودگاه ورونا 
در آنجا واقع شده - به عنوان یک پیامد 
طبیعی است، اما تنها گام رضوری برای 

منی باشد. ما  بازار  اهداف  به  دستیابی 
دستیابی  منظور  به  دیگری  کارهای  چه 
می دهید؟ انــجــام  ــازار  بـ ــداف  اهـ بــه 
اصلی ترین  از  تــوســعــه  و  تحقیق 
کارهاست، عامل دیگری که نقش بسیار 
ارائه ی  توانایی  من  منظور  دارد:  مهمی 
برای  درست  زمان  در  مناسب  راه حــل 
کارآمد  و  رسیع  واکنش  ما،  مشرتیان 
باشد. الزم  که  کجا  هر  و  ــان  زم هر 
مشرتیان: بــرای   IBL خالصه،  طور  به 

-کیفیت جهانی باالی طرح ها
- قابلیت اطمینان و دوام باال

- انتخاب گسرتده ی راه حل های فنی
-اجرای رسیع طرح ارائه  شده

- هزینه ی کم و رصفه  جویانه ی قابل 
مالحظه

- نگهداری برنامه ریزی شده توسط 
پروتکل

-کمک های تکنیکی از راه دور یا در 
محل

را فراهم میکند. 

www.iblbakery.com
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تولید  در  متخصص   ،Escher Mixers
و  نــان  ــرای  ب مخلوط کن  ماشین آالت 
را  خود  تخصص  ما  است.  شیرینی پزی 
ــم.  آورده ای بدست  تجربه  سال ها  طی 
امکان توسعه ی  ما  به  چنین تخصصی، 
راهکار هایی ارائـــه ی  و  ماشین آالت 

و  مــشــرتیــان  ــاز هــای  ــی ن رفــع  جهت 
اســت. داده  را  مختلف  ــای  ــازار ه ب

ماشین آالت ما به علت استحکام، دوام، 
دقت در محصول نهایی و کیفیت خمیری 
که تولید می کنند، شناخته شده هستند.

تجهیزات نانوایی
را   Wendel و   Spiral میکرس های  ما 
پیشنهاد می کنیم. هر دو گزینه قادرند 
سیستم  به  مجهز  که  کاسه ای  توسط 
MR-) است  و حرکت  قفل  دوحالته ی 

همچنین  شود.  جا به جا   ،(MW Line
از  تخلیه  سیستم  دارای  میکرس  این 
که  است   (MD-MDW Line) انتها 
توسط نوار نقاله یا باالبر های کاسه که 
راهکار های  با  شدن  هامهنگ  قابلیت 
دارد  را  و سیستم های خطی  اتوماتیک 
در  را  نیاز  مورد  کاسه های  می تواند  و 
مخزن های عمودی یا خطی ذخیره کند. 
این دستگاه شامل سیستم های اتوماتیک 

میکرس های صنعتی با کیفیت بسیار باال
ضایعات،  بازیابی  سیستم های  چرخان، 
برش  و  ــورب  مـ قیف  سیستم های 
گیوتین  با  غلطت   / گیوتین   / ستاره ای 
می شود.  سفارشی  دیگر  راهکار های  و 

تجهیزات شیرینی پزی
سیاره ای  میسکر های  از  وسیعی  طیف 
با ابزار دوگانه برای صنعت شیرینی پزی 
که  می شود  عرضه  رشکت  این  توسط 
از لحاظ بهداشتی بسیار مطمنئ بوده، 
نیازی  ــاری  ــن ک روغ سیستم های  بــه 
بهینه  تعمیرشان  و  نگهداری  و  ندارند 
از  گسرتده ای  طیف  است.  به رصفه  و 
ابزارهای قابل تعویض برای استفاده های 
مختلف و تولید خمیر موجود هستند.  
ما خط تولید PM-D  را برای تولیدات 
صنعتی توسعه دادیم. این خط بصورت 
مجزا  رسعت  تنظیم  با  مستقل،  کامال 
حرکت  امکان  با  و  بخش ها  سایر  از 
حالیکه  در  می کند.  عمل  معکوس 
پل  ساختار  با    PM-DB تولید  خط 
ترکیبات  که  می دهد  اجازه  خود  مانند 
بصورت اتوماتیک وارد شوند، همچنین 
تزریق هوا باعث کاهش زمان مخلوط 
کردن و افزایش حجم می شود. در این 
خط تولید، فرآیند تهیه ی خمیر توسط 

از  کــردن،  متیز  و  منفی  یا  مثبت  فشار 
انجام   CIP شستشوی  سیستم  طریق 
متنوعی  گزینه های  همچنین  می گیرد. 

برای کاسه های تخلیه موجود هستند. 

www.eschermixers.com
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در کروگاتــه (Carugate) در میــالن 
ایتالیایــی  تولیــد  برتــری  قلــب  در 
واقــع شــده اســت، اســتودیو تکنیکــو 
در   (www.stappiani.com) اپپیانــی 
حــال تامیــن فــن آوری و پشــتیبانی 
کــه  رشکت هایــی  بــرای  می باشــد 
ــال  ــه دنب ــی ب ــه ی جهان ــه در صحن ک
ــواد  ــردازش م ــه ای پ تاسیســات کارخان
ــاال  ــا کیفیــت ب غذایــی هیدروترمــال ب
 (High Quality Hydrothermal)
مختلفــی  تکنولوژی هــای  هســتند. 
ماننــد  مــا  سیســتم های  تولیــد  در 
 Vacuum) ــدی خــالء فــن آوری گاریبل
اســتفاده   (Gariboldi Technology

می شــوند.

رشکــت از نظــر قانونــی در ســال ۲۰۰۰ 
راه انــدازی شــده و خــود را از یــک 
تیــم از کارشناســان  بــا داشــنت ۱۵ 
ســال تجربــه در ایــن بخــش و کســانی 
از رشکــت  کــه در گذشــته بخشــی 
 Gariboldi) گاریبلــدی  مهندســی 
Engineering SpA) بودنــد، مجهــز 
منــود. هــدف اصلــی رشکــت مــا بهبــود 
و  محصــوالت  فرآیندهــا،  ســازمان، 
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــازده ی رشکت های ب
ــامد  ــی اعت ــه تعال ــرای رســیدن ب ــا ب م
ــد انســان هایی  ــد. تعه ــه کرده ان و تکی
که بــرای اســتودیو تکنیکــو اپپیانی کار 
می کننــد بــرای راضــی کــردن مشــرتیان 
صالحیــت،  دادن  اختصــاص  توســط 

ــیدن  ــامد دررس ــودن و اعت ــه ای ب حرف
ــده اســت. ــن ش ــداف تعیی ــه اه ب

بــه  اپپیانــی  تکنیکــو  اســتودیو 
تکنولوژی هــا  پیرشفته تریــن  ســمت 
برنامه ریــزی می کنــد و متعهــد بــه 
ارائــه  محصــول  کیفیــت  تضمیــن 
شــده توســط بررســی و مطالعــه ی 
مشــرتی  موردنیــاز  محصــوالت 
مشــاوره ی می توانــد  می باشــد. 
کنــد  تضمیــن  را  عالــی  کیفیتــی 
خیلــی  را  خــودش  کــه  هامنگونــه 
ــا سیســتم محاســبه مــدرن در  ــاد ب زی
انطبــاق بــا مقــررات قانونــی بهــره 

. بخشــید

مــا  رشکــت  اصلــی  فعالیت هــای 
ســاز  و  ســاخت  تولیــد،  طراحــی، 
فــرآوری  تاسیســات  نصــب  و 

(نیمــه پخــنت- هیدروترمــال غــالت 
می باشــد.  (parboiled

-امــکان تکنیکــی و فنــی و مطالعــات 
ــد ــرای نصب هــای جدی ــی ب مال

ــای  ــه ه ــد و چرخ ــازی تولی - بهینه س
ــتیک لجس

- بررســی دوبــاره ی رشایــط و تجدیــد 
فرآیندهــای صنعتــی

- مطالعــات و طراحــی ماشــین آالت 
ــی صنعت

مالــی  امــکان ســنجی  - طراحــی و 
انــرژی بازیابــی  بــرای 

- طراحــی و امــکان ســنجی مالــی برای 
پوســته برنــج و زیســت توده هــای 

.(biomasses)ــر دیگ

بــرای  مــا  مختلــف  فن آوری هــای 
پــردازش هیدروترمــال برنــج و یــک 
ــور  ــه ط ــش – ب ــرای آزمای ــوآر ب البرات

:(TECNICO APPIANI) استودیو تکنیکو اپپیانی
 مــا چــه کاری انجــام میدهیــم، چه چیزی را پیشــنهاد 

می کنیــم، بــه چــه چیــزی بــاور داریم
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(R&D) بخش تحقیق و توسعه
راه حل هــای  پذیــری،  انعطــاف 
نوآورانــه، تحقیــق و توســعه بــرای 
افزایــش کیفیــت و کارایــی تجهیــزات، 
مــا  بــرای  کــه  می باشــد  تدبیــری 
امــکان موفقیــت در رسارس جهــان در 
پــردازش  ماشــین آالت  و  تاسیســات 

برنــج  را فراهــم کــرده اســت.

مــا  تحقیقاتــی،  آزمایشــگاه های  در 
پروژه هــای  توســعه  بــه  متعهــد 
ــی می باشــیم.  ــج عال ــا نتای سفارشــی ب
مــا همچنیــن طیــف گســرتده ای از 
فــن آوری بــرای پخــت و پــز رسیــع 
ــه  ــل پخت ــر از قب ــالت دیگ ــج و غ برن
ــم.  ــه می دهی ــات را ارائ شــده و حبوب
در همــکاری با موسســات دانشــگاهی 
و  پخــت  فرآیندهــای  مــا  پیــرشو، 
پــز رسیــع برنــج ســفید را توســعه 

داده ایــم.

فرآیندهــا می تواننــد بــه ۵ دقیقــه، 
ــاده  ــان آم ــه زم ــا ۱۰ دقیق ــه ی ۸ دقیق
شــوند.  تنظیــم  خانگــی  ســازی 
و  غــالت  دیگــر  بــرای  همچنیــن 

حــال  در  همچنیــن  مــا  حبوبــات، 
طراحــی راه حل هــای منحــرص بــه فــرد 
بــرای محصــوالت از قبــل پختــه شــده 
ــود  ــدس، نخ ــدم، ع ــور، گن ــد بلغ مانن
ــا ارزش  ــوالت ب ــن محص ــیم. ای می باش
محبوبیــت خــود را در خانــواده مــدرن 
ــی  ــل زمــان آماده ســازی طوالن ــه دلی ب
آن از دســت داده انــد، بــا فرآیندهــای 
ــاره  ــازار اش ــن ب ــه ای ــا ب ــا دقیق ــا، م م
در  را  مــان  مشــرتیان  و  می کنیــم 
موقعیــت بــه دســت آوردن مزایــای 
چنیــن  تهیــه  در  جالــب  رقابتــی 
محصوالتــی بــا زمــان آمــاده ســازی 

می دهیــم. قــرار  کوتــاه 

همه ی  و  اپپیانی  تکنیکو  استودیو 
حارض  حال  در  مشارکتی  رشکت های 
عمل   ISO گواهینامه ی  طبق   بر 
آزمایش  و  ساخت  طراحی،  می کنند. 
استانداردهای  دقیقرتین  اســاس  بر 
 PED, است:  شده  انجام  املللی  بین 

   .ASME, EN, DIN GOST-R

www.stappiani.com

خالصــه تقســیم شــده اســت:
ــا  ــدی خــالء ب ــن آوری گاریبل GAT- ف
اســتفاده از مــواد خــام برنــج آســیاب 

ــا برنــج پوســت کنــده نکــرده ی
فــن آوری دســته ای عمــودی   -VBT

(Vertical Batch Technology)
عمــودی  مــداوم  فنــاوری   -VCT
(Vertical Continuous Technology)
ــج  ــاوری مــداوم افقــی (برن HCT- فن

قهــوه ای و غــالت دیگــر)
LAB-البراتوار آزمایش

ــت  ــه رشک ــت ک ــال اس ــک س ــرای ی ب
یــک  بــا  اســرتاتژیک  مــا همــکاری 
بــرای  پیــرشو  ایتالیایــی  رشکــت 
کن هــای  خشــک  عرضــه  و  تولیــد 
غــالت بعــد از برداشــت شــامل خــط 
ــدف  ــا ه ــاال ب ــوژی ب ــا تکنول ــد ب تولی
ــالت  ــل غ ــی کام ــان از یکنواخت اطمین
ــالت  ــای غ ــه ی ویژگی ه ــظ هم و حف
تاسیســات  اســت.  داده  توســعه  را 
بــا  مــا  خشــک کن  وماشــین آالت  
توجــه بــه ویژگی هــای خــاص غــالت، 
ظرفیــت تولیــد مــورد نیــاز، انــدازه 
ســایت کارخانــه طراحــی و راه انــدازی 

شــده اند.
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ICI CALDAIE رشکتی با ۶۰ سال سابقه 
تولید گرما  انرژی و  و تجربه در مدیریت 
است، مرجعی در میان رشکت های فعال در 
بخش ژنراتور بخار برای فرایند های صنعتی 
روح  با  ما  رشکــت  می باشد.  گرمایش  و 
نوآورانه اش شناخته شده است که ما را توسط 
بروی  رسمایه گذاری  به  توسعه  و  تحقیق 
سیستم های  ایجاد  اهداف  با  پروژه هایی 
جدید انرژی با اثرات زیست محیطی کم، 
شناسی  نوع   و  جدید  فن آوری های  کشف 
منابع انرژی تجدید پذیر، هدایت می کند. 
در این میان، ما منابع زیادی را در زمینه ی 
بازار  برای  از هیدروژن  گرما  و  برق  تولید 
رسمــایــه گــذاری  مسکن  ــاز  س و  ساخت 
منایندگی  دفاتر  و  مرکزی  دفاتر  می کنیم. 
ما در روسیه، بالروس، قزاقستان، رومانی، 
آمریکا،  متحده  ایاالت  انگلستان،  لهستان، 
فروش  منایندگی های  و  سنگاپور  و  چین 
از کشورهای جهان،  بسیاری  ما در  رسمی 
که  می کنند  نزدیک  مشرتیانی  به  را  ما 
از  آنها را  راه کارهای ما را می گزینند و ما 
تجدید  یا  و  گیری  اندازه  مطالعه،  طریق 
می کنیم. همراهی  کارخانه ای  تاسیسات 

تقدیر  ــان  ــه ج در  مــا  ژنـــراتـــورهـــای 
که: کــرده انــد  ثابت  آنها  ــرا  زی شــده انــد 

بخار  ژنراتورهای   ٪۱۰۰ باالی  کارایی   -
تراکم  فــن آوری   از  بهره برداری  لطف  به 
بخش  در  ما  تکنولوژی  از  منتج  گازها، 
٪۲۲ تا  سالیانه  مرصف  کاهش  با  تجاری 

به   ٪۹۰ تا  ساالنه  برق  مرصف  کاهش   -
(مدار)  سیستم های  داخلی  طراحی  لطف 
برای  ما  ماهرانه ی  پیشنهادات  و  یکپارچه 
موجود؛ طرح های  سازی  بهینه  و  تجدید 
- Nox emissions (انتشار اکسید نیرتوژن)>

۱۸mg/Nm به دلیل چندین پروژه ی تحقیق 

بین املللی؛ با رشکای  همکاری  و  توسعه  و 
خیال  ــا  ب و  خـــودکـــار  ــار  کـ ــان  ــک ام  -
ــارت ــظ ــه ن راحـــــت بـــــدون نـــیـــاز بـ
؛ کــاربــر پــســنــد  ــرتل  ــن ک و  ــاده  ــف ــت اس  -
به  دور  راه  از  ــظــارت  ن گــزیــنــه ی    -
رسویس  عملیات  ــازی  س بهینه  منظور 
محل در  فنی  مداخالت  به  نیاز  بــدون 
کاربرد های  برای  را  خاصی  محصوالت  ما 
توسعه  غــذایــی  صنایع  در  اختصاصی 
که  یکپارچه  سیستم های  ــم،  ــ داده ایـ
ــه بـــــرآوردن حــتــی بــزرگــرتیــن  قـــادر ب
کامل  راه کارهای  با  بخار،  برای  تقاضاها 
می باشند. بخش  ــن  ای ــا  ب متناسب  و 

مورد مطالعه
ــا. ــی ــال ــت ای شــــامل  در  رشکــــت  یـــک 
اشــبــاع  مستقیم  ــخــار  ب از  ــاده  ــف ــت اس
گــرم. آب  فرآیند  تولید  ــرای  ب و  شــده 
ــده: ــ ــاده ش ــ ــف ــ ــت ــ ــوژی اس ــولـ ــنـ ــکـ تـ
 ۸۰۰۰ ــر  ه  ۲ شـــامره  ــخــار  ب ژنـــراتـــور 
ــه: ب مــجــهــز  ســـاعـــت،  در  ــرم  ــوگ ــل ــی ک

اول  ــه ی  ــل ــرح م ــردن  ــ ک ــادی  ــص ــت اق  -
اولیه آب  کـــردن  ــرم  گ پیش  از  ــرای  بـ
دوم  ــه ی  ــل ــرح م ــردن  ــ ک ــادی  ــص ــت اق  -
شستشو آب  ــردن  ک گــرم  پیش  از  ــرای  ب
با  ذخــیــره ســازی  مدوالسیون  سیستم   -
مرصف  کاهش  منظور  به  برابر  دو  تأثیر 
بهینه سازی  و  تولید  پمپ های  ــرق  ب
ــور؛ ــراتـ ژنـ ورودی  در  آب  مـــقـــدار 
با  مشعل  هامهنگی  و  یکپارچگی   -
(معکوس)  کننده ی  تنظیم  سیستم های 
بهره وری ؛ اکسیژن و کنرتل  اینورتر، کنرتل 
- مخزن جمع آوری رسوب با بازیابی حرارتی؛
(پخش کننده  ژنراتور  عملکرد  مدیریت   -
کارایی رساندن  حداکرث  به  منظور  به  بار) 

نتایج کسب شده:

٪۸+ کـــــارخـــــانـــــه:  کــــــارایــــــی 
٪۹۰- شده:  جذب  الکرتیکی)  (توان  برق 
٪۲۰- ــار:  ــ ــخ ــ ب واحــــــد  ــه  ــنـ ــزیـ هـ
به  (مربوط  سفید  گواهی  از  ساالنه  بازده 
کم مرصف کردن انرژی) : ۱۵۰۰۰ € / سال
گوید: می  چه  ما  ــورد  م در  ما  مشرتی 
انتخاب  ثابت کرده که   ICI CALDAIE"
جوان  رشکت  یک  عنوان  به  است،  برنده 
فنی  ــش  دان از  باالیی  سطح  با  پویا،  و 
باال،  تولیدی  ظرفیت  صنعتی،  زمینه  در 
پشتیبانی مشرتی در طول مرحله ی طراحی 
تولید  بــاب  در  کامل  انعطاف پذیری  و 
ژنراتورهای فرای استاندارد، کامال سفارشی 

  ." مشرتی  خاص  درخواست های  برای 

ما را در LinkedIn یا لینک زیر دنبال کنید:   
www.icicaldaie.com

ICI CALDAIE از 60 سال پیش تا کنون 
کارشناس شام در ارائه ی بهرتین راه کار



icicaldaie.com

Steam and superheated water boilers for food industry
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ُمنِفررینا  و   (Imperia) امِپریا  رشکت 

 2010 ســال  در   (Monferrina)
که   Imperia کــه  زمــانــی  شــد  ایــجــاد 

بود،  شــده  ــذاری  گ پایه   1936 ســال  در 

 1978 سال  در  که  را   Monferrina
تاسیس شده بود، خریداری کرد. یکی شدن 

پاسخگوی  ایجاد کرد که  را  رشکتی  این دو، 

از  وسیعی  طیف  با  ها  درخــواســت  متــام 

باشد. می  پاستا  تولید  ــرای  ب محصوالت 

پاستای بلند -  بیگُلی، کاِپللینی، فیدلینی، 

بزرگ،  اسپاگتی  اسپاگتی،  لونگی،  فوزیلی 

اسپیللُنچینی،  کوچک  اسپاگتی 

تُرکُکلی، ورمیشل بزرگ، ورمیشل، 

تُنناِرللی  کیتاررا،  الَل  اسپاگتی 

چیریُوِل،َمنفریُکلی  شاالتِیللی، 

باِوتِت، باوتی کوچک، لینگواینه، 

َمَفلِد،  کــوچــک،  ی  لینگواینه 

ِرجیِنتِت،  کــوچــک،  ی  َمَفلد 

کَپللی  باربیِن،  تریپُلیِن،  تِِرنِتِت، 

ِفتتوچچ  ِفتتوچچِ،  کَِپلِونِِر،  َدنگُُل 

الزانیا،  ِفِرنیاچچِ،  کوچک،  ی 

بزرگ،  الزانیای  کوچک،  الزانیای 

شاالتِللی،  پیتُزکِکری،  پاپپارِدلِل، 

اسرتینگُتزی، اسِرتَنگُتزی، تُُرنگُتزی، 

تَلِیرینی،  تَلیولینی،  تَلیاتِلِل، 

کاالمارتتی. کاالماراتا،  بوکاتینی، 

گارگانللی،    - کوتاه   پاستای 

ــــَرِت،  ِف َد  َمــنــیــِک  ــُرنــی،  مــکــِک

مکِکُرنیچی، مکِکُرنیِچللی، َمِنُکتتی، 

کوچک،  مُبَربُدنی  کوچک،  ی  ِپننه 

پَکِکری، ِپننه، ِپننه ی زیتا، ِپننه ی 

ِپرچاتِللی،  بزرگ،  ی  ِپننه  باریک، 

ِسدانی،  ریگاتُنی،  ریگاتُنچینی، 

ِسدانِی کوچک، کیاُچلینی(حلزونی)، 

تُرکِیتتی، تُرتیلیونی، توفُفلی، زیتی 

کاتانِِزلِل،  کاسِتلالِن،  ــچِ،  ــازاِرچ ک کَمپانِِل، 

کُنکیلِی،  ِچنُچنی،  ِچِکتتی،  کــاواتِــلــلــی، 

ای،  پروانه  گـَـلــُل،   دی  کرسِت  کُنکیلونی، 

جیلی،  ِجِمللی،  بوکاتی،  فوزیلی  فوزیلی، 

جیرانُدِل، اینیوکی، اینیوکتی ساردی، اینیوکتی 

لوماکونی،  لوماِک،  لَنِرتِن،  گرامینیا،  ُرمانی، 

کوچک،  َمنیِک  َمنیِک،  َملَفتتی،  َملتَلیاتی، 

رادیاتوری،  ای،  لوله  پَسَسِتلی،  ای،  گوشواره 

تُُرفِی. اسرتُتزَزپِرتی،  اسپیِگ،  رُوِت،  ریچُچلی، 

انُلینی،  انیولُتتی،   – پرشده  پاستای 

ِمتِزلوِن،  کَُزنِچللی،  کَپِپللِتی،  کَِنللُنی، 

تُرتِللی  تُرتِللی،  راویولی،  پِیُرجی،  ِپلِمنی، 

تُرتِالچی. و  ـــزرگ  ب تـُـرتِــلــلــی  کــوچــک، 

غیره – کرپ، اینیُوکی.

از  بیش  به  صادرات  دارای  واقع رشکت  در 

باشد.  می  جهان  رسارس  در  کشور   130
دو برند به دو هدف مختلف اشاره دارند: 

امپریا دارای تخصص در ماشین آالت پاستای 

باشد  می  کوچک  ی  ها  رستوران  و  خانگی 

ماشین  ی  کننده  تولید  منفررینا  حالیکه  در 

آالت برای رستوران های بزرگرت، البراتورها 

منفررینا  حقیقت،  در  باشد.  می  صنایع  و 

کرپ  اینیوکی،  آالت  ماشین  کننده ی  تولید 

ها و راویولی می باشد. همه ی محصوالت 

باشند.  می  ایتالیا  ساخت   %100

www.imperia.com

www.la-monferrina.com

تولید کننده ی ماشین آالت تولید پاستا از سال 1932
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مجله ی صنایع غذایی و نوشیدنی

بزرگ  ایــده  یک  از   Tecnopool داستان 
نصب  و  تولید  ــی،  ــراح ط شــد:  متولد 
غذای. محصوالت  فرآوری  برای  ماشین آالت 
 داستانی که در سال ۱۹۸۰ با ثبت گواهی 
اخرتاع Anaconda: اولین تسمه نقاله تولید 
الگو،  لئوپالدو  توسط مؤسس رشکت،  شده 
آن  از  مهم تر  و  پیروز  محصولی  شد.  آغاز 
در  که  تولید  فرآیندهای  متام  برای  مناسب 
از  استفاده  با  باید  غذایی  محصوالت  آن ها 
حرارت فرآوری شوند. این آغاز داستان یک 
موفقیت بزرگ بود که دیگر هرگز متوقف 
نشد، هامن طور که نتایج به دست آمده در 
این موضوع هستند:  ۳۵ سال گذشته گواه 
افزایش فروش، حضوری روزافزون در بازارهای 
خارجی و تکامل مستمر محصوالت غذایی. 
داستان Tecnopool در پادوئا متولد شد، البته 
امروز این داستان از مرزهای داخلی فراتر رفته 
و در متام جهان شنیده می شود. از منجمد 
از پاستوریزه کردن تا  کردن تا خنک کردن، 
ترش کردن خمیر و انجام متام مراحل تا پخنت 
متام  در  انعطاف پذیری  واژه  کردن،  رسخ  و 
دارد.  فعال  نقشی   Tecnopool راه حل های 
پیش از توسعه یک کارخانه، Tecnopool به 
کسانی می اندیشد که از آن استفاده خواهند 
عامل  تنها یک  نه  انعطاف پذیری  زیرا  کرد، 
ذهنی است، بلکه بیش از هر چیز یک رویکرد 
کاری محسوب می شود. هدف دفرت طراحی 
هم دقیقاً همین است: به ایجاد یک رابطه 
رصاحت،  اساس  بر  مشرتیان،  با  انحصاری 
شفافیت و شایستگی کمک کند.  رابطه ای که 
روی تبادل آرا و نظرات شکل گرفته و از هامن 
ابتدا در فاز طراحی آغاز می شود و با ساخت 
کامل سیستم به پایان می رسد. Tecnopool به 
این شکل کارخانه هایی را ایجاد می کند که به 
معنای واقعی برای هر مشرتی و هر نوع فضای 
کاری سفارشی سازی شده است، کارخانه هایی 
نظر  از  و  حداکرث  بهره وری  لحاظ  به  که 
تعمیر و نگهداری حداقل ها را تضمین کنند. 

 Tecnopool تطبیق پذیری کارخانه های
به وسیله بخش هایی تنظیم می شود 
حضور  می شود:  کــار  آن هــا  در  که 
فناوری آن پشت فرآوری یک محصول 
غذایی به هیچ وجه اتفاقی نیست.
مـــــنـــــجـــــمـــــد کــــــــــردن

دانشی که Tecnopool به دست آورده 
روشی  می دهد  اجــازه  آن  به  است، 
کامالً پیرشو را برای فرآوری محصوالت 

غذایی بسته بندی شده یا فله ای که از طریق 
تسمه منتقل و در محفظه ها منجمد می شوند 
عایق بندی  دیواره هایی  که  کند  تضمین  را 
ــد.  دارن مختلف  ضخامت های  در  شــده 

خنک کردن
سیستمی که برای دو نوع خنک کردن طراحی 
شده است: محیطی و با هوای فرشده در اتاق. 
دقیقاً همین انعطاف پذیری است که باعث 
می شود برای هر خط تولید و هر نوع محصول 
باشد.  مناسب  فله ای  یا  شده  بسته بندی 

ترش کردن
توجه  ظرافت  انــدازه  این  با  خمیرفرآیندی 
دلیل  همین  به  می کند.  طلب  را  ــادی  زی
را  کارخانه هایی  همیشه   Tecnopool
شده اند  سنجیده  کامالً  که  است  ساخته 
تغییر  را  غذایی  محصوالت  ویژگی های  و 
محصول  به  هم  شکل  این  به  و  منی دهند 
نهایی و هم به مرصف کننده احرتام می گذارند. 

پاستوریزه کردن
برای اینکه محصوالت فرآوری شده در زمان 
الزم به دمای درست برسند، الزم است متام 
جزئیات با دقت پوشش داده شوند: طراحی 
 Tecnopool توسط پیچیده ای  کارخانه های 
که از اتاق های عایق بندی شده برای فرآوری 
پارامرتهایی  به  توجه  با  غذایی  محصوالت 
استفاده  هستند  تغییر  حال  در  دامئــاً  که 
نیست. تصادفی  وجه  هیچ  به  می کنند، 
ــک ــی ــرم ــات ــرال روغـــــن دی ــیـ ــپـ ــر اسـ فـ

Tecnopool، با حفظ فلسفه خود در جهت 

ساده سازی خطوط تولید به دالیل مکانیکی و 
اقتصادی، دامنه کارخانه های خود با سیستم 
پخت اسپیرال را تکمیل کرده است که، به 
رصفه جویی  امکان  خود،  پیکربندی  لطف 
فراهم  را  روان  تولیدی  فرایند  و  فضا  در 
شام  به   Tecnopool اسپرال  فر  می کند. 
امکان می دهد در فضا رصفه جویی، جریان 
خط تولید را ساده و انرژی را ذخیره کنید. 

رسخ کن روغن حرارتی
با  را  خــود  محصول  دامنه   Tecnopool
می دهد  افزایش  دیگری  ــرآوری  ف دستگاه 
جدیدی  تولید  خطوط  تکمیل  امکان  که 
در  مشرتی  نیازهای  که  می کنند  فراهم  را 
زمینه گوشت، ماهی، نان و شیرینی ها، میان 
و حتی غذای حیوانات  زمینی  بادام  وعده، 
 Tecnopool رسخ کن  می سازد:  برطرف  را 

Tecnopool یک مرکز آزمایش به مشرتیانش 
ارائه می دهد که با خط ترکیب، اتاقک ترش 
کردن خمیر، فر اسپیرال و اتاق منجمد سازی 
با مشخص کردن وقت  تکمیل شده است؛ 
قبلی، این مرکز به صورت کامل در دسرتس 
مشرتیان قرار می گیرد تا عملکرد و کیفیت 
سیستم های Tecnopool را بررسی و نتایج 
حاصله در هر محله از تولید محصوالت خود 

را ارزیابی کنند. همه دعوت هستند.     
www.stappiani.com

TECNOPOOL، بهرتین انتخاب
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هایی  فعالیت  از  ســال  ســه  پــایــان  در 

و  ــازار  ب با  رابطه  تحکیم  هــدف  با  که 

طور  بــه  محصوالت  بــا  خــود  مشرتیان 

فرایند  برای  و ساخته شده  خاص طراحی 

نوشیدنی،  صنعت  در  مایعات  تولید 

فرایند  صنعت  در  گام  ترین  مهم   WS
سیستم  اولین  توسعه  و  نوشیدنی  تولید 

خودکارخرد کن با کنرتل حجم باال به نام

BLENDSYSTEM M را به رسانجام 
رساند.

اعتامد رو به رشد  نشان داده شده در بازار 

دررابطه با خط تولید WS، یک امکان مهم 

برای  خردکن  تکنولوژی  گسرتش  برای  را 

تولید CSD تا  درجه باالیی از تخصص در 

تحقق سیستم های پیش مخلوط کن با کنرتل 

حجم به نام PREMIX فراهم کرده است.

دستگاه  یک   BLENDSYSTEM  M
برای آماده کردن نوشیدنی ها که به طور 

کامل مونتاژشده بر روی نقاله برای حداکرث 

باشد. به  راحتی حمل و نقل و نصب، می 

با دی  نوشیدنی ها  تولید  برای  طور عمده 

است،  طراحی شده   (CSD) کربن اکسید 

آب  و   (CMW) گــازدار آب  همچنین  و 

نیرتوژن  acqua)(افزودن   piatta)
بطری).  مکانیکی  استحکام  افزایش  برای 

با  از مواد تشکیل دهنده  نیاز  مقدار مورد 

دقت و مقدار مرصف، در یک فرایند مداوم 

با کنرتل الکرتونیکی اندازه گیری می شود.

سیستم  زیــر  از  کلی  طــور  به  تجهیزات 

است: ــــده  ش ــل  ــشــکــی ت ــــل  ذی ــــای  ه

ورود  بــــدو  در  آب  هـــواگـــیـــری   -
از  استفاده  با  که   :(Deaerating)
محلول  اکسیژن  سطح  مقدار  خالء،  پمپ 

کند. تضمین می   ppm 1 از به کمرت  را 

- مقدار دی اکسید کربن (یا نیرتوژن در آب 
های طبیعی): به واسطه ی یک شیرصنعتی 

و فرستنده ی جریان حجم نسبت به مقدار 

از مخزن هواگیری (اندازه گیری شده  آب 

با یک فرستنده مغناطیسی). در واقع میزان 

دی اکسید کربن حل شده در محصول ، توسط 

روی  شده  نصب  گیری  اندازه  دستگاه  یک 

خط تولید پرکن مواد غذایی تائید می شود؛

رشبت،  تزریق  رشبت:  مخلوط  و  مقدار   -
یک  ی  بوسیله  مخزن  یک  در  شــده  پر 

می  انجام  گیرحجم  انــدازه  و  شیرصنعتی 

برای  را  امکان  این  گیر حجم  اندازه  گیرد. 

رسیدن  با  مــداوم  طور  به  غلظت  بررسی 

مقدار  ــع  رسی جـــربان  بــا  تولید  خــط  بــه 

به  سیستم  این،  بر  عالوه  کند.  می  فراهم 

 (refractometer) سنج  شکست 

مواد  پرکن  تولید  روی خط  بر  شده  نصب 

غذایی مجهزشده است. متامی تجهیزات این 

ضایعات  رساندن  حداقل  به  برای  را  امکان 

و  ـــدازی  ان راه  طــی  محصول،  یــا  ــت  رشب

سازد. می  فراهم  تولیدی  کــردن  خاموش 

راه حل های سفارشی برای خنک کردن محصول، 

مشرتی  درخواست  براساس  شده  طراحی 

بسته به رشایط محیطی موجود می باشند.

ــن حجم  ــــزار پــیــش مــخــلــوط ک ـــرم اف ن

تضمین  برای   BLENDSYSTEM  M
بهرتین نتایج از نظر مقدار با کاربری آسان 

امکان  برنامه  ایــن  است.  شــده  طراحی 

پارامرتهای  از  گرافیکی  پخش  و  ضبط 

ثبت  و  محاسبه  همچنین  و  تولید  اصلی 

پارامرتهای آماری CP ،CA و   CPK را 

فیلدهای  شامل  تجهیزات  کند.  می  فراهم 

(PROFIBUS ، MPI و ETHERNET) برای 
یکپارچگی کامل خط تولید پرکننده ی بطری و 

اداره ی بخش های تولید و CIP  می باشد.  

www.watersystems.it

Blendsystem 150 M DD 

(PREMIX) سیستم  پیش مخلوط کن

“BLENDSYSTEM M”
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تجربــه  الربیجــی،  ســالیان  طــی  در 
طراحــی،  تحقیــق،  در  زیــادی 
ــدازی، کســب  ســاخت، نصــب و راه ان
انــدازی  راه  و  آزمایــش  گواهینامــه، 
بســیاری از کارخانه هــای مــواد غذایــی 
بــرای معتــرب تریــن تولیدکننده هــای 
انــواع زیــادی از محصــوالت، باالتــر از 
همــه بــرای بــازار پرمســئولیت صنایــع 

غذایــی کســب کــرده اســت.

این بخش نیازمند عزم، عملی بودن و 
و  کم  نگهداری  پاکیزگی،  سودمندی، 
باالتر از همه با رعایت مقررات ایمنی 
برای همه مردم است. به همین دلیل 
نقاط  کنرتل  و  زیان  تحلیل   HACCP
موادغذایی  مدیریت   FDA و  بحرانی 
و دارویی، استانداردها قوانین رضوری 
می باشند که نیازهای اولیه ی محصوالت 

آلربیجی را تعیین می کنند. هر دستگاه 
نو  آســان،  توسعه ی  و  گسرتش  بــرای 
و  طراحی  ســاده  نگهداری  و  شــدن 
مجهز  رشکت  این  است.  شده  ساخته 
کلید  پروژه ی  سیستم های  عرضه ی  به 
و   (turn-key systems) دست  در 
فشار  تجهیزات  و  مخزن  نــوع  هر 
وزن،  انتقال،  ذخیره سازی،  می باشد. 
لرزش  یا  و  گرمایش  رسمایش،  ترکیب، 
هر نوع مایع مواد غذایی حتی تحت 
فشارهای باال و یا در خالء مطلق: این 
عملیات انجام شده توسط ماشین آالت 
اگر در صورت  آلربیجی و مخازنی که 
الکرتیکی  پانل های  با  لزوم می توانند   
بر  نظارت  به  مجهز  کامپیوتری  یا  و 

شوند. مجهز  مختلف  فرآیندهای 

www.albrigi.com

(ALBRIGI SRL) آلربیجی
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منطقی (کــنــرتل گــر   PLC ــرم  ف پلت 
توسط  قطعات  انتخاب  و  برنامه پذیر) 
 Rockwell همکاری  با   Vreugdenhil
Automation در هلند ساخته شده است.

چالش
جدید  کارخانه  کنرتل  و  اتوماسیون 
ــردازش  پ ظرفیت  با  شیرخشک  تولید 
روز. در  ــام  خ شیر  لیرت   ۱٫۶۰۰٫۰۰

راه کار ها
 Rockwell Automation راه کـــار 
گرفته،  قـــرار  ــاده  ــف ــت اس مـــورد  ــه  ک
ــد: ــاش ــی ب ــامـــل مــــــوارد زیــــر م شـ
درایـــوهـــای  ــا  بـ ــور  ــوتـ مـ کــنــرتل   -
Allen-Bradley PowerFlex

- رله های برق اضطراری الکرتونیکی 
Allen-Bradley E300

خــروجــی   / ورودی  ــای  ــدول  هـ مـ  -
Allen-Bradley FLEX I/O

- كنرتل کننده های اتوماتيك قابل 
 Allen-Bradley برنامه ريزی

1756 ControlLogix
EtherNet/IP ــبـــکـــه ی  شـ  -

 FactoryTalk View SE, FactoryTalk-
 Historian, FactoryTalk
 AssetCentre, FactoryTalk
 Transaction Manager and
FactoryTalk VantagePoint
 Allen-Bradley PanelView Plus -

HMIs 6
نتایج

• هامهنگی تیم بین املللی و چند رشته ای 
مختلف. کشورهای  در  پشتیبانی  با 
ــزای  ــ اج ــان متــامــی  ــ آسـ ــال  ــصـ اتـ  •

.®Rockwell Automation
زیــرســاخــت هــای  مقیاس  قابلیت   •
گسرتش یافته با توجه به نیازهای تولید.

مدیریت  ــرای  بـ مــشــرتی  اســتــقــالل   •
ــون ــی ــاس ــوم ــوالت راکـــــول ات ــص ــح م

ــی بــرای  ــارش ــف ــیــد س ــول ت • امــکــان 
نیازهایشان. بــه  توجه  بــا  مشرتیان 

سابقه
برای  فناوری  پیشگامان  از  یکی   GEA
از  درصــد   ۷۰ که  است  غذایی  صنایع 
درآمد آن را تشکیل می دهد. با  ۱۷٫۰۰۰ 
کارمند در بیش از ۵۰ کشور، این رشکت 
کارخانه های  ســاخــت  در  متخصص 
صنعت  در  ویژه  به  غذایی،  مواد  تولید 
نکتالی  الجاندرو  گفته  به  است.  لبنیات 
Alejandro Nectalí، مهندس اتوماسیون 
ــای  ــاره راه ک ــا  "م اسپانیا:   GEA در 
فرآیند،  توسعه  تا  طراحی  از  جامع، 

نصب  عرضه،  تا  آوری  فن  و  مهندسی 
می دهیم." ارائه  کارخانه  اندازی  راه  و 

کارخانه  ایجاد  در  متخصص  رشکت  این 
 ۲۴ کــار  ــرای  ب که  اســت  تاسیساتی  و 
ساعته طراحی شده اند. نکتالی می گوید: 
که  می کند  کمک  تولید کنندگان  به  "این 
برسانند."  به حداکرث  را  استفاده  ظرفیت 
شده اند  طراحی  ما  تاسیسات  واقع،  "در 
طبق  را  مشرتی  هر  خاص  نیازهای  که 
پوشش  لبنی  صنایع  اســتــانــداردهــای 
از  تا  می کنیم  تالش  ما همیشه  و  دهند 
کنیم." استفاده  جدید  تکنولوژی های 

 Vreugdenhil آنها،  مشرتیان  از  یکی 
مرکز  با  رشکــت  یک   ،Dairy Foods
سه  Nijkerkو  در   اصلی  مدیریت 
سال  از  که  هلند  در  تولیدی  کارخانه 
این  است.  داشته  بازار حضور  در   ۱۹۵۴
رشکت بزرگرتین تولید کننده شیر خشک 

کارخانه و تاسیسات شیرخشک کامال خودکار و کنرتل 
 DAIRY FOODS VREUGDENHIL شده ی

توسط ROCKWELL AUTOMATION INTEGRATED ARCHITECTURE (راکول اتوماسیون) 
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خشک  مهندسی  دامنارک،   GEA تبخیر؛ 
پودر  مهندسی  نیوزیلند،   GEA کردن؛ 
کردن و GEA آملان، مهندسی جداسازی 
جریان  این  بنابراین،  کرده اند.  فراهم  را 
رشته ای  چند  و  بین املللی  ــروژه ی  پ به 
تیم  چندین  همچنین  و  شــد  تبدیل 
هامهنگی  برای  رشکت  چندین  از  کاری 
اطمینان  بــرای  مختلف  کشورهای  در 
بود. نیاز  مورد  پروژه  این  موفقیت  از 

دارند:  زمینه ی مشرتکی  آنها  حال  این  با 
این  اتوماسیون.  و  کنرتل  سیستم های 
اجرا  اسپانیا   GEA تیم  توسط  موضوع 
از  یکی  زمینه  این  "در  شد.  نظارت  و 
کامل  راه کار  یک  که  بود  این  چالش ها 
برای کل کارخانه، شامل سخت افزار، نرم 
افزار و شبکه های کنرتل برای همه مناطق 
در کارخانه، از پذیرش مواد تا بسته بندی، 
استفاده شود." به گفته ی نکتالی. "پلتفرم 
راهكارها  و  محصوالت  براساس  مشرتك 
 Rockwell Automation®پلتفرم از 
 ®Integrated Architecture
که  آنجایی  از  ــت،  اس شــده  انتخاب 
 Rockwell Automation راه کـــار 
در  موفقيت آميز  بسيار  پيرشفت 
 Vreugdenhil از  دیگری  كارخانه ی 
است." داشته   Dairy Foods plant

 Hans van der این تصمیم توسط
Heijden مهندس پروژه در رشکت لبنی 

تأیید شده است: "کارخانه ی موجود 
Allen-Bradley® PLC شامل ۱۷ کنرتلر

SLC 80 80 وE 40 وE ,25E) ®5

 Rockwell Automation 04/5) از

است و مهندسان ما با برنامه نویسی 
محیطی آشنا می باشند. در حقیقت، 

 Rockwell برخی از تکنسین های ما در
Automation آموزش می بینند تا 

تخصص خود را ارتقاء دهند. "
راه کار

GEA توانست پروژه را به لطف تجربه ی 
خود در پیاده سازی های (کارخانه ای) قبلی، 
مشرتک  کار  شده اش،  کسب  مهارت های 
قبلی خود باRockwell Automation و 
توانایی آن برای ارائه پشتیبانی جهانی به 
این پروژه، در اسپانیا و هلند، انجام دهد.

"هر   :van der Heijden گفته ی  به   
بزرگی  بسیار  کمک  تابعه  رشکت  دو 
طراحی  تــعــاریــف  ــیــن  اول ــجــاد  ای در 
پیاده سازی  مراحل  متام  در  ما  و  بودند 
ــم." ــ دادی ــه  ــ ارائ ــی  خــوب پشتیبانی 
 GEA رشکــت  اولــیــه،  مطالعه  از  پس 
 Rockwell Automation راه کارهای 
را اجرا کرد. از ابزارها و وسایل زمینه تا 
از  عنارص  متام  گزارش دهی  سیستم های 
طریق EtherNet / IP متصل  شوند که 
به طور قابل توجهی ارتباطات و جریان 
Allen- داده را ساده می کند. درایو های

برق  رله های  و   ®Bradley PowerFlex
در سیستم   E300 الکرتونیکی  اضطراری 
عیب  امکان  و  ساخت  شــده ،  استفاده 
Allen- شناسی را آسان کرده، به همراه

بررسی  برای    Bradley FLEX™ I/O
استفاده  با  اجــزا   متام  سیگنال.  پخش 
 ETap-1783 و    5700  Stratix از 
®Allen-Bradley ControlLogix به 

قابل  اتوماتیک  اتوماسیون  کنرتلرهای 

و  کارخانه  سه  با  است.  اروپا  در  کِرِمی 
خام  محصول  که  هلندی  کشاورز   ۹۰۰
برای  را  خشک  شیر  می کنند،  عرضه  را 
میلیون ها مرصف  برای  و  غذایی  صنایع 
میکند. تولید  جهان  رسارس  در  کننده 

چالش
ایجاد  با   GEA هلندی  تابع  رشکــت 
خشک  شیر  تولید  کــارخــانــه  ــیــن  اول
 Gorinchem در  مرتمربعی   ۱۳۰۰۰
 Vreugdenhil Dairy رشکــت  ــرای  ب
شــد. کــشــیــده  ــش  ــال چ بــه   Foods
فرایند  چندین  ترکیب  نیازمند  امر  این 
به  آن  تبدیل  و  خام  شیر  جداسازی  از 
طریق  از  خامه،  و  رسشیر  بــدون  شیر 
تبخیر و خشک شدن به وسیله امتیزنش 
(عمل تبدیل جسم به ذرات کوچک)، و 
پودر کردن و بسته بندی شیر می باشد.
رشکت  ــزرگ،  ب چالشی  چنین  از  پیش 
رشکت  چندین  به   GEA هلندی  تابع 
تبدیل  دیگر  کشورهای  در   GEA تابع 
شده است؛ به عنوان یک رشکت جهانی، 
است.  کرده  متمرکز  غیر  را  خود  دانش 
بدین وسیله، GEA هلند مدیریت کلی 
پــردازش  ــرای  ب مهندسی  تیم  و  ــروژه  پ
مهندسی  اسپانیا   GEA ؛  خشک  شیر 
مهندسی  فرانسه،   GEA اتوماسیون؛ 
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که  مزیت  این  با  کند،  ــردازش  پ را  روز 
هستند. پذیر  مقیاس  کامال  پارامرتها 

بر طبق گفته نکتالی یکی از مزایای بزرگ 
کار با Rockwell Automation: "مزیت 
استفاده از یک پلت فرم واحد برای کل 
کارخانه با Rockwell Automation این 
همزمان  می تواند  چیز  همه  که  است 
راحتی  به  این عنارص  .. همه ی  کند  کار 
مشکلی  هیچ  ما  و  متصل اند  هم  به 
یک  نداریم.  یکدیگر  با  آنها  ادغــام  در 
و  شــود  اضــافــه  می تواند  جدید  جــزء 
کند.  شناسایی  را  آن  بالفاصله  سیستم 
 Rockwell Automation راه کــار  یک 
" اســت.  دوســتــانــه  بسیار  ــار  ک بــرای 

تاثیرات  این  که  می دهد  توضیح  نکتالی 
ما  "وقتی  می باشد.  نیز  مشرتی  روی  بر 
پروژه را پایان می دهیم و کارخانه را ترک 
منی-باشد  ما  به  نیازی  دیگر  کنیم،  می 
مستقیم  طور  به  می تواند  مشرتی  چون 
 Rockwell Automation با متخصصین
برای  یا  و  سوال  و  کارکنان  آموزش  برای 
کند.  صحبت  حــادثــه  گونه  هــر  حــل 
در  زیرا  است،  مفید  مشرتی  برای  این 
توسط  محلی  پشتیبانی  بودن  دسرتس 
در  آن  حضور  احتامل  و  کننده  تولید 
 integrator  به حضور نیازی  تیم خود، 
ما،  برای  و  ندارد؛  آینده  تغییرات  برای 
و  می کنیم  متام  را  پــروژه  که  هنگامی 
از  همکارامنان  به  را  کارخانه  تعمیرات 
" به  رسویس محلی GEA منتقل کنیم. 
 ،Rockwell Automation لطف نرم افزار
 Vreugdenhil Dairy Foods اپراتورهای
سفارشی  تولید  گزارش های  می توانند 
و  رایج  افزار  نرم  از  استفاده  با  را  خود 
اکسل  مایکروسافت  مانند  گسرتده ای 
تولید کنند. این گزارش ها را می توان از 
از  استفاده  با  و  طریق یک مرورگر وب 
ترمینال های تلفن همراه مانند تلفن های 
کــرد. بــررســی  تبلت ها  یــا  هوشمند 

راه کار  یک  پیاده سازی  دیگر،  سوی  از 
بهبود  به  کارخانه  کل  برای  واحد  کنرتل 
هزینه های  کاهش  دارایی،  سازی  بهینه 
یدکی  قطعات  تعداد  کاهش  و  مالک 
و  تولید  کارکنان  آموزش  می کند.  کمک 
تعمیر و نگهداری نیز ساده شده است.

 Rockwell Automation سیستم کنرتل
کنرتل کننده های چندکاره را فراهم می کند 
که می تواند در مناطق مختلف تاسیسات 
بر  ارتباطی مبتنی  با یک شبکه  کارخانه 
جریان  می تواند  که  شود  ترکیب  اترنت 
اطالعات در زمان واقعی را در بین چندین 
فراهم  کند. کارخانه  در  اداری  و  ناحیه 

یک مزیت دیگر ارتباط مستقیم با سایر 
 Vreugdenhil Dairy کارخانه های 
هستند،  یکدیگر  به  نزدیک  که   Foods
می باشد. "کلیه ی ارتباطات بسیار ساده تر 
اساس  بر  آنها  زیرا  هستند،  سازگارتر  و 
پروتکل ها و شبکه های ارتباطی استاندارد 
ساخته شده اند"، به گفته: نکتالی کسی 
که منافع رشکت در طول پژوره را تایید 
می کند. "کار توسعه یافته در این پروژه 
ما   ،Rockwell Automatio فناوری  با 
با رشکت های  ارتباط  تقویت  به  قادر  را 
جهانی  ارتباطات  و  اتوماسیون  سیستم 
است.  ساخته  آینده  پروژههای  بــرای 
و  شده  انجام  تالش های  از  ما  واقع،  در 
کوچک  جدید  ــروژه هــای  پ در  تجربه 
پورتوریکو،  مکزیک،  در  انجام  حال  در 
که  می جوییم،  بهره  فرانسه  و  اسپانیا 
تکنولوژی  اساس  بر  آنها منحرصا  همه ی 
می باشند."  Rockwell Automation

van der Heijden رضایتش را نه تنها با 
Rockwell Automation® بلکه همچنین 
فرآیند  طول  در  شده  انجام  کارهای  با 

پیاده سازی توسط GEA تایید می کند.  

برای اطالعات بیشرت مراجعه کنید به:
www.rockwellautomation.com

 Allen-Bradley و   (PAC) ریــزی  برنامه 
PanelView™ Plus 6 ترمینال های گرافیکی و 
سیستم های رایانه ای مختلف متصل می شوند.

یک  در  سیستم  کــنــرتل  ــزار  ــ اف نـــرم 
 VMWare ســازی  مجازی  زیرساخت 
اجرا  فیزیکی  رسور  دو  از  استفاده  با 
پلتفرم   ،FactoryTalk افــزار  نرم  شد. 
برای   (SOA) گرا  رسویس  ــزاری  اف نرم 
اجازه  زیرا  می شود  استفاده  منظور  این 
می دهد که عنارص به عنوان مجوز ها و 
لگاریتم ها  ارتباطات،  کاربر،  نقش های 
افزاری  نرم  بسته های  میان  در  غیره  و 
به  می دهند  تشکیل  را  آن  که  مختلف 
کنرتل  و  نظارت  شوند.  گذاشته  اشرتاک 
 FactoryTalk View توسط   SCADA
SE با جمع-آوری داده ها و تاریخ سازی 
 FactoryTalk Transaction توسط 
 Historic FactoryTalk و   Manager
 FactoryTalkانجام شد. گزارش از طریق
شامل   - مدیریت  و   Vantagepoint
حادثه  بازیابی  و  بازرسی  نسخه،  کنرتل 
 FactoryTalk AssetCentre توسط   -
 Van der می باشد. همه اینها، به اعتقاد
رشکت  که  می دهد  "اجــازه   ،Heijden
خود  ابزارهای  در  را  خود  پارامرتهای 
" مدیریت.  ســازی  ســاده  کند؛  تنظیم 
برای  پفرم  پلت  یک  از  استفاده  مزیت 
 Rockwell Automation کل کارخانه با
می تواند  چیز  همه  کــه  ــت  اس ــن  ای
عنارص  این  همه ی  کند.  کار  همزمان 
" می شوند.  متصل  هم  به  راحتی  به 

نتایج
شده  انجام  سیستم  طراحی  از  تشکر  با 
از  استفاده  با   GEA مهندسین  توسط 
 ،Rockwell Automation سیستم های 
خشک  شیر  تولید  جدید  کارخانه ی 
می تواند  Vreugdenhil Dairy Foods
۸ تن پودر شیر در ساعت تولید کند و 
در  خام  شیر  لیرت   ۱۶۰۰۰۰۰ تواند  می 
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 Carlo) در ســال ۱۹۷۹ کارلــو کرنیانــی
Corniani) بــا بصیــرت و آگاهــی بــه 
تکنیک هــای  کــردن  متحــول  قصــد 
پرکــردن متــداول و رایــج وارد بــازار 

.(net weight) شــد: وزن خالــص
ــود: مقدار  ــده ســاده ودرخــشــان ب ای
ریخته می شود  بطری  در  که  محصول 
منظور  به  خطی  ــورت  ص به  دیگر 
شده  پیش بینی  سطح  یک  به  رسیدن 
ازبین  با  بلکه  منی شود،  اندازه گیری 
در  می شود،  وزن  خالص  وزن  بــردن 
جایگزین  وزن  با  حجم  مفهوم  نتیجه 
می شود. در نهایت، راهی برای تضمین 
در  بــدون  محصول،  از  ثابتی  مقدار 
تغییرات  محصول،  چگالی  گرفنت  نظر 
دما و رها ازمحدوده ی ابعادی ظروف 
از  پس  سال  چهل  تقریبا  کرد.  ارائــه 
فنون  خالص  وزن  سیستم  آن،  معرفی 
در  پرکردن  زمینه ی  در  را  پیرشفته ای 
نتیجه ی دقت و متیزی آن درنظرگرفته 
آن،  موسس  فلسفه ی  براساس  است. 
آالت  ماشین   (Weightpack) ویتپک 
برتر و چرخشی را برای تغییر مرزهای 
نوآوری بیشرت به منظور رسیدن به یک 
 log از  باالتر  لگاریتمی  کاهش  سطح 
استفاده می کند. در طی  و  پیگیری   ۶
درپوش ها  و  ظروف  صنعتی  فرآیند 
باکرتیایی  بار  توسط یک  است  ممکن 
(واحدهای   CFU هزاران از  برخی  از 
 Colony Forming -شکل گیری کلنی
کاهش  یک  با  شوند.  آلــوده   (Units
 ۴  CFU مقدار   ،(log 4)  ۴ لگاریتم 
صفر  به  می کند،  پیدا  کاهش  مرتبه 
به  توجه  با  اگرچه،  می شود.  نزدیک 

و  گــران  حد  از  بیش  که  «نخبه گر» 
پیچیده است به صورت جدی رسمایه-
پرکردن  سیستم  است.  کرده  گــذاری 
آسپتیک log 6 به زودی تبدیل به یک 
استاندارد صنعتی می شود، با ویتپک با 
داشنت دانش کافی برای قابل استفاده 
کردن آن در مقیاس بزرگ. هامن طور 
که هرنی فورد زمانی گفت: "پیرشفت 
یک  مزایای  که  است  زمانی  واقعی 

تکنووژی جدید برای همه می باشد".

www.weightpack.com

از وزن خالص (NET WEIGHT)  تا لگاریتم 6 
ویتپک  LOG 6 WEIGHTPACK :40 سال نوآوری

مسئله  ایــن  ویتپک  استانداردهای 
رضایت بخش به نظر منی رسد. ویتپک 
مشرتیان  برای  را  بهرتین ها  واقع   در 
خود می خواهد، با هدف دستیابی به 
به  آسپتیک.  فرآیند  در  مطلق  امنیت 
همین دلیل ما فراتر از دو مرتبه بزرگی 
در  دی  محدودیت  بر  غلبه  می رویم: 
ان ای ما است. عالوه بر این، "خالص 
وزن" (”net-weight“) فن آوری کامل 
برای اطمینان سرتونی در روند پر شدن 
است. عدم متاس بین دریچه و ظرف، 
و از بین بردن هرگونه ابزار اندازه گیری 
داخلی را از دریچه، امکان بهینه سازی 
در  مایع،  پرکردن  رونــد  و  بهداشت 
سوی  به  مهم  گام  یک  ساخت  نتیجه 
قبل  سال ها  باکرتیایی،  آلودگی  حذف 
ویتپک  به  را  بین املللی خود  رقبای  از 
تنها  تکنولوژیکی  تحول  هر  می دهد. 
مختل  اثری  که  است  موثر  هنگامی 
کننده در اصالح روش کار داشته باشد. 
تحقیق  برای  ویتپک  دلیل،  همین  به 
و توسعه ی تکنولوژی اغلب به عنوان 
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و  انتقــال  درزمینــه  دبــم 
ــش  ــات بی ــی مایع جابه جای
از ۳۰ ســال فعــال می باشــد. 

ــه،  ــیار پیرشفت ــت بس ــک رشک ی
متخصــص در پمپ هــا بــرای صنایــع و دیگــر 
محیط هــای پیچیــده می باشــد. ایــن رشکــت 
ــدت  ــه ش ــازار ب ــود را در ب ــگاه خ ــه جای ک
رقابتــی پیــدا کــرده اســت، به لطــف بصیرت 
درخشــان و موسســش مارکــو د برنــاردی 
شــده  تاســیس   (Marco De Bernardi)
اســت و پیرشفــت می کنــد. رشــد دبــم قابــل 
توجــه بــوده اســت: تقریبــا از یــک صنعــت 
ــی از  ــه یک ــل ب ــت تبدی ــن رشک ــک، ای کوچ
پیــرشوان جهــان در تولیــد پمپ های صنعتی 
ــای  ــف پمپ ه ــوع طی ــت. مجم ــده اس ش
دبــم بــه طــور کامــل توســط کارکنــان فنــی 
ایــن رشکــت کــه همــه ی امتیازنامه هــای 
مربوطــه را دارنــد، طراحــی، توســعه و تولیــد 
ــک  ــت ی ــش رشک ــن بخ ــت. بهرتی ــده اس ش
ــه  ــد ک ــا می باش ــدوالراز پمپ ه ــتم م سیس
امــکان ســاخت یــک مجموعــه سفارشــی بــا 
اســتفاده از قطعــات و مــواد مناســب بــرای 
ــم  ــد. دب ــم می کن ــرتی را فراه ــای مش نیازه
براســاس  را  بی وقفــه  رسویــس خدمــات 
فهرســت موجــودی از هــر جــزء و قطعــات 
تضمیــن  کاتالوگــامن،  در  پیش ســاخته 
می کنــد. همــه ی پمپ هــای دیافراگمــی
(diaphragm pump) بــه صــورت سوارشــده 
ــد دقیقــه  ــا چن ــل داده می شــود - تنه تحوی

براســاس  ســاخنت  بــرای 
الزم  مشــرتی  نیازهــای 
ــه طــور مشــابه،  می باشــد. ب
مــا انبــار کاملــی از قطعــات 
ــم کــه  ــرای مشــرتیان نگــه می داری یدکــی ب
جداگانــه یــا بخشــی ازیــک کیــت خریــداری 
ــی  ــه کیفیت ــای گواهینام ــوند. آیین نامه ه ش
ــه روی هــر پمــپ انجــام می شــود درهــر  ب
دو مرحلــه ی مونتــاژ خشــک و در زمانــی که 
ــات  ــد. اطالع ــال کار می باش ــتگاه در ح دس
به دســت آمــده بــرای بازبینــی کــه همــه ی 
ــتفاده  ــده اند، اس ــاظ ش ــای الزم لح پارامرته
  می شــوند. یکــی از نقــاط قــوت ایــن رشکت، 
واحــد R & D اســت، کار مــداوم بــه منظــور 
بهبــود محصــوالت موجــود (پژوهــش مــواد 
جدیــد، طبقه بنــدی سیســتامتیک فضــا، 
بهینه ســازی فن آوری هــای موجــود) و کنــرتل 
قیمــت بــا ثابــت نگهداشــنت  اســتاندارد های 
باالی ســابقش. تحقیقــات رشکت محصوالت 
را  به فــرد و بســیار نوآورانــه ای  منحــرص 
ــعه داده  ــپ FULLFLOW توس ــد پم مانن
ــع  ــرای صنای ــه طــور ب ــن پمــپ ب اســت. ای
غذایــی خــاص فکــر و طراحــی شــده اســت 
ــاوت  واز پمپ هــای جداســاز کالســیک متف
اســت بــرای اینکــه از دریچه هــای چــک  
دریچه هــای  جــای  بــه   (check valves)
می کنــد.  اســتفاده  معمــول  توپــی 
ــان مایعــات  دریچه هــای چــک امــکان جری
حــاوی ذرات جامــد را تــا قطــر ۴ ســانتی مــرت 
فراهــم می کننــد و آن را سیســتمی ایــده آل 
ــی،  ــه فرنگ ــای گوج ــا تکه ه ــس ب ــرای س ب
آب   میــوه بــا ذرات میــوه، ترشــی ســبزیجات 
، تخــم مــرغ آب پــز، و غیــره می کنــد. ایــن 
روش ذرات جامــد موجــود در مایعــات را 
از بیــن منی بــرد، ضامــن یــک نگهــداری 
مناســب از ویژگی هــای محصــول می باشــد. 
ــگ  ــد زن ــوالد ض ــپ   FULLFLOW از ف پم

 PTFE  الکرتوپولیــش بــا دیافراگــم AISI ۳۱۶
و وارشهــا ( gaskets) ســاخته شده اســت. 
 FOODBOXER دیافراگمــی  پمپ هــای 
محصــول ویــژه ای بــرای صنعت فرآینــد مواد 
غذایــی هســتند. پمپ هــای فــوالد ضــد 
زنــگ الکرتوپولیش بــرای اســتفاده در صنایع 
غذایــی، تخمیر ســازی و آرایشــی و بهداشــتی 
مطابــق بــا الزامــات FDA طراحــی شــده اند.
همــکاری نزدیــک و بازتاب هــای مســتمر 
بــا مشــرتیامنان، رویکــرد رشکــت را مشــخص 
کــرده اســت کــه یک سیســتم موفــق تحقیق 
و توســعه فن آوری محصــوالت و خدمات مان 
را، شــناخته شــده توســط رشکت هــای پیــرشو 
در بخش هــای مختلــف ایجــاد کــرده اســت. 
ــه  ــد ارائ ــه و کارآم ــای نوآوران ــم راه حل ه دب
می دهــد و بــرای مشــرتی اطالعــات تجــاری 
و فــن آوری بــه منظــور ســهولت در انتخــاب 
ــت و  ــب رضای ــرای کس ــول ب ــن محص بهرتی
هــر نیــاز خــاص فراهــم می کنــد. مشــرتیان 
مــا می تواننــد بــا مرکــز متــاس بــرای هرگونــه 
ســازگاری  و  محصــول  مــورد  در  ســوال 
ــن  ــا همچنی ــد. م ــاس بگیرن ــیمیایی آن مت ش
خدمــات حامیــت از مشــرتی ارائــه می دهیم 
کــه کمــک و خدمــات بــرای ســواالت در مورد 
ــدازی،  ــی، نصــب و راه ان درخواســت های فن
یــا مشــکالت  و  بهینــه ســازی پمپ هــا 
مربــوط بــه پمــپ مایعــات فراهــم می کنــد.

برای کسب اطالعات بیشرت، لطفا به وب سایت 
ما مراجعه کنید www.debem.it و یا به این 

  .info@debem.it  آدرس میل ارسال کنید

دبم (DEBEM)، پمپ های صنعتی
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ایتالیایــی کــه  NICEM، یــک رشکــت 
در ســال ۱۹۷۰ تأســیس شــده اســت، در 
ــتگاه ها و  ــاخت دس ــی و س ــه طراح زمین
سیســتم های مــدرن، بــه صــورت ردیفــی 
ــام  ــت دارد و مت ــده، فعالی ــا سفارشی ش ی
ــه  ــا ب ــرد ت ــه کار می گی ــود را ب ــالش خ ت

ــد. ــخ ده ــران پاس ــاص کارب ــای خ نیازه
دفــرت مرکــزی ایــن رشکــت در ســاناگو (در 
ــه  ــی ب ــرار دارد و زمین ــالن) ق ــه می منطق

مــرت   ۱۲٫۰۰۰ مســاحت 
کــه  دارد  اختیــار  در  را 
مــرت  بــه ۸٫۰۰۰  نزدیــک 
از آن رس پوشــیده اســت. 
ــی  ــد از طراح ــد تولی فراین
تحــول  واحدهــای  در 
انجــام می شــود کــه بــه 
ــاوری  ــا فن ــتگاه هایی ب دس
بــاال  و تضمیــن کیفیتــی 
ــه ماننــد مجهــز اســت  آین
تعییــن  مقــررات  از  کــه 
شــده تبعیــت می کننــد.

و  بررســی  اتــاق  یــک 
متــام  آزمایــش  امــکان  نهایــی  آزمــون 
ــد. محصــوالت خروجــی را فراهــم می کن

بــه  شــده  داده  اختصــاص  قســمتی 
ــرتس  ــه در دس ــون همیش ــگاه آزم آزمایش
مشــرتیان قــرار دارد تــا بــا توجــه بــه 
نیازهــای خــاص خــود بــه راه حل هــای 

برســند. الزم 
بــا ماشــین آالت  NICEM SpA تجــارت
محــدود منی شــود: پیشــنهاد ارائــه شــده بــه 
هــر مشــرتی بــرای هــر بخــش کامــل اســت 
و شــامل مــواد مرصفــی و نحــوه اســتفاده از 
آن هــا می شــود. بــه طــور خالصــه، «راه حــل 

جهانــی بــرای نیــاز تولیــد».

 تجارت رستوران و تهیه غذا
دهنــده  جــال  آشــپزخانه:  تجهیــزات   •
ــی، و  ــگال، کربن زدای ــه و کارد و چن شیش

ــره. غی
 پرداخت سطح 

• تکمیل کننده هــای لرزشــی: دبوررینــگ، 
پرداخــت، خشــک کردن.

تجهیزات و مواد مرصفی و فناوری ها
آلیاژهــای  بــا  بــه وســیله طالســازی   •

حــرارت بــاال، نقــره، طــال و غیــره
• جواهرات، طالســازی، ســاعت ها و ســایر 

کاربردهــای مربــوط بــه قالب ریزی.

آلیاژهــای  قالب ریــزی  وســیله  بــه   •
آلیاژهــای  روی.  قلــع،  پاییــن  حــرارت 

االســتومرها.  رزیــن،  یوتکتیــک، 
لــوازم جانبــی  • جواهــرات سفارشــی، 
ــی  ــالم تبلیغات ــی، اق ــای چرم ــرای کااله ب

• منونه سازی رسیع و سنتی 
و  رسیــع  ســه بعدی  منونه ســازی   •

خالقانــه. 

www.nicem.it

NICEM ، خدمــات نــوآوری ســاخت ایتالیا برای رشکتها 
از سال ۱۹۷۰
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با گذشت بیش از سی سال تالش مستمر، 
محصول  معرفی  امکان  رشکت  برای  که 
بهره برداری،  قابل  فرایندهای  و  جدید 
کیفیت  ــرای  ب را  سازمانی  و  مدیریتی 
اورگـــراف  کـــرده،  ــراهــم  ف سیستم اش 
Orograf یک نام شناخته شده در بخش 
دارای   Orograf می باشد.  اتیکت چسبان 
حداکرث  با  است،   ۹۰۰۲  ISO گواهینامه 
توانایی در همه ی مراحل فرایند از طراحی 
و گرافیک اتیکت تا سیستم تولیدی توسط 
 ،(in-house) رشکــت  داخلی  کارکنان 
که  خود،  مشرتیان  برای  رقابتی  مزیتی 
مدیریت کامل فرایند را از مرحله طراحی 
به تولید، ضامنت حداکرث کیفیت می دانند. 
اورگراف Orograf رشیک همیشه همراه، 
شام  نیازهای  بـــرآوردن  ــرای  ب متخصص 
می باشد. نوآوری و تحقیق همواره اولویت 
را  محصوالتی  تولید  امکان  که  بوده  ما 
از  بیشرتی  راه حل های  که  می کند  فراهم 
اتیکت های چسبان سنتی ارائه ی می-دهد.

ــان ایـــمـــنـــی و  ــشـ ــای نـ ــکـــت  هـ ــیـ اتـ
ــاال): ــ ــودن ک ــ ــل بـ ــ ــی (اصـ ــل ــع ــدج ض
•  اتیکت ها و برچسب ها با مواد بسیار مقاوم

چاپ  هولوگرافی  فیلم  بروی  اتیکت ها   •
شده در رنگ های مختلف و جوهر برجسته

• اتیکت های خالی یا  VOID : در صورتی 
که این برچسب ها برداشته شوند، بخشی 
از رنگ آنها به روی محصول باقی می ماند.
بعدی سه  و  دو  امنیتی  هولوگرام های   •

TWIN دوقلو:
دو  از  می شود،  باز  که  است  اتیکتی   •
بروی  یکی  که  شــده  ساخته  برچسب 
چاپ  امکان  آن  در  و  قرارگرفته  دیگری 
دارد. وجود  صفحه  هر  در  رنگ ها   ۴/۵
تبلیغاتی: برچسب های  و  اتیکت ها 

• اتیکت های پارچه ای
حـــاوی  چــســبــان  اتـــیـــکـــت هـــای   •
که  عـــطـــری  ــای  ــول ه ــس ــپ ــروک ــک ــی م
ــد. ــون ــی ش تـــوســـط مـــالـــش فـــعـــال م

با  پالستیکی  چسبان  اتیکت های   •
میلیمرت.  ۲ ضخامت  ــا  ت فــوم  جنس 

وی  پی  از  شام,  محصوالت  نهایی  تزئین 
و  نوشته  ــاالی  ب کیفیت  با   ،PVC سی 
محدودیت  ــدون  ب گرافیت  و  طراحی 
و  افست   ، اسکرین  سیلک   ، تایپوگرافی 
چاپ  امکان  ما،  داغ  چاپ  سیستم های 
فیلم  مانند  چسبنده  مواد  نوع  هر  بروی 
راه راه، نقش برجسته، متالیک و مصنوعی 
را ایجاد می کند. قدرت ویژه ی ما توانایی 
ما در ترکیب سیستم های مختلف چاپ در 
یک خط تولید واحد (چاپ تایپوگرافی با 
وضوح باال، افست، چاپ فلکسو با کیفیت 
با  داغ  و چاپ  اسکرین  باال، چاپ سیلک 

ایجاد نقش برجسته) می باشد و این بدان 
محدودیتی  هیچگونه  که  اســت  معنی 
کیفیت  نــدارد.  وجود  شام  خالقیت  برای 
اتیکت محصول نه تنها در مورد محصول 
تصویر  به  بلکه  می کند،  صحبت  شام 
رشکت شام هم اشاره می کند. ماشین های 
قابلیت  همزمان  طــور  به  ما  چرخشی 
نوع  هر   UV دارنــد،  را  رنگ  شش  چاپ 
کاغذ یا فیلم مصنوعی را پوشش می دهد 
دارد  باالیی  بسیار  خروجی  رسعــت  و 
و  عالی  نسبت  ارائه ی  امکان  ما  برای  که 
مناسب قیمت و کیفیت را فراهم می کند.
روکــش هــا: یــا   Shrink Sleeves
آماده سازی،  طوالنی  دوره ی  یک  از  پس 
 shrink دستگاه چاپ جدید، امکان تولید
ما  روکش های  کــرده.  فراهم  را   sleeve
 (PLA یا   PET،PVC) از  شــده  تولید 
حتی  و  بیشرت  رنگ های  در  می توانند 
براق تر  به منظور ظاهر و طرحی جدید 
شوند.  چاپ  شام  محصوالت  متام  بــرای 
روکش ها،  این  مهم  ویژگی های  از  یکی 
بازکن  آسان  یا   (tear-off) بازکن  سیستم 

می باشد.      محصول  خرید  از  بعد 

www.orograf.it

روکش ها و اتیکت های خودچسب سفارشی

:SKI 1O 0% PLASTIC
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از سال ۱۹۸۳ ایتالیا در سطح بین املللی در 
برای  کارخانه ای  تاسیسات  ساخت  زمینه ی 
غذایی  صنایع  بخش  در  اولیه  مواد  پردازش 
محدوده ی  است.  شده  ظاهر  موفقیت  با 
مشرتیان  بــرای   SAP Italia که  خدماتی 
ارائه می دهد شامل مطالعات مستقل  خود 
تخمین  پــروژه)،  (برای رشوع  سنجی  امکان 
سفارشی  طراحی  هزینه  ها،  دقیق  و  جامع 
آزمایش،  نصب،  تولید،  خاص،  نیازهای  برای 
برای  مرتب  بررسی های  کارکنان،  آمــوزش 
هرگونه  از  پیشگیری  و  نگهداری  و  تعمیر 
خطا، رسیدگی و کمک توسط تکنسین های 
است. یدکی  قطعات  خدمات  و  متخصص 
است: زیر  مــوارد  شامل  ما  کاری  رزومــه ی 
واحــدهــا  ــردن  کـ کربناته  و  مخلوط   -
 HTST ــازی  ــ ــزه س ــ ــوری ــ ــت ــ ــاس ــ پ  -
UHT کـــــــردن  ضـــدعـــفـــونـــی  و 
و  شــســتــشــودهــنــده  آالت  ــن  ــاشــی م  -
(CIP) (SIP) محل  در  کننده  ضدعفونی 
- فضای تهیه و آماده سازی رشبت و آمبیوه
(روند)  با   شکر  کننده ی  حل  دستگاه های   -
(batch and continuous) مداوم و دسته ای
مــخــازن  و  آسپتیک  مـــرصف  ــدار  ــق م  -
گند) ــی  (بـ آســپــتــیــک  ــازی  ــ س ذخــیــره 
ــت دسـ در  کـــلـــیـــد  پــــــــــروژه ی   -
جستجوی  در  ــداوم  م تالش های  لطف  به 
متعدد  همکاری های  و  جدید  راه حل های 
در  پیرشو  مشرتیان  با  سالیان  طول  در  که 
صنعت انجام شده، SAP Italia مهارت های
بهره  مختلف  زمینه های  در  گــســرتده ای 
افتخار  با  و  است  آورده  دست  به  ــرداری  ب
که  را  تاسیسات  و  آالت  ماشین  رسی جدید 
گندزدایی  عمليات  برای  تخصصی  طور  به 
بررسی و مطالعه شده که با همکاری پربار با 
Refresco Italia متولد شده، معرفی می  کند.
زمینه ی  در  اروپایی  پیرشوی   ،Refresco
(تحت  گــازدار  نوشابه های  برای  بطری زنی 
قرارداد فرعی)، متعهد به گسرتش محدوده ی 

محصول خود و متمرکز بر 
اطمینان از تضمین مداوم 
کننده  مرصف  بیشرت  و 
نهایی از محصوالت خود، 
مسئول  را   SAP Italia
توسعه ی  و  مطالعات 
یکی از بلندپروازانه ترین 
تولید  در  ــا  ــروژه هـ پـ
آسپتیک نوشیدنی های 
از  وسیعی  طیف  شامل 
آب  مانند  محصوالت 
نوشیدنی های مــیــوه، 
شیر  و  ــای  چـ ســنــتــی، 
ــت. ــ قــــــــــرارداده اس
یافته ی  توسعه  اسرتاتژی 

اصلی  پیرشوی  دو  همکاری  برای  مشارکت 
به  عالی می باشد  اهداف  به  بازار، دستیابی 
موارد: مانند  ارزش هایی  شدن  اضافه  رشط 
- اتوماسیون کامل برای اطمینان از انعطاف 
پذیری باال و کنرتل دقیق همه ی پارامرتهای روند
تولید ــول  طـ در  ــعــات  ضــای ــش  ــاه ک  -
-  بازگشت انرژی به بهرتین حالت به لطف 
جدید  تاسیسات  با   Asepto-R Top ادغام 
(Co-generation) (تولید همزمان گرما و برق)
 Refresco Italia و SAP Italia کارکنان فنی
و  داشتند  با هم همکاری  ماه  برای چندین 
مجموعه ی تجربیاتشان را در زمینه ی تحقیق 
و تولید به منظور دستیابی به تکامل در متام 
مراحل و توجه و دقت باال به جنبه های مرتبط 
به طراحی و بهداشت با هم به اشرتاک گذاشتند.

نوشیدنی  انواع  همه ی  با   Asepto-R Top
رس و کار دارد و به لطف مجموعه ی خاص 
نوشیدنی های  حتی  لوله ای،  حرارتی  مبدل 
یا  و  جامدات  ذرات  حاوی   (soft drinks)
نوشیدنی های ایزوتونیک با منک های ویژه را 
هم در مجموعه ی خود قرار می دهد. هر قطعه 
و جزء نصب شده در کارخانه با توجه و اهمیت 

جهانی  تولیدکننده های  بهرتین  بین  از  زیاد 
انتخاب شده است. برای تضمین اطمینانی که 
تاسیسات SAP Italia ساخت ایتالیا می باشند.
این  برای  ویژه  طور  به  که  نظارتی،  سیستم 
سیستم توسعه یافته و تولید شده، خودکار، 
آسان برای استفاده و قابل اعتامد است. هر 
متغیر در پایگاه داده ذخیره می شود و می تواند 
در هر زمانی مورد مشاوره قرار گیرد و قابلیت 
می کند.  تضمین  را  تولید  متام  کامل  ردیابی 
ATK-R Top، بهرتین طیف مخازن آسپتیک 
تکمیل  را  ــزوم  ل مــوجــودی   ،SAP Italia
می کند. مخزن به منظور نگهداری محصول 
آن  متیزی  حفظ  و  حرارتی  عملیات  از  پس 
متام  خود،  خاص  طراحی  به  توجه  با  است. 
توسط  اطــراف  فضای  با  ممکن  متاس های 
همکاری  شود.  می  محافظت  بخار  موانع 
 Asepto-R با تاسیسات اسرتیلیزاسیون عالی 
کیفیت  حفظ  باعث  ــده آل  ای روش  این  که 
محصول و ضدعفونی بودن آن بعد از عملیات 
می شود. کار،  روند  تکمیل  برای  گرمادهی 
برای اطالعات بیشرت به سایت زیر مراجعه کنید:   

www.sapitalia.it

ایده، راه حل و تاسیسات برای صنایع غذایی و آشامیدنی
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رشکت مهندسی ACM : موتورهای الکرتیکی و 
ژنراتورهای کیفیت باال

ایتالیــا  در   ACM مهندســی  رشکــت 
واقــع    (BARDELLO)باردللــو در 
ــای  ــا و ژنراتوره ــت. موتوره ــده اس ش
ــا کیفیــت  ــم ب ســنکرون مغناطیــس دائ
ــته  ــه رشح دس ــد ب ــی کن ــد م ــاال تولی ب

بنــدی کاالهــای زیریــن: 
جاروبــک  بــدون  ۱.رسوموتورهــای 

فــرشده   (BRUSHLESS)
توخالــی  محــور  ۲.رسوموتورهــای 

(HOLLOW SHAFT)
DI-) ۳.رسوموتورهــای درایــو مســتقیم

(RECT DRIVE
گشــتاوری  ۴.رسوموتورهــای 
(TORQUE SERVOMOTORS)

۵.رسوموتورهــای محــور متغیــر مرکــزی 
(AXIAL SHIFTING SHAFT)

غلتکــی  ســنکرون  ۶.رسوموتورهــای 
دائــم  مغناطیــس 

۷.ژنراتورهای توربین بادی
ســنکرون  ۸.موتورهاوژنراتورهــای 
کاربردهــای  بــرای  دائــم  مغناطیــس 

دریایــی نیــروی  بــه  وابســته 
۱۰.موتورهاوژنراتورهــای مربــوط  بــه  

ــودرو ــه  خ ــایل  نقلی وس

مشخصات
تولیــد،  اســتانداردهای  بــر  افــزون 

رشکــت مهندســی ACM  ، همچنیــن 
ســازی  شــخصی  تولیــد  بــه  قــادر 
ــدار  ــای خری ــق تقاض ــر طب ــول ب محص

اســت. محــدود  ویرایــش  در 
ISO 9001- رشکــت دارای گواهینامــه ی

2000  و UL  مــی باشــد.
محصــوالت ACM در زمینــه هــای زیــر 

می توانــد اســتفاده شــود:
• خودکارسازی صنعتی

• ابزارآالت ماشین ها

• رباتیک ها و کنرتل های فرمان یار
• ماشین آالت منسوجات

• ماشین آالت کارخانه های چوب
• ماشین آالت دوزندگی

• ماشین آالت بسته بندی
• ماشین آالت فرآیند شیشه سازی

• ماشین آالت چاپ
• ماشین آالت فلکسوگرافیک

• ماشــین آالت غلتکــی بــدون جاروبــک برای 
(CONVEYER BELT) تســمه  های حامــل

DIRECT DRIVE (رسوموتورهای)

(HOLLOW SHAFT) رسوموتورهای محور توخالی
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فرآیندهــای  بــرای  ماشــین آالت   •
زی طالســا

• ماشــین آالت بــرای صنایــع غذایــی و 
کشــاورزی

فرآیندهــای  بــرای  ماشــین آالت   •
ســازی پالســتیک 

• ماشــین آالت بــرای فرآیندهای ســنگ 
مرمرسازی

• ماشین آالت چاپ سیلک
• ماشــین آالت بــرای فرآینــد هــای ورق 

هنی آ
• ژنراتورها برای کشتزارهای بادخیز

• موتورهــا بــرای کاربردهــای مربــوط 
بــه  وســایل  نقلیــه  خــودرو

ــای  ــرده ــارب ک ــرای  ــ ب ــا  ــوره ــوت م  •
ــیــروی دریـــایـــی.   وابــســتــه بــه ن

www.acmengineering.it

ACM ENGINEERING Srl 
21020 BARDELLO (VA) - Via Don A. Camera, 25 - ITALY - Phone +39.0332.731088/731064  - Fax +39.0332.730380

Website: http://www.acmengineering.it - Email: info@acmengineering.it

BRUSHLESS SERVOMOTORS

DIRECT DRIVE 
SERVOMOTORS

HOLLOW-SHAFT 
SERVOMOTORS

TORQUE SERVOMOTOR

   COMPACT BRUSHLESS 
SERVOMOTORS

CERTIFICATIONS

(TORQUE SERVOMOTORS) رسوموتورهای گشتاوری

رسوموتورهای بدون جاروبک
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زانتتــی (Zanotti Spa)، یــک رشکــت 
طراحــی  بــرای  مرجعــی  ایتالیایــی، 
خنــک  سیســتم های  پیاده ســازی  و 
در می باشــد.   ۱۹۶۲ ســال  از  کننــده 
 ۵۰ از  بیــش  بــا  رسدســازی  زنجیــره 
ســال ســابقه، نامــش باالتــر از همــه، در 
همــه ی زمینه هــای کاربــردی طنین  انــداز
می شــود. زانتتــی، هامنگونــه کــه گفتیم، 
را  زنجیــره ی رسدســازی  از  جــزء  هــر 
توســعه داده اســت. از ذخیــره ســازی 
ــات  ــالت و حبوب ــد غ ــه (مانن ــواد اولی م
در ســیلوها)، متــام مســیر بــرای رســیدن 
و  فروشــگاه-ها  مارکــت،  ســوپر  بــه 
توزیــع دررســتوران، شــامل پــردازش مواد 
غذایــی، حمــل و نقــل بــا واحدهــای ویژه 
بــرای کنــرتل و ذخیــره ی مــواد غذایــی بــا 
اطمینــان، زانتتــی همیشــه آمــاده اســت، 
بــه درســتی و ماهرانــه در پاســخ بــه هــر 
نیــاز بــا طیــف گســرتده ای از محصوالت، 

کــه در واقــع یکــی از کامــل ترین هــا در 
ــت. ــازار اس ب

زانتتــی در حــال حــارض یــک گــروه بیــن 
املللــی با ســایت های تولیــد در اســپانیا و 
انگلســتان و بــا شــبکه ی توزیــع باریکــی 
بــرای تضمیــن اطمینــان و مســاعدت در 
همــه جــا می باشــد. عــالوه بــر ایــن، 
ــناخته  ــی ش ــن امللل ــش در ســطح بی نام
شــده اســت. در منطقــه خاورمیانــه و 
رشق دور، زانتتــی توســط رشکت هــای 
پــرواز  کرتینــگ  بــاال،  کالس  کرتینــگ 
امــارات و عــامن ایــر انتخاب شــده اســت 
ــن  ــه بزرگرتی ــیدن ب ــق بخش ــرای تحق ب
سیســتم هــای رسدســازی بــرای فــرودگاه 
ــا  ــن پروژه ه ــی ای ــم. ارزش کل ــای مه ه
تقریبــا تــا ۳۰ میلیــون یــورو افزایــش 
ــه اســت و تاسیســات و دســتگاه ها  یافت
ــتانداردهای  ــن اس ــرآوردن باالتری ــرای ب ب
بهداشــتی و اطمینــان طراحــی شــده اند. 

صحبــت از "پــروژه ی کلید در دســت" در 
جمهــوری کاباردینو- بالکاریا (فدراســیون 
روســیه)، زانتتــی برنــده ی قــرارداد بــرای 
تهیــه ی یــک سیســتم ذخیــره ســازی 
کامــل بــرای ســیب ها و میوه هــا بــا 
اروپایــی  رقبــای  مهمرتیــن  کنــارزدن 
شــده اســت. فــن آوری هــای بســیار 
پیرشفتــه طراحــی شــده توســط زانتتــی 
امــکان ذخیــره کــردن ســیب ها را در 
دمــای کنــرتل شــده و هــوا بــرای مــدت 
ــتفاده  ــا اس ــاه، ب ــا ۷ م ــی، ت ــان طوالن زم
دوم  درجــه  رسدکننــده ی  مــاده ی  از 
غیرســمی مــواد غذایــی فراهــم می کنــد. 
ــزرگ در  ــات ب ــن تاسیس ــی همچنی زانتت
ــد،  بخش هــای دیگــر و کشــورهایی مانن
ــک  ــتم های خن ــال، سیس ــوان مث ــه عن ب
کننــده برای گوشــت در روســیه، سیســتم 
هــای خنــک کننــده و انجــامد مــرغ در 
ــازی  ــای رسدس ــی، واحد ه ــان و اتیوپ لبن

سیستم های رسدسازی مواد غذایی: مطمنئ، 
کارآمد و سازگار با محیط زیست
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بــرای ماســت و تولیــد بســتنی در یونــان، 
در  لجســتیک  رسدســازی  انبارهــای 
خاورمیانــه و ایتالیــا را تحقــق می بخشــد. 
ــن در طراحــی و اجــرای  ــی همچنی زانتت
بــرای  کننــده  خنــک  هــای  سیســتم 
ــال می باشــد.  ــازی فع ــخ ب ــای ی میدان ه
ــابقات  ــن، مس ــک توری ــخ املپی ــدان ی می
 Arena) ــا مینســک ــان آرن ــی جه قهرمان

of Minsk) (بزرگرتیــن در اروپــا)، میــدان 
یــخ ملــی باریــس در آســتانا (Astana) و 
آرنــا دینامــو (Dynamo Arena) جدیــد 
در مســکو را طراحــی و اجــرا کــرده 
اســت. کلیــد موفقیــت آن تحقیقــات 
کامــل راه حل هــای قابــل احــرتام بــه 
کیفیــت حســی از مــواد غذایــی، مراقبت 
و احــرتام از محیــط زیســت و بــرای 

مشــرتیانش، بهرتیــن بهره وری بــا کمرتین 
اجرایــی می باشــد. هزینه  هــای 

واحدهــای رسدســازی زانتتــی در واقــع از 
ــارات  ــا انتظ ــتا ب ــای همراس تکنولوژی ه
ــه  ــد وقادرب ــتفاده می کن ــرتیانش اس مش
محیطــی  زیســت  اثرهــای  کاهــش 
می باشــد: گازهــای طبیعــی جدیــد و 
پروتــکل هــای طراحــی محیــط زیســت 
ــان  ــزات در پای ــت کل تجهی ــرای بازیاف ب
عمــر آن اســت. بهره وری انــرژی، مزایایی 
برای محیط زیســت، مشــرتیان و صنعت 

ــه مــی دهــد.  ــی ارائ ــواد غذای م

پیوســنت  حــال  در   Zanotti زانتتــی 
همــکاری  بــرای   Daikin Group بــه
ــانگر  ــژه، نش ــداد وی ــن روی ــد. ای می باش
مرحلــه ی ســوم تکامــل زانتتــی اســت و 
حقیقتــا امــروز، اگــر نــه بزرگرتیــن رشکت 
تربیــد (رسد ســازی مــواد غذایــی) در 
جهــان، بــه عنــوان یکــی از بزرگرتیــن آنها 
و قطعــا متنوع تریــن دامنــه ی محصوالت 

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــور درنظ ــل تص قاب
زانتتــی هنوز ســازمان مرکــزی در زمینه ی 
رسدســازی می باشــد، امــا هــم اکنــون 
بزرگــی  همــراه رشیــک  بــه  قوی تــر 

ــت. ــد Daikin اس مانن

 green)ســبز وجــدان  نــوآوری،  زانتتــی، 
ــت:  ــص اس ــت و تخص conscience)، کیفی
ایــن بحث هــای اساســی بــزرگ بــرای آینــده 

براســاس تجربه ی گذشــته اش می باشــد.   

www.zanotti.com
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رشکت Cartotecnica Veneta SpA دارای 
بیش از ۶۰ سال تجربه است و از سال ۱۹۵۶ 
در صنعت بسته بندی منعطف حضور دارد. 
گسرتش و توسعه ی بازار، رشد ظرفیت تولید، 
همچنین توسعه ی دامنه ی ماشین آالت که 
به لطف رسمایه گذاری های مداوم، عنرص 
ما  است.  بوده  تاریخچه رشکت  در  ثابت 
از  و  می رویم  پیش  نوآوری ها  کمک  به 
منعطف  بسته بندی  راه  کارهای  پیداکردن 
ویژه و سفارشی لذت می بریم. به لطف 
تحقیقات دامئی برای بسته بندی جدید در 
توانیم  می  اتوماتیک،  بسته بندی  صنعت 
طیف وسیعی از محصوالت را ارائه دهیم.

ما تامین کننده ی بسته بندی انعطاف پذیر 
ساخته شده از کاغذ، مقوا و مواد پالستیکی 
برای بازار های مختلف می باشیم. قدرت ما 
محصولی سفارشی است که به ما امکان 
صنایع  برای  نوآورانه  راه کارهای  ــه ی  ارائ
غذایی، غیر غذایی، بسته بندی مایعات و 
صنایع تبدیل مواد (converters) را می دهد.

ما انواع بسته بندی با همه ی جنبه هایش را 
انجام می دهیم مانند بسته بندی منعطف 
برای مواد غذایی (قنادی، نانوایی، صنعت 
لبنی، مواد غذایی حیوان خانگی و غیره) و بازار 
غیر غذایی (پاکت نامه با در چسبی، پاکت 
تنباکو، لوازم مراقبت های شخصی و غیره)، 
مجموعه  صورت  (به  مایعات  بسته بندی 
لوازم جانبی)،  و   (flowpack) پیوسته  ای، 
محصوالت نیمه متام برای صنایع تبدیل مواد 
(converter)، محصوالت چند الیه ای، کاغذ 
روکش دار و مقوا و محصوالت بیوکامپوست.

به  را  مشرتی  می تواند  همواره  ما  رشکت 
طور مداوم در مورد تحقیقات و توسعه ی 
و  آالت  ماشین  آزمایش های  جدید،  مواد 
و  حامیت  آزمایشگاهی  تحلیل  و  تجزیه 
پشتیبانی کند. به لطف آزمایشگاه داخلی 

 Cartotecnica آن،  نوآورانه  تجهیزات  و 
Veneta قادر است برای مشرتی خدمات 
پشتیبانی مهمی را برای کنرتل کیفیت، تجزیه 
و تحلیل و آزمایش های مختلف ارائه کند.
ویــژه،  و  سفارشی  بسته بندی  ایجاد  با 
پروسه ی تولیدی ما بسته به ترکیب، مواد، 
نوع چاپ و استفاده نهایی متغیر است. 
در هر صورت ماشین آالت ما دارای: چاپ 
غلتکی  ــراور  گ تهيه  و  فلكسوروگرافی 
(rotogravure printing)، ملینیت، روکش 
اکسرتوژن و پروسه ی برش و جمع کردن 
می باشند.  (slitting and rewinding)
مواد  تکنولوژی  با  چــاپ  مهارت های 
اولین در جهان،  تنگاتنگی دارند.  رابطه ی 

برای  رنگ  کیفی  کنرتل  مدیریت  سیستم 
تهيه گراور غلتکی، توسط ایستگاه و مرکز 
دانش  و   (mixing station) مخلوط 
نوآوری های  و  سنت  از  شده  مهم کسب 
به  ــادر  ق را  مــا  و  یافته  بهبود  جــدیــد، 
است. کرده  واقعیت  به  ایده  هر  تبدیل 

با توجه به قدمت تاریخی رشکت، به منظور 
فعال و جوان نگه داشنت آن و درک تغییرات 
می کنیم:  تکیه  جدید  نسل های  به  ما   ،
افزایش و بهبود این منبع منحرص به فرد 
بخشی از DNA ما است. به عبارت دیگر 

مأموریت ما "انعطاف پذیری" است. 

www.cartotecnicaveneta.com

کاالی بسته بندی منعطف (نرم و خم شو) 
(FLEXIBLE PACKAGING)



GULFOOD
18-22/02/2018
DUBAI
Fair for food and hospitality. 

DJAZAGRO
09-12/04/2018
ALGERS
Fair for companies operating 
in the agro-food sector.

DINE 
14 -15/04/2018
DUBAI MARINA
Café & Restaurant show in Dubai.

IRAN FOOD BEV TEC
24-27/06/2018
TEHRAN
Fair for food, 
beverage&packaging technology.

GULFOOD 
MANUFACTURING
06-08/11/2018
DUBAI
Fair for processing 
and packaging  technology 
and food&beverage plants.
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UPAKOVKA - UPAK ITALIA
23-26/01/2018
MOSCA
International packaging 
machinery exhibition.

BEVIALE MOSCOW
27/02-01/03/2018
MOSCOW
International trade fair 
for the beverage industry.

MODERN BAKERY
12-15/03/2018
MOSCOW
Fair for bakery equipment 
and food ingredients.

BAKERY CHINA
09-12/05/2018
SHANGHAI
Fair for the bakery 
and confectionery industry.

RUSSIAN-CHINA

MEDIO ORIENTE 2018

EXHIBITIONS
EXX

www.itfoodonline.com  www.itfoodonline.com  www.itfoodonline.com  www.itfoodonline.com  www.itfoodonline.com
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201820182018201820182018201820182011820182018182018-2019
EXHIBITIONS

EXX

ENOMAQ
26/02-01/03/2019
SARAGOZZA
Fair of wine and oil, 
for innovation 
and internationalization.

POWTECH
9-11/4/2019
NUREMBERG
The trade fair 
for powder processing. 

IFFA
04-09/05/2019
FRANKFURT
International trade fair
for the meat processing industry.

TUTTOFOOD
06-09/05/2019
MILAN
International B2B show to 
food & beverage. 

SNACKEX
27-28/06/2019
BARCELLONA
International savoury 
snacks and nut trade fair.

ANUGA
05-09/10/2019 
COLOGNE
International exhibition 
of Food& Beverages.

www.itfoodonline.com  www.itfoodonline.com  www.itfoodonline.com  www.itfoodonline.com  www.itfoodonline.com
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SIGEP - AB TECH
20-24/01/2018
RIMINI
Fair for the artisan production of 
ice-cream, pastry, 
confectionery and bakery.

PROSWEETS
28-31/01/2018
COLOGNE
Fair for the sweets and 
snacks industry.

EUROPAIN
03-06/02/2018
PARIS
International show for the bakery
and confectionery Industry.

FRUIT LOGISTICA
07-09/02/2018
BERLIN
International fair for fruit and 
vegetables.

ANUGA FOODTEC
20-23/03/2018
COLOGNE
International food 
and beverage technology exhibition.

mcT ALIMENTARE
05/04/2018
MILAN
Exhibition on technology for 
the Food&Beverage industry. 

VINITALY
15-18/04/2018
VERONA
International wine & spirits exhibition.

mcTER
03/05/2018
ROME
Exhibition on technology for 
the Food&Beverage industry.

CIBUS
07-10/05/2018
PARMA
International food exhibition.

HISPACK
08-11/05/2018
BARCELONA
Exhibition for the packaging industry. 

MACFRUT
09-11/05/2018
RIMINI
Exhibition of machinery 
and equipment for the fruit 
and vegetable processing.

SPS/IPC
DRIVES/ITALIA
22-24/05/2018
PARMA
Fair for manufacturers and suppliers in 
the industrial automation sector.

IPACK-IMA
29/05-01/06/2018
MILAN
Exhibition for the packaging industry.

GLASS PACK
13-14/06/2018
BRESCIA
Fair on design and production 
management of glass bottle 
and containers.

FISPAL
26-29/06/2018
SÃO PAULO
Exhibition for product 
from packaging materials industry.

mcT COGENERAZIONE
28/06/2018
MILAN
Conference and Exhibition 
on applications of cogeneration.

IBA
15-20/09/2018
MONACO
Fair for the bakery and confectionery 
industry.

FACHPACK
25-27/09/2018
NUREMBERG
International packaging trade fair.

PACK EXPO
14-17/10/2018
CHICAGO
International packaging trade fair.

BRAU BEVIALE
13-15/11/2018
NUREMBERG
Fair of raw materials, technologies, 
logistics for production of beer
and soft drinks. 

ALL4PACK-EMBALLAGE
26-29/11/2018
PARIS
Exhibition about 
packaging technology.

SIGEP
19-23/01/2019
RIMINI
Fair for the artisan production of 
ice-cream, pastry, 
confectionery and bakery.

PROSWEETS
27-30/01/2019
COLOGNE
Fair for the sweets and 
snacks industry.

INTERSICOP
23-26/02/2019
MADRID
Bread baking, confectionery 
and related industries show.

20182018201820182018201820182018
SIGEP ABTECHTEC CIBUCI
2011820182018182018-2019

EXHIBITIONS

EXX

www.itfoodonline.com  www.itfoodonline.com  www.itfoodonline.com  www.itfoodonline.com  www.itfoodonline.com
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S ince 1983, SAP Italia has 
operated successfully on an 

of construction of processing plants 
for the food industry. 
The range of services that SAP Italia 
offers its customers includes indepth 
feasibility studies, comprehensive 
and detailed cost estimates, custom 

installation, testing, staff training, pre-
ventive maintenance, assistance with 
specialized technicians and a spare 
parts service.

Our portfolio includes:
• Mixing and carbonating units,
• HTST pasteurizers and UHT sterilizer,
• CIP and SIP plants,
• Syrup and juice preparation rooms,
• Batch and continuous sugar dissolv-

ers,
• Asepetic dosage and aseptic stor-

age tanks
• Turn key projects.

Thanks to constant efforts in the 
search for new solutions and numer-
ous collaborations that have taken 
place over the years with leading cus-
tomers in the industry, SAP Italia has 
gained extensive know-how in the vari-

to present the new series of plants 
-

ment born from a fruitful cooperation 
with Refresco Italia.
Refresco, European leader in the busi-
ness of subcontracted soft drink bot-
tling, engaged in the expansion of its 
product range and focused on ensur-

higher guarantee on its products, has 
commissioned SAP Italia the study and 
development of one of the most ambi-
tious projects ever conceived in the 

aseptic drinks 
production that 
covers a wide 
range of prod-
ucts, such as 
fruit juices, tradi-
tional drinks, tea 
and milk.

The strategy de-
veloped by the 
partnership, in-
volving two of 
the major mar-
ket leaders, is 
to achieve high 
goals if added 
value such as: 
- full automation to ensure extreme

every process parameter
-  reduction of waste during produc-

tion
- excellent energy recovery thanks

also to the integration of Asepto-R
Top with a Co-generation Plant of
brand new conception.

The technical staff of SAP Italia and 
Refresco Italia have been working 
together for several months, sharing 
decades of experience in research and 
production, in order to achieve perfec-
tion of the whole process and provid-
ing great attention to aspects related 
to the design and perfect sanitation.
The result is a combination of tested 
technologies and new production con-
cepts. 

Asepto-R Top can treat any type of drink 
and thanks to the special construction 
of the tubular heat exchanger, even 
soft drinks containing solids or isoton-
ic drinks with particularly aggressive 
salts. Each component installed on 

the plant has been selected with care 
among the best global manufacturers 
to ensure the reliability that SAP Italia 
installations are accustomed to offer-
ing in Italy.
The supervision system, developed 

-
tem, is intuitive, easy-to-use and reli-
able. Each variable is stored in the 
database and can be consulted at any 
time, ensuring full traceability of all 
production.

ATK-R Top, the top range of aseptic 
tanks of SAP Italia completes the 
supply. The tank is meant to store 
the product after heat treatment and 
maintain its sterility. Thanks to its par-
ticular design, all possible contact with 
the atmosphere is protected by steam 
barriers. Perfect integration with the 
sterilisation plant of Asepto-R makes 
this the ideal solution to preserve 
product quality and sterility after the 

-
ing process.    

www.sapitalia.it 

IDEAS, SOLUTIONS AND PLANTS 
FOR THE FOOD AND BEVERAGE 
INDUSTRY
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A fter over thirty years of con-
stant endeavour, which have 
allowed the company to in-

troduce new production, operational, 
management and organisational pro-
cesses for its quality system, Orograf is 
a well-known nome in the sticky label 
sector. Orograf has received ISO 9002 

versatility throughout all the process-
ing stages, from label graphics to in-
house system production, a competi-
tive advantage for its customers, who 
see complete process management, 
from the design stage to production, 
as the best guarantee of maximum 
quality. Orograf is on alI-round partner, 
with the expertise to meet your every 
requirement. lnnovation and research 
have always been our priorities, allow-
ing us to create products that offer 
more than traditional sticky label solu-
tions.

FORGERY-PROOF AND SECURITY 
LABELS:
• Labels in ultradestructible materi-

als.

various colours and with ink in relief.
• VOID labels: if removed these la-

bels leave part of their colour on the
product.

• Two- and three-dimensional security
holograms.

TWIN:
• This is a label, which opens out,

is made up of two labels one
superimi;>0sed on the other and in
which there is the possibility of print-
ing 4/ 5 colours per page.

PROMOTIONAL LABELS:
• Fabric labels.
• Sticky labels containing perfumed

microcapsules, activated by rub-
bing.

• Rubberised sticky labels in foam of
up to 2 mm thickness.

SKI 1O 0% PLASTIC:

in PVC, high-resolution writing and 
é:lesigns, and no-limits graphics.
Our typographical, silk-screen, offset 
and hot printing systems allow us to 
print on any type of adhesive material 
such as striped, embossed, metallic and 

our capacity to combine different print-
ing systems on a single production line 
(high-resolution typographical printing, 

screen printing and hot printing with 
embossing) and this means that there 
need be no limits to your creativity. A 
quality, label not only speaks volumes 
about your f)rocluct, but also contrioutes 
to your corporate ima ge. Our rotary ma-
chines print up to six colours contempo-
raneously, UV varnish any type of paper 

igh output rates. This allows us to offer 
you an excellent price-quality ratio.

SHRINK SLEEVES
After an extended period of preparation 
the recent addition of a new printing 
machine has ailowed us to start pro-
duction of shrink slee ves . Our sleeves 
(produced in PET, PVC or PLA) can be 
printed in more and even  metallised  
colours,  in order to effectively previde 
new look and design to all your prod 
ucts . An important characteristic is the 
option of providing every sleeve with 
a “tear off”  system, essential or easy 
opening after pur chase.  

www.orograf.it

PERSONALIZED SLEEVES 
AND SELF-ADHESIVE LABELS
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A CM Engineering is an Italian 
company based in Bardello 
(Varese), Lombardy. It is a 

leading company in the engineer-
ing manufacturing of the following 
products:

1) Compact brushless servomotors.
2) Hollow-shaft servomotors.
3) Direct drive servomotors.
4) Torque servomotors.
5) Roller table motors.
6) Generators for wind turbines.
7) Permanent-magnet synchronous

motors and generators for naval
applications.

8) Motors and generators for auto-
motive applications.

Features:
In addition to its standard produc-
tion, ACM Engineering is able to pro-
duce customized products for any 
customer demand, also in limited 
series. The Company is ISO 9001-

ACM products can be used in the 
following sectors:

• Industrial automation.
• Machines tools.
• Textile and clothing machinery.
• Wood working machinery.
• Sewing machines.
• Packaging machinery.
• Glass machinery.
• Printing machinery.
• Flexographic printing machinery.
• Roller brushless motors for con-

veyor systems.
• Jewellery machinery.
• Agricultural and food machinery.
• Plastic machinery.
• Marble processing machinery.
• Serigraph printing machinery.

• Sheet metal processing machinery.
• Wind turbine plants.
• Automotive applications.

• Naval applications.

www.acmengineering.it

ACM ENGINEERING: 
HIGH-QUALITY MOTORS 
AND GENERATORS

Torque servomotor

Brushless servomotor

Direct drive servomotors

Hollow-shaft servomotors
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for instance, cooling systems for 
meat in Russia, cooling and freez-
ing systems for chickens in Lebanon 
and Ethiopia, refrigeration units for 
yogurt and ice cream production in 
Greece, logistic refrigerated ware-
houses in Middle East and Italy.

Zanotti is also active in the design 
and implementation of refrigeration 
systems for the ice rinks and the 
names included in its portfolio don’t 
leave any doubt. It has designed and 
supplied the Olympic rinks of Turin, 
the World Championship Arena of 
Minsk (the biggest one in Europe), 
the Barys National Ice Rink in Asta-
na and the new Dynamo Arena in 
Moscow.

The key of its success? 
The absolute research of the solu-
tions able to respect the organolep-
tic qualities of foods, the care for the 
environment and, for its customers, 

lowest running costs. 

Zanotti’s cooling units do indeed 
make use of technologies that are in 
line with its customers’ expectations 
and, able to reduce the environmen-
tal impact: new natural gases and 
Ecodesign protocols for the total re-
cycling of the equipment at the end 

-
vantages for the environment, cus-

tomers and foods. Recently Zanotti 
is joining the Daikin Group. This spe-
cial event symbolizes the 3rd phase 
of evolution of Zanotti and can now 
be truly considered to be one of the 
largest, if not THE largest refrigera-
tion Company in the world today, 

with certainly the most diverse prod-
uct range imaginable. 

-
er with a great partner like Daikin.

Zanotti is innovation, green con-
science, quality and expertise: these 
great premises for the future are 
based on its past experience.  

www.zanotti.com
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Z anotti Spa, an Italian com-
pany, has been a point of 
reference for the design 

and implementation of cooling sys-
tems since 1962.In the cold chain 
since more than 50 years, its name 

-
plication. Zanotti, as we were saying, 
has developed each component of 
the cold chain. 

From the storage of raw materials 
(such as cereals in silos), all the 
way up to supermarket, stores and 
restaurant distribution, including 
the processing of foods, transport 
with special units to handle and 
store food safely, Zanotti is always 
present, accurately and expertly re-

sponding to every need with a wide 
range of products, which actually is 
the most complete on the market.

Zanotti is now an international group 
with production sites in Spain and 
England and with a capillary distribu-
tion network to ensure reliability and 
assistance anywhere. Furthermore, 
its name is recognized at interna-
tional level. In the Middle East area 
and Far East, Zanotti has been cho-
sen by top class catering companies, 
Emirates Flight Catering and Oman 
Air, to realize the largest refrigera-
tion systems for important airports. 
The total value of these projects 
rises approximately to 30 million eu-
ros and the plants are designed to 

comply with the highest hygienic and 
reliability standards.

Talking of ‘turn-key plants’ in the Re-
public of Kabardino-Balkaria (Rus-
sian Federation), Zanotti has been 
awarded of a contract for the sup-
ply of a complete storage system for 
apples and fruits, beating the most 
important European competitors. 
The state-of-the-art technologies de-
signed by Zanotti, allow to store ap-
ples at controlled temperature and 
atmosphere for long periods of time, 
up to 7 months, using nontoxic food 
grade secondary coolants.

Zanotti realizes big plants also in 
other sectors and countries like, 

FOOD REFRIGERATION SYSTEMS: 
SAFE, EFFICIENT AND 
ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
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C artotecnica Veneta SpA has 
more than 60 years of expe-
rience and it is present on 

1956.

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

 www.cartotecnicaveneta.com

FLEXIBLE PACKAGING 
MATERIALS
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N ICEM, an Italian company 
established in 1970, de-
signs and manufactures 

cutting-edge machines and systems, 
be they serial or customized, dedi-
cated to respond to the users’ spe-

Senago (in the Milan area) and oc-

Production takes place from the de-
sign in transforma-
tion departments 

tech machinery 
and a mirror-like 

complying with set 

-
spection room al-
lows for testing all 

An area dedicated 
to a test lab is al-
ways available for 
the customer to de-
velop solutions for 

NICEM SpA business is not limited 
to machinery: the offer to the cus-
tomer for each sector is complete 
and includes consumables and the 

RESTAURANT AND CATERING 
BUSINESS 

-

SURFACE TREATMENTS 
-

EQUIPMENT AND CONSUMABLES 
AND TECNOLOGIES
• by goldsmith with high-tempera-

ture alloys, silver, gold, etc
• Jewellery, goldsmith, watches and

other applications with investment

• By spin casting with low tempera-

• Custom jewellery, accessories for
leather goods, promotional items

Visit:
www.nicem.it

NICEM, SINCE 1970 
INNOVATION SERVICES MADE 
IN ITALY FOR COMPANIES
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D ebem has been operating 

. 

www.debem.
it/”www.debem.it

mailto:info@debem.
it”info@debem.it    

DEBEM, INDUSTRIAL PUMPS
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Great outlook for iran food + bev 
tec 2018
Iranian imports of food process-
ing and packaging technology in-
creased by 14.6% annually over the 

Euro in 2016. 
This puts Iran among the three larg-
est sales markets for process and 
packaging machinery in the Middle 
East. Iran is investing heavily in the 
modernization of its food and bever-
age industry, the best prerequisite 
for a successful iran food + bev tec 
2018.

iran food ingredients 2018: Why 
leaders exhibit
The growing demand for processed 
and packaged food and beverages 

demand for food ingredients. And 
it is as iran food ingredients where 
technology leaders from around 

to meet with professionals from all 
over Iran and neighbouring coun-
tries and where they do business.

iran food + hospitality 2018 the 
leading food and foodservice 
equipment event
iran food + hospitality is the leading 
trade fair for food retailers, f&b pro-
fessionals and buyers of foodser-
vice equipment. 
In 2018, the three most important 

in their own halls. As Iran annually 
imports food for more than 9 bil-

-
national food producers and traders 
wishing to target Iran and its neigh-
bouring countries. 

As Iran itself has a huge home mar-
ket, but Iranian food producers as 

-
hibitors focus on their home market 
but also on visitors from abroad. 

ever-growing market of foodservice 
equipment for hotels, restaurants 

foresees to increase the number of 
hotels from the current 1,100 to 
5,200 by 2022. In addition, tens of 
thousands of new restaurants, ca-
fés and bars are to be built. A huge 
market. 

iran agro 2018: Sharp increase 
in imports of agricultural tech-
nology
Iranian imports of agricultural tech-
nology have grown by 15.8% annually 

to Euro 124 million in 2016. The Ira-
nian market thus ranks among the 
two largest sales markets for agricul-
tural technology in the Middle East, in 
line with Saudi Arabia. So it comes as 
no surprise that it is iran agro where 
technology leaders from around the 

meet with professionals from all over 
Iran and neighbouring countries and 
where they do business.  

www.iran-foodbevtec.com 
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I ran agrofood 1994-2018, the 
German trade show specialists 
fairtrade and their Iranian part-

ners Palar Samaneh celebrate the 
25th anniversary of Iran’s leading in-
ternational agrofood trade show. iran 

-
bitions – a unique concept covering 

fork. The jubilee edition is scheduled 
for 24 to 27 June 2018 at the Teh-
ran International Fairgrounds. New 
in 2018: iran bakery + confectionery 
becomes the 5th dedicated trade 
show within iran agrofood.
The German trade show specialists 
fairtrade and their Iranian partners 
Palar Samaneh are celebrating the 
25th anniversary of iran agrofood, 
which, with every single edition, 

leading international agrofood trade 
show. The jubilee edition is sched-
uled for 24 to 27 June 2018 at the 
Tehran International Fairgrounds. 
iran agrofood consists of iran agro, 
iran food + bev tec, iran bakery + 
confectionery, iran food ingredients 
and iran food + hospitality. 

iran agrofood at the Tehran Interna-
tional Fairgrounds together with our 
Iranian partners Palar Samaneh”, 
outlines Martin März, fairtrade’s 
founder and Managing Partner and 
describes how everything has in-
volved. “Over the following years 

all major Iranian and international 

iran agrofood into the three dedicat-
ed trade shows iran agro, iran food 
+ bev tec and iran food + hospitality.
In 2009 the three events were recog-
nised as UFI Approved Events by the

Industry in Paris. In 2017 iran food
ingredients became the fourth par-
tial event under the umbrella of iran
agrofood. Since long the event has
established itself as Iran’s leading
international agrofood trade show

-
hibitors and 40,000 visitors from all
over the world.”

New 2018: iran bakery + confec-
tionery becomes the 5th dedicat-

ed trade show within iran agro-
food
After the huge success of the Special 
Showcase iran bakery + confection-
ery within iran food + bev tec 2017 

-
tries, iran bakery + confectionery 
will from 2018 on be held as the 5th 

umbrella of iran agrofood. Why iran 
bakery + confectionery? According 
to VDMA baked goods are by far the 
largest segment within the packaged 
food category in Iran, the packaged 

19 percent until 2020. And Iran is 
the largest confectionery market in 
the Middle East, plus 6 percent until 
2020. 

IRAN AGROFOOD 1994-2018: 
CELEBRATING 25 YEARS OF 
VALUABLE BUSINESS CONTACTS
More than 1,400 exhibitors and 40,000 visitors
What’s new in 2018?



بسته بندی مایعات BOTTLING PLANTS - EQUIPMENT

مجله ی صنایع غذایی و نوشیدنی

ered by FactoryTalk View SE, with 
data collection and historization by 
FactoryTalk Transaction Manager 
and FactoryTalk Historian. Reporting 
is through FactoryTalk Vantagepoint 
and asset management – including 
version control, audits and disaster 
recovery – by FactoryTalk AssetCen-
tre. All this, in the opinion of Van 
der Heijden, “allows the company to 
set up the parameters in its own in-
struments; simplifying the manage-
ment.”

-

easily interconnected.”

Results
Thanks to the system design per-
formed by the engineers from GEA 
using Rockwell Automation systems, 
the new Vreugdenhil Dairy Foods 
milk powder factory can produce 8 
tons of milk powder per hour, and 
can process 1,600,000 litres of raw 
milk per day, with the advantage that 
these parameters are fully scalable.

This is one of the big advantages of 
working with Rockwell Automation, 

using a single platform for the whole 
plant with Rockwell Automation is 
that everything can work concur-
rently.. All these elements are eas-
ily interconnected, and we had no 
problems in integrating them with 
each other. A new component can 
be added and the system instantly 
recognizes it. A single Rockwell Auto-
mation solution is friendlier to work 
with,” he comments.

This impacts on the customer too, 

the project and leave the factory, 
we are no longer required since 
the customer can talk directly with 
Rockwell Automation experts for 
the staff training, to make enquir-

ies or to solve any incident. This is 

the availability of local support by 
the manufacturer and the chance 
of being part of its own team, does 
not depend of an integrator for fu-

can close the project and handover 
the factory maintenance to our col-
leagues from the GEA local Service.”
Thanks to Rockwell Automation 
software, Vreugdenhil Dairy Foods 
operators can generate its own cus-
tomized production reports using 
common and widely used software, 
such as Microsoft Excel. These re-
ports can be checked via a web 
browser and using mobile terminals, 
such as smartphones or tablets.

On the other hand, the implementa-
tion of a single control solution for 
the whole plant helps with asset 
optimization improvements, a re-
duction of ownership costs and low-
ered spares counts. Production and 
maintenance staff training is simpli-

The Rockwell Automation control 
system provides multidisciplinary 
controllers that can be used in dif-
ferent areas of the plant combined 
on a single Ethernet-based commu-
nications network, which delivers 

several areas and departments in 
the factory.

connection with the other Vreugden-
hil Dairy Foods factory, which are 
close to each other. “All communica-
tions are much easier and compat-
ible, since they are made through 
standard communication protocols 
and networks,” states Nectalí, who 
recognizes the advantages provided 
to his company along the project: 
“For us, the development work un-
dertaken in this project with Rock-
well Automation technology has ena-
bled us to strengthen links with the 
global automation and information 
systems company for future projects. 
Indeed, we are taking advantage of 
the efforts made and the experience 
gained in new smaller- scale pro-
jects currently in progress in Mexico, 
Puerto Rico, Spain and France, all of 
them based exclusively on Rockwell 
Automation technology.”

Rockwell Automation®, but also with 
the work carried out during the imple-
mentation process by GEA. 
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produces milk powders for the food 
industry and for millions of consum-
ers worldwide.

Challenge
The Dutch subsidiary of GEA was 
challenged with the creation – 
from scratch – of a new 13,000 
m2 milk powder production plant 
in Gorinchem for Vreugdenhil Dairy 
Foods.

This required several processes to 
be combined, from the separation 
of raw milk into skimmed milk and 
cream, through evaporation and dry-
ing by atomization, on to milk pow-
der handling and packaging.
Before such a huge challenge, the 
Dutch subsidiary of GEA turned to 
several GEA subsidiaries in other 
countries since, being a global cor-
poration, its know-how is decentral-
ized. In this sense, GEA Netherlands 
provided the general management 
of the project and the engineering 
team for milk powder processing; 
GEA Spain supplied the automation 
engineering; GEA France, the evapo-
ration engineering; GEA Denmark, 
the drying engineering; GEA New 
Zealand, powder handling engineer-
ing; and GEA Germany, the sepa-

ration engineering. Therefore, the 
project became international and 
multidisciplinary, and required also 
several working teams from several 
companies to be coordinated in dif-
ferent countries to ensure the suc-
cess of the project.
However, they shared a common 
ground: Control Systems and Auto-
mation. This area was performed and 
overseen by the GEA Spain team. “In 
this context, one of the challenges 
was to implement a single solution 
for the whole plant, including hard-
ware, software and control networks 
for all areas in the plant, from mate-
rial reception to packaging,” states 
Nectalí. “A common platform, based 
on products and solutions from the 
Rockwell Automation® Integrated 
Architecture® platform, was chosen 
since the Rockwell Automation solu-
tion had already proven highly suc-
cessful in another Vreugdenhil Dairy 
Foods plant.”

van der Heijden, project engineer at 
the dairy company: “Our existing fac-
tory includes 17 Allen-Bradley® PLC 
5® (25E, 40E and 80E, and 80 SLC 
5/04) controllers from Rockwell Au-
tomation and our engineers were al-

ready familiar with the programming 
environment. In fact, some of our 
technicians are trained at Rockwell 
Automation to improve their exper-
tise.”

Solution
GEA was able to take the project for-
ward thanks to its experience in pre-
vious implementations, its acquired 
skills, its previous joint work with 
Rockwell Automation and its abil-
ity to deliver a global support to the 
project, contributing locally in Spain 
and the Netherlands.
According to van der Heijden: “Both 
subsidiaries were extremely helpful 

of the architectures, and we were 
offered good support during the im-
plementation process at all times.”
After the initial study, GEA imple-
mented Rockwell Automation solu-

-
porting system, all the elements are 
connected via EtherNet/IP, which 

-
erFlex® drives and E300 electronic 
overload relays, are integrated in the 

and diagnostics, with Allen-Bradley 
FLEX™ I/O handling signal distribu-

-
nected by means of Stratix 5700 
and 1783-ETap switches to Allen-
Bradley ControlLogix® programma-
ble automation controllers (PAC) 
and Allen-Bradley PanelView™ Plus 
6 graphic terminals, and to the dif-
ferent system PCs.

The control system software was 
implemented within a VMWare vir-
tualization infrastructure using two 
physical servers. FactoryTalk soft-
ware, a service-oriented application 
(SOA) platform, was used for this 
purpose since it allows elements 
to be shared as permissions and 
user roles, communications, logs, 
etc. among the different software 
packages that comprise it. SCADA 
supervision and control was deliv-
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T he PLC platform and com-
ponents choice was made 
by Vreugdenhil in coopera-

tion with Rockwell Automation in the 
Netherlands.

Challenge
The automation and control of a new 
milk powder production plant, with a 
processing capacity of 1,600,000 li-
tres of raw milk per day.

Solutions
A Rockwell Automation solution was 
implemented, including:
• Motor Control with Allen-Bradley

PowerFlex drives
• Allen-Bradley E300 electronic over-

load relays
• Allen-Bradley FLEX I/O modules
• Allen-Bradley ControlLogix 1756 pro-

grammable automation controllers
• EtherNet/IP network
• FactoryTalk View SE, FactoryTalk

Historian, FactoryTalk AssetCentre,
FactoryTalk Transaction Manager
and FactoryTalk VantagePoint

• Allen-Bradley PanelView Plus 6 HMIs

Results
• Coordination of an international and

multidisciplinary team with support
in different countries.

• Easy interconnection of all Rockwell
Automation® components.

• Ability to scale the deployed infra-
structure according to production
needs.

• Customer independence to manage
Rockwell Automation products

• Chance for the customers to gener-

ate their own customized production 
reports according to their needs.

Background
GEA is a leading technology provider 
to the food industry, which represents 
70% of its income. With 17,000 em-
ployees in more than 50 countries, the 
company specializes in the construc-
tion of food processing plants, par-
ticularly in the dairy industry. Accord-
ing to Alejandro Nectalí, Automation 
Engineer at GEA Spain: “We deliver 
comprehensive solutions, from design 
to process development, engineering 
and technology to the supply, installa-
tion and commissioning of the plant.”

The company specializes in creating 
plants that are designed to operate 

24/7. “This helps the manufacturers 
to maximize the capacity usage,” 
says Nectalí. “Indeed, our plants are 

-
quirements of each customer, in ac-
cordance with the standards of the 
dairy industry, and we always strive 
to deploy the most recent technol-
ogy.”

One of their customers is Vreugden-
hil Dairy Foods, a company with 
head quarters in Nijkerk and three 
production plants in the Nether-
lands, which has been present in the 
market since 1954. 
It is the largest producer of full 
cream milk powder in Europe. With 
three factories and 900 Dutch farm-
ers who deliver the raw product, it 

VREUGDENHIL DAIRY FOODS 
AUTOMATES AND CONTROLS 
ENTIRE MILK POWDER PLANT 
with Rockwell Automation Integrated Architecture
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I n 1979, Carlo Corniani broke 
into the market with an intui-
tion destined to revolutionise 

the amount of product to be bottled 

order to reach a predicted level, but 

-

-

variations and free from container 

-
-
-

-

borders further in order to reach a 

-

-

-

this does not seem to be satisfac-

-

The absence of contact between 
valve and container, and the elimi-

instrument into the valve, allows 

-
nation of bacterial contamination, 

-
-

-
-

-

soon become an industrial stand-
-

-

www.weightpack.com

FROM NET WEIGHT TO LOG 6 
WEIGHTPACK: 40 YEARS 
OF INNOVATION
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BLENDSYSTEM M.

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

  

www.watersystems.it

“BLENDSYSTEM M” PREMIX UNIT

Blendsystem 250 M DD
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O ver the years Albrigi has 
gained great experience 
in research, design, man-

testing and commissioning of many 
food plants for the most prestigious 
producers of a great variety of prod-
ucts, above all for the demanding 
market of the food industry. 
This sector required sturdiness, 
practicality, sterility, low mainte-
nance and, above all, compliance 
with safety regulations for all peo-
ple involved. For this reason HACCP 
Hazard Analysis Critical Control 
Point) and FDA (Food and Drug Ad-
ministration) standards are the es-
sential rules that dictate he basic 
requirements of Albrigi products.
Each plant is designed and built to 
be easily expanded, renewed and to 
permit simple maintenance.
The company is equipped to sup-
ply turn-key systems and any type 
of tank and pressure equipment.

Store, transfer, weigh, inertize, mix, 
cool, heat or shake any type of food 
liquid, even under high pressures 
or in the presence of absolute 
vacuum: these are the operations 
carried out by Albrigi plants and 

tanks which, if necessary, can be 
equipped with electric or computer-
ized panels to monitor the different 
processes.  

www.albrigi.com

SYSTEM PROVIDES SEAMLESS 
TRACEABILTY INCLUDING VIA SMARTPHONE
C onsumers can now use a 

smartphone to easily access 
detailed product information 

at the point of sale for leading German 
meat and sausage manufacturer Wolf’s 
ranges of pre-packed products. The IT so-
lution from CSB-System enables Wolf to 
ensure seamless traceability throughout 
its operation from the initial receipt of 

Incoming raw materials receive a goods 
entry label that records detailed infor-
mation, including item number and 
description, entry date, quantity, stor-
age location, vendor and lot number.  In 

subsequent batch processing within the 
production process, this lot number is 
then captured by a mobile terminal de-
vice. From then on, the supply data of 
all processed raw materials are inextri-
cably linked to their original production 

can be clearly allocated to a particular 
production. By allocating the raw mate-
rial batches to the recipes stored in the 
CSB-System, and by seamlessly track-
ing the production batch throughout the 

packaged product, traceability is ensured 
both downstream and upstream – at the 

push of a button vendors of the raw ma-
terials used as well as the end users can 

pass through the process, the weigh la-
bellers and labelling devices also receive 
this information, allowing the traceability 
data to be coded onto the packs as 2D 
barcodes. This data is then transmitted 
to an internet platform – ‘”mynetfair” – 
from which consumers can quickly gath-
er information on the particular product, 
simply by scanning or photographing its 
code with their smartphone or PC.  

www.csb.com

NEWS IN SHORTاخبار

ALBRIGI SRL
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E scher Mixers specializes 
in the production of mixing 
machinery for the bread and 

pastry-making sectors. Over the years 
we have gained specialized knowl-
edge that has allowed us to develop 
machines and solutions to meet the 
needs of a variety of clients and dif-
ferent types of markets.

Our machines are renowned for their 
-

ishes, and for the quality of the dough 
they produce.

BAKERY Equipment
We propose Spiral and Wendel mixing 
concepts. Both solutions can be with 
removable bowl through a Patented® 
bowl locking and motion system MR-
MW Line or bottom discharge system 
MD-MDW Line with conveyors belts
or bowl lifters which can be matched
with automatic solutions with linear
system and storage of the resting
bowls in vertical or linear storages,
rotating automatic systems-carousel,
scraps recovery systems, transverse

hopper systems and star-cutting / 
guillotine / roller with guillotine and 
other customized solutions.

PASTRY Equipment 
The range of Planetary Mixers with 
double tool for the pastry industry is 
characterized by the lack of oil lubri-
cation systems, improving hygiene 
and reducing machine maintenance. 
A wide range of interchangeable tools 
is available for different uses and 
doughs.
For industrial productions, we have 
developed the PM-D Line with inde-
pendent tool movement, with indi-
vidual speed regulation and the pos-
sibility to reverse the motion. While 
the PM-DB Line with the bridge struc-
ture allows automatic insertion of the 

mixing times and increase volume, 
dough processing with negative / pos-
itive pressure and cleaning through 
CIP washing system. Various bowl dis-
charge options are available.    

www.eschermixers.com

THE TOP QUALITY 
INDUSTRIAL MIXERS



PASTA BAKERY - CONFECTIONERY

مجله ی صنایع غذایی و نوشیدنی

پاستا

IBL can offer the Clients the plan-
ning, manufacturing and installation 
of complete-cycle production layouts: 
from the stocking of raw materials, to 
dough making and moulding, to bak-

Due also to the close technical 
co-operation with the Partners 
supplying components such as 
SEWEURODRIVE, ALLEN BRADLEY, 
SIEMENS, KOYO SKF, etc., our layouts 
for bakery offer: total reliability and 

-
plicity of maintenance and multi-year 

warranty from the maker.

FRESHLY BAKED NEWS: BIG 
CHANGES AT IBL
The Company moved to larger Head-
quarters and sends a message to the 
Market – CEO Matteo Zumerle inter-
view

MR ZUMERLE, YOU HAVE MOVED 
TO NEW, FAR BIGGER PREMISES: 
A CLEAR SIGN OF GROWTH ...

Our growth is the direct consequence 
of the increasing demand from the 

market. A fact we welcome with en-
thusiasm and proudly acknowledge, 
yet it represents a challenge at the 
same time, which calls for even more 
commitment on our part.

HOW DO YOU COMMIT YOURSELF 
TO THIS CHALLENGE?
Well, to begin with, we are massively 

order to better satisfy the increasing 
demand. Our recent moving to new, 
larger premises based in Villafranca 
– where Verona’s airport is located
– comes as a natural consequence,
but it is not the only step necessary to 
achieve our market goals, of course.

WHAT OTHER INTERVENTIONS 
WOULD YOU IMPLEMENT IN ORDER 
TO ACHIEVE YOUR MARKET GOALS?
Research and Development are a 
fundamental aspect, yet there is at 
least another factor which plays a 
crucial role: I mean the capability of 
coming up with the proper solution at 
the right time for our Clients, reacting 
promptly and effectively, whenever 
and wherever needed.

IN SHORT, IBL PROVIDES THE CLI-
ENTS WITH:
- HIGH GLOBAL QUALITY OF THE LAY-

OUTS
- HIGH RELIABILITY AND DURABIL-

ITY
- WIDE CHOICE OF TECHNICAL SO-

LUTIONS
- FAST LAYOUT ASSEMBLY
- REMARKABLE COST-EFFECTIVE-

NESS
- PLANNED MAINTENANCE BY PRO-

TOCOL
- REMOTE OR ON-SITE TECHNICAL

ASSISTANCE.

www.iblbakery.com
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I BL is a leading Company in the 
food plants industry, specialized 
in the planning, manufacturing

and on-site installation of highly auto-
mated production layouts and state-
of-the-art machinery for the making 
of bakery products: from bread and 
puff pastry to any kind of biscuits and 
cookies.

IBL is a young and emerging reality, 
yet already well accomplished and 
constantly growing, thanks to an in-

-
la which combines together strategic 
vision and technical innovation.
The Company inherits a genetic lega-
cy coming from multidecennial know-

companies from Verona, traditionally 

EXCELLENT BAKERY PLANTS FOL-
LOW GREAT RECIPES
Any production solution cannot part 
from some culture of the end prod-
uct. IBL provides the Industry with 
very versatile layouts, which are eas-
ily and rapidly convertible for any kind 
and variant of product.

IBL allows for the utmost versatility 
-

contemplate manual labour to fully-
automated lines and according to the 
different production needs and the 
desired product quantities.

IBL also offers maintenance and 
assistance, upgradings and modi-

layouts: always pursuing the most 
advanced concept of service and pro-

viding innovative solutions on a case-
by-case basis.

GIVE YOUR BUSINESS THE BEST 
FRAGRANCE, TASTE AND ASPECT
For the bakery segment biscuits and 
cookies, IBL designs and builds in-
dustrial layouts and turnkey automat-
ed machinery for the complete-cycle 
production of the product genres:
- SOFT COOKIES
- HARD BISCUITS
- AND CRACKERS
- FILLED AND WIRE CUT
- COOKIES
- DROPPED COOKIES
- CAKES

and for the bakery segment 
bread and puff pastry:
- PUFF PASTRY
- CROISSANTS

- BRIOCHES
- TIN BREAD
- BAGUETTES
- BREADSTICKS
- RUSKS
- FOCACCIA BREAD
- ARABIC BREAD
- CIABATTA BREAD
- PITA
- PIZZA

The production layout built by IBL 
are designed and manufactured in-
house, at the Company’s plant and 
headquarters nearby Verona.
The production layouts and machin-
ery that are built and installed by 
IBL mirror the trade’s state-of-the-art 

made solutions, always innovative 
and cost-effective, in every industrial 

MAKE YOUR BUSINESS RISE 
WITH INDUSTRIAL BAKERY 
LINE TECHNOLOGY
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I CI CALDAIE is a company with 60 
years of history and experience 
in energy management and heat 

production, a reference point among com-
panies operating  in the sector of steam 
generator for industrial processes and 
heating. Our company stands out for its 
spirit of innovation, which lead us to invest 
through research and development in pro-
jects aimed to create new energy systems 
with low environmental impact, exploring 
new technologies and typologies of renew-
able energy sources. Among these, we are 
investing huge resources in the produc-
tion of electricity and heat from hydrogen 
for the housing construction market. Our 

in Russia, Belarus, Kazakhstan, Romania, 
Poland, UK, USA, China and Singapore 

many other countries of the world en-
able us to be close to the customers who 
choose our solutions and to accompany 
them with competence through the study, 
dimensioning or renewal of their plant.

Our generators are appreciated in 
the world because they have demon-
strated:
- Performances superior to 100% also

for steam generators, thanks to the ex-
ploitation of technologies of condensa-
tion of gases, deriving from our know-
how in the commercial sector, with a
yearly reduction of fuel consumption up 
to 22%;

- Reduction of yearly electricity consump-
tion up to 90% thanks to the internal
design of integrated systems and to
the competence in our proposals of
revamping and optimisation of existing
plans;

- Nox emissions < 18 mg/Nm due to sev-
eral R&D projects and to the coopera-
tion with international partners;

- The possibility to work automatically
and safely with no need of supervision;

- User friendly use and control;

- The option of remote monitoring in or-
der to optimize the service operation
with no need of on-location technical
interventions.

for dedicated applications in the food in-
dustry, integrated systems able to satisfy 
even the largest demand for steam, with 
solutions complete and tailored to this 
sector.

CASE STUDY
A company in North Italy.

Use of direct saturated steam and for 
production of process hot water.
Delivered technology:
nr. 2 steam generators each 8000 
kg/h, furnished with:

-
heating of feed water;

-  condensing economizer second 
stage for the preheating of waters for
bathings;

- modulation system of supply with
double effect in order to reduce the
electricity consumption of supply
pumps and to optimize the quantity
of water at the generator entry;

- integrated burner with inverter regu-
lation systems, oxygen control and

- condensate collector tank with heat
recovery;

- management of generator functions
(load spreader) aimed to maximize
performance

Obtained results:
Performance plant: +8%
Electric power absorbed: -90%
Steam unit cost: -20%

15000 €/year

What our customer say about us:
“ICI CALDAIE has proved to be the win-
ning choice, as a young and dynamic 
company, characterized by a high level 
of technical know-how in the industrial 

-
tomer assistance during the the design 

production of out-of-standard genera-
tors, entirely customized along the spe-

 

Follow us on LinkedIn or on  
www.icicaldaie.com

ICI CALDAIE, SINCE 60 YEARS YOUR 
EXPERTS IN SOLUTIONS OF EXCELLENCE
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I mperia e Monferrina was born 
in 2010 when Imperia, estab-
lished in 1932, bought La Mon-

ferrina established in 1978. The joint 
of these 2 companies created a com-
pany that answers all the requests 
with a range of products for pasta 
production. 

Long Pasta:
Fidelini, Fusilli lunghi, Pici, Spa-
ghetti, Spaghettoni, Spaghet-
tini, Spilloncini, Troccoli, Vermi-
celloni, Vermicelli, Spaghetti alla
chitarra, Tonnarelli, Scialatielli,

-
tine, Linguine, Linguettine, Ma-
falde, Mafaldine, Reginette, Tren-

Fettuccine, Fregnacce, Lasagne,
Lasagnette, Lasagnotte, Pap-
pardelle, Pizzoccheri, Scialatelli o
Scialatielli, Stringozzi, Strangozzi,
Trongozzi, Tagliatelle, Tagliolini,

Short Pasta: Garganelli, Maccher-
oni, Maniche da frate, Maccheron-
cini, Maccheroncelli, Manicotti,
Mezze Penne,  Mezzi Bombardoni,
Paccheri, Penne, Penne Zita, Pen-
nette, Pennoni, Perciatelli, Rigat-
oncini, Rigatoni, Sedani, Sedanini,

-
-

-
falle, Fusilli, Fusilli bucati, Gemelli,
Gigli, Girandole, Gnocchi, Gnoc-
chetti sardi, Gnocchetti romani,
Gramigna, Lanterne, Lumache, Lu-
maconi, Maltagliati, Malfatti, Man-
iche, Mezze maniche, Orecchiette,
Passatelli, Pipe, Radiatori, Riccioli,

Filled Pasta: Agnolotti, Anolini,

Mezzelune, Pelmeni, Pierogi, Ra-

Tortellacci. 

Others:

The 2 brands referres to different 
targets: Imperia is specialized in 
home and small restaurants pasta 
machines, while La Monferrina pro-
duces machines for bigger restau-
rants, laboratories and industry. 

gnocchi machines, crepes machines 

are 100% Made in Italy.  

www.imperia.com
www.la-monferrina.com

SINCE 1932 MANUFACTURES 
OF PASTA MACHINES
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T he story of Tecnopool is one 
born out from a big idea: de-
sign, manufacture and instal-

lation of machinery for the treatment 
and processing of food products. 
A story that began in 1980 with the 

-
veyor belt conceived by the company’s 
founder, Leopoldo Lago. A winning 
and above all versatile product, suit-
able for all manufacturing processes 
where food products need to be ther-
mally treated. It was the beginning of a 
success story that has never stopped, 
as the results achieved in the last 35 
years have been testifying: growth 
of sales, an increasingly widespread 
presence on foreign markets, and an 
ongoing evolution of the products. The 
story of Tecnopool began in Padua, 
but today that story has crossed do-
mestic boundaries to be told all over 
the world. From deep-freezing to cool-

from product handling all the way to 

goes hand in hand with all Tecnopool 
solutions. Before developing a plant, 
Tecnopool thinks of those who will use 

mental factor, it’s above all a work ap-
proach. This is precisely the purpose 

-
tomers, based on straightforwardness, 
clarity and competence.  A relationship 

ideas that starts early in the planning 
phase and ends with the construction 
of the system. This is how Tecnopool 
develops plants that are truly custom-
ized for each customer and for every 
type of space, plants that guarantee 

and the minimum in terms of main-
tenance. The versatility of Tecnopool 
plants is proven by the sectors in 
which it is applied: it’s no coincidence 
that its technology is often behind the 
processing of a food product.

Freezing
The know-how Tecnopool has acquired 
allows it to guarantee a method that is 
absolutely avant-garde for the treat-
ment of packaged or bulk food prod-
ucts, which are conveyed on belt and 
deep-frozen in cabinets that have in-
sulated walls with variable thickness.

Cooling
A system designed for two types of cool-
ing: Ambient and with forced air in room. 

suitable for any manufacturing line and 
any kind of packaged or bulk food product.

Such a delicate process deserves all 
attention. This is why Tecnopool has 
always developed plants that are per-
fectly calibrated that do not alter the 
properties of the food products and 
which therefore respect both the end 
product and the consumer.

Pasteurizing
To make the treated products reach 
the right temperature within the re-
quired time, it is essential to carefully 
cover every detail: it is no coincidence 

use insulated rooms to treat the food 
products in accordance with param-
eters that are constantly monitored.

Diathermic Oil Spiral Oven 
Tecnopool, faithful to its philosophy 
of simplifying production lines for me-
chanical and economic reasons, has 
completed its range of plants with a 
spiral cooking system which, thanks to 

-
ing and a smooth production process. 
Tecnopool spiral oven makes it possi-

the production line and save energy.

Thermal Oil Fryer
Tecnopool increases its product range 
with another processing machine that 
allows it to complete new production 
lines that meet customer require-

bread and sweets, snacks, peanuts 
and even pet food: Tecnopool fryer.

Tecnopool provides its customers of 
a test facility complete with makeup 

and deep-freezing room; by appoint-
ment, the facility is at the customers’ 
complete disposal to test the func-
tionality and the quality of Tecnopool 
systems, as well as to evaluate the 
results of each step of the production 
on their own product. Everyone is in-
vited.     

www.tecnopool.it 

TECNOPOOL, THE BEST CHOICE
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M odularity, 
-

-

-
-

-

-

-
-

A range of labellers for production 
speeds of 1,500 to 50,000 b/h

-

-
MAK 01, MAK 02 and 

MAK 1
-

MAK 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 la-

-
-

MAK Roll 
Feed
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MAKLINE Roll 
Feed

double-station self-adhe-
sive MAKLINE
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-
Vision Control 

-

Follower

-

-
MAK AHS2

-

-

-

-
C Leap

M.A.I.A.
optical guide system

A.L.I.C.E. -
 

www.makrolabelling.it

MAKRO LABELLING: TECHNOLOGY IN 
EVOLUTION ON THE SMALL AND LARGE SCALE
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T he company has developed 
an innovative system for han-
dling and palletizing boxes 

containing capsules for an impor-
tant coffee manufacturer.

With its headquarters located in 
the heart of the Italian food-valley 
industry, in the province of Parma, 
Bondani Srl Packing System is now 
a well-established company, syno-
nym of absolute excellence, which is 
constantly chosen as a reliable part-
ner by many important national and 
international companies in the food 
sector.

The company, based in Noceto, pro-
duces complete systems of mecha-
nization: from conveyor belts for 
single packs to palletized boxes and 
trays. Thanks to the in-depth and 

-

the most complex projects concern-
ing packing and handling products. 

This new automatic system will be 
able to palletize simultaneously 3 
separate lines of boxes, coming from 
3 different packaging machines. 

Bondani Srl has been integrating an-
thropomorphic robots into their sys-
tems since 2001: in this case, the 
palletizing is performed by an an-
thropomorphic robot equipped with 
a multifunction gripping head and a 
reinforced base – the whole system 
has been designed according to the 

With this system, the company has 

respond to the continuous evolution 
of the market, offering advanced 
systems and solutions. This plant 
can be considered part of the 4.0 in-

dustry, where essential factors are: 
product traceability, real-time pro-
duction data exchange, human-ma-
chine interface, remote assistance 
system and data exchange network. 
Particular attention was also paid to 
reducing the energy consumption 
through the use of electric motors 
IE3.

The mechanisation and transport of 
full and empty pallets is achieved by 
an intelligent LGV shuttle. 

Once the pallets have been pre-
pared, they are wrapped one by one, 
labelled and sent to the central ware-
house. The product is tracked by ap-
propriate barcode readers equipped 
with illuminators: the boxes are read 
one at a time when entering the pal-
letizing room; this allows the crea-
tion of a unique code for the pallet 
which, once wrapped and labelled, 
will move to the warehouse. Finally, 
a SCADA software system with inter-
active layout completes the process.

Bondani Srl Packing System oper-
ates in a highly competitive sector 
and has demonstrated that dyna-

projects are key factors to obtain ex-
cellent results.

This last achievement brings yet 
more prestige to the history of Bon-
dani Srl, which for 23 years has been 
pursuing its entrepreneurial career 
with commitment, passion and pro-
fessionalism.  

www.bondani.it

ANOTHER GREAT ACHIEVEMENT 
OF BONDANI SRL PACKING SYSTEM
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IF316. COMPACT MONOBLOCK ROBOTIC LOADING UNIT
Flexible packaging system with: integrated box forming, loading and closing all in one frame; no hollow body structure; 

robot. Improved ergonomics and accessibility. 

IG270. THE INNOVATIVE TOP LOADING UNIT WITH CO-FLOW LOADING AND ANTI-COLLISION PATENTED SOFTWARES
State of the art loading unit equipped with 12 Delta type robots that work together in a compact framework (just 5 mt. 
length) according to a highly sophisticated Co-Flow loading principle. The anti-collision software enables the robots to 
work very closely sharing the same picking area without interfering.

CL175. A NEW SIDE LOADING CONCEPT. FLEXIBLE PITCHLESS CARTONER FOR ALL.
This System meets the expectations of customers looking for a solution capable of attaining rapid changeover to 
different speeds, product sizes and at times relevant product variations and carton dimensions. A COMPLETE SYS-
TEM which can be an alternative to a Cartoner and a Top Loading Unit.
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C ama Group is an interna-
tional leader in the engi-
neering and production of 

high technology secondary packag-
ing systems. 

Cama’s packaging knowledge com-
bined with a unique machine range 
(Packaging Division) and robotic 
loading units (Robotic Division), 
highlights its capability to offer com-
pletely integrated packaging lines 

packaging ready for palletising. 

Cama works across Food (Bak-
ery, Confectionery, Coffee, Ice 
Cream, Dairy, Ready Meals, 
Grocery), Pet Food and Non 

Food industries. 

For further information, please con-
tact Mr. Ahmed Mohamed, Middle 
East and North Africa (MENA) Sales 
Director, reachable at Cama head-
quarters in Italy.

OUR PRODUCTS

Packaging Lines and Systems
Packaging Machines
Forming, Closing and Lidding Ma-

chines for boxes, trays and RSC 
cases
Case Packing Machines for RSC 
cases, wrap-around style case and 
display-box
Carton Sleeving Machines for 
packaging of single or multiple 
products
Intermittent and continuous mo-
tion Horizontal Cartoning Ma-
chines
Robotics - Top Loading Solutions
Multi Purpose Loading Units
Monoblock Loading Units for load-
ing, forming, closing and lidding
Vision Guided Robotic Loading 
Units.  

www.camagroup.com

CAMA GROUP, INTERNATIONAL 
LEADER IN SECONDARY 
PACKAGING SYSTEMS

A BRILLIANT EXAMPLE OF A COMPLETE TURNKEY SYSTEM FOR ICE CREAM PACKAGING
A fully integrated line to pack ice creams into cartons: Forming + Loading + Closing machines.
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SARTEN PACKAGING
S ARTEN PACKAGING is the 

market leader and front-
runner of technology across 

the metal and plastic container in-
dustry in Turkey,Middle East,South 
Eastern Europe,North Africa.We have 
approximately 2500 employees in our 

-
key and 300 working abroad.Sarten 
is the manufacturer of  3pcs.welded 
and 2 pcs.drawn metal containers 
for a variety of industries including 
canned foods, cooking oil, aerosols, 
pesticides, engine oils, paints.In plas-
tic containers supplies, Sarten offers 
products made of PET, PE and PP for 
the lubricants, agricultural chemicals 
(COEX), paints, ketchup,mayonnaise 
etc. (COEX), cleaning materials and 
cosmetics industries. Our market 
share in the Turkish food can market 
is approximately 60% and  in ready 
meals sector it is more than 80%. We 
also have approximately 35%  of the 
canned edible oil market.Twist caps 
offered by SARTEN in a wide range of 
diameters (38 mm to 100 mm) and 
different types , are ideal for various 
requirements of customers and they 
meet the demands of food industry.
Twist Caps are suitable for hot , cold 

sterilisation of various food and bev-
erage applications.Sarten offers a 
wide range of diameters (38 mm to 
100 mm) and different types of twist 
caps.Easy-open ends and twist caps 
are mainly used in the food industry.
Plastic containers and bottles are 
used for packing;dairy products,ketc
hup,mayonnaise,mustard etc.in the 
food industry.
We are very active in sales of metal 
food cans and plastic bottles and 
jars to Europe and USA with special 
focus to geogaphically closer markets  
mainly in the south eastern europe.
We are producing more and more 
conventional and shaped food cans 
with thinner but stronger materi-
als with special panelling formats 

down gauging is continuing in all 
sizes.CTP platemaking,digital preprint 

ink control in presses via one com-
mon language software is creating 
very good results in print quality and 
repeatability of jobs.In house  central 
manufacture of toolings provides uni-
formity in all operations in all our fac-
tories.Improvements to all metal food 
can making machinery and seamers 
at ours and our customers plants as 
well as plastic containers moulds are  
esigned,manufactured,assembled 
and tested at our R&D department.
Quality control and assurance are clear-
ly crucial in our line of business. Our 

accreditations include ISO 9000,ISO 
14001,ISO22000,GMP,Lean Enter-
prise and Manufacture and 5S is 
practised in all our sites.
Latest investments include 6 colours 
UV printing line,UV coating line,,CTP 
plate making,shaped food cans and 
aerosols lines.5 liters rectangular for 
edible cooking oil,motor oil,chemicals 
etc. cans manufactured with thinner 
and stronger material with specially 
designed panels on the body to in-
crease axial load carrying and stack-
ability of these cans was succesfully 
introduced with collaboration of one 

for the transportation of dangerous 
goods was obtained for this  can.   
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What gives TIG strenght and al-
lows to reach  important purposes 
is an agreement as distributor and 
stockist for market with one of the 
most important manifacturer in the 
world, TIFAST. 

supply are medical, mechanics of 
precision, racing, food, automatic 
machines.

Our efforts allow us to enter in this 
important markets creating com-
mercial relationships more and 
more solid with very important cus-
tomers. 

Titanium International Group can 
also offer, always with high quality 
and technology, extruded products 
and pieces produced with the tech-
nology in vacuum of the investment 
casting, drowing molding parts.

TIG stock products:
• Plates and sheets TI6AL4V from

thickness 0,5mm to 100mm.
• Round bars in TI6AL4V from

diam.mm 4mm to 300mm.
• Titanium sheets CP according to

WL 3.7024 LN9297 (Gr.1) and
WL 3.7034 LN9297 (Gr.2) from
thickness 0,5 mm to 3 mm.

• Round bars Nichel Alloy 718 –
acc.to AMS5662 e AMS5663.

• Round bars Nichel Alloy 625 –
acc.to AMS5666.

• Sheets Nichel Alloy 625 – acc.to
AMS5599.

The company can offer material 
-

cations:

AMS-MILT-WL-LN-BS-ASTM
ISO-ASTMF136-ASTMF67

New Products
Aircraft Steels
• AISI 17-4 PH acc.to AMS5643
• AISI 17-4 PH acc.to AMS5622
• AISI 15-5 PH acc.to AMS5659
• AISI 13-8 Mo acc.to AMS5629
• SS 321 acc.to AMS5645
• SAE 4340 acc.to AMS6415 e

AMS6359.

In 2011 TIG achieved the EN 
9100:2009 – EN 9120:2009 
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T IG, Titanium International 
Group, is proud to take part 
in the promotion and sale 

of titanium and its alloys for the 
packaging sector. 

Thanks to its professional and 
technical-commercial skills TIG de-
veloped the use of titanium in this 

the aseptic feature, lightness and 
technological properties required 
by packaging. 

TIG stock is strategically located in 
the centre of the most important 
Italian and international packaging 
area.

The technology and the quality of 
its products combined with experi-
ence have allowed TIG to achieve 

customers. In addition its products 

of food, beverage, pharmaceuti-
cals, cosmetics, tea-cigarette ma-
chines and packaging machines, 
machines for ceramics as well 
as the construction of moulds for 
plastics.

TIG supplies a wide range of raw 
materials: plates, bars, forged 
products, precision cast, extruded. 
It also provides in-house product 
services: traditional cutting, water 
jet cutting and also the possibil-
ity to supply specialist machining 
through our subsidiary workshop.

All of this is supported by a full-

system; TIG products are always 
supplied with a traceability number 

Knowledge and experience in 
support of our customers are our 
strengths.

TIG, Titanium International Group, 
is a company that makes part of 
a group with at the head “SEFA 
HOLDING GROUP SPA”. Thanks to 
this it can guarantee a high and 
innovative level of services, such 
as: supply of common, special and 
tools steels with “S.E.F.A. ACCIAI 
Srl”, mechanical works executed 
in the workshop “SEFA MECCANI-
CA SRL”, services of cut both with 
sawing machines and with the new 
technology of water jet cut, and 
also thermic treatments.
Customer sadisfaction is a primary 
goal, and it is on the top of the re-
lationship supplier/client, giving in 

of assistance and technical advise, 
which have been improved and de-
veloped by the construction of a new 
and up-to-date warehouse located in 
Sala Bolognese, effecting since April 
2007.

TIG: YOUR RELIABLE PARTNER 
FOR YOUR PACKAGING

TIG, Titanium International 

company specialized in stocking 
and distribution of Titanium. 
TIG is partner of TIFAST  since 
several years, one of the most 
important titanium producer 
and steel for Breitenfeld 
Schmiedetechnik AG

WATER JET CUTTING
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side gusset bags with folded or inserted 
gussets and center seal bags. The SA-V 
model has been equipped with a new 
system to recover the kinetic energy of 
the motors, allowing to recover up 30% 
of the motor energy and up to 5% of the 
total machine energy and store it in a 
reservoir for later use.
The SA-V/TVB, high barrier shrink 
bag-making machine, has been de-
signed and engineered with an ease-
of-use concept for a wide range of 
high quality products. It can produce 
straight bottom sealed bags, curved 
bottom sealed bags, side sealed bags 
and bullet shaped sealed bags with 
an easy and fast changeover system. 
Bags can be collected both stacked or 

The SA-M machines are designed and 
engineered to make high tech pre-

the medical and pharmaceutical mar-
-

nologically advanced with an ease of 
use concept, capable to produce a 
wide range of high quality pouches.

The SA-U machine is an universal ma-
chine traditionally used to produce 
different types of bags and has the 
capability to make many different 
types of sacks for the industrial sec-

tor. It can be equipped with different 
accessories to obtain soft handle 
bags and patch handle bags, both 
positioned on the same machine to 
work alternatively. Zippered bags, 
courier bags, heavy-duty bags, secu-
rity bags, rigid handle bags and any 
side seal bag can be produced with 
this machine.

In addition, Elba’s portfolio includes 
the BM11GS and BM11BW machines 
(t-shirt and bottom sealed bag ma-

chines), and the SW97HP, a wicket 
machine. 

Customer orientation
Elba’s customer-oriented approach 
allows to offer a wide range of solu-
tions to tackle unpredictable and ever-
changing market demands. Thanks to 
the modularity of its machines, Elba 
can offer customers tailor-made solu-
tions for their needs. Furthermore, as 
all modules are ‘plug and play’, they 
can be added onto existing machines 
to update and upgrade production 
lines. Last but not least, the easy-of-
use, low maintenance, 24/7 service 
support and fast payback make any 

-
able investment.

International focus
From the very beginning Elba is sell-
ing machines worldwide and among 
those countries where we sold last 
year we can include Iran with 5 new 
installations. With about more than 
2.000 installations worldwide, Elba 
would like to continue expanding 
in the Middle and Far East market, 

-
ing has reached double digits.  

www.elba-spa.it

SAV/TVB thermoshrinking 
bag making machine

SAM medical pouch making machine
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E lba (Elettromeccanica Luoni 
Busto Arsizio) was founded in 
1956 by the Luoni brothers.  

The company’s core business was orig-
inally concentrated on the production 
of electrical equipment, until in 1964 
when its management added a dedi-
cated mechanical department, focused 
on the production of high-speed seal-
ing machines for thermoplastic materi-
als.  Since then, Elba has concentrated 
on the production of bag making ma-
chines. 

Since 1998, Elba has increased its 
presence in the food, pet food, and 
vacuum market by developing new so-
lutions for 3-sided seal pouches, stand-
up pouches, side gusset bags, zippered 
pouches and breathable bags, becom-
ing a market leader worldwide.
Another important milestone occurred 

for Elba in 2010 with the addition of 
the new SA-M family, dedicated to the 
production of a wide range of medical 
pouches. 
Elba Group employs more than 115 
people in its three locations, covering 
a total of 15.000 square mt. Elba SpA 

is dedicated to the design and engi-
neering of a wide range of automatic 
high-speed pouch and bag-making 
machines. Fiborsin Srl is dedicated to 
the design and manufacturing of net-
ting plants, frames and mechanical 
components for Elba. Finally, FAE Srl, a 
Siemens Solution Partner, focuses on 
hardware and software engineering; 
machine control and supervision sys-
tems. All the companies continuously 
work together to create a winning syn-
ergy to face the new and unpredictable 
market demands.

A large machinery range
With 60 years of experience worldwide, 
Elba is proud to offer a wide machin-
ery range. The SA-V pouch making 
machine has been designed and en-
gineered to support pre-made pouch 

advanced technology combined with 
ease-of-use. It is available in four dif-
ferent sealing widths: 650 mm (25.6”), 
950 mm (37.4”), 1250 mm (49.2”) and 
1550 mm (61”) allowing production 

of the two-and three-sided seal pouch-
es, Stand-up/Doypack® with folded bot-
toms, Doypack® with inserted bottom, 

ELBA SPA , POUCH 
MAKING MACHINES

SA-V Automatic pouch making machine
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cess in Europe dried fruit 

dried 
fruit 

need for innovation -

15 semi-
automatic, manual or auto-
matic machines manufactured 
by PND

-

facili-
tate inspection maintenance 
and cleaning tasks, and pos-
sible replacement of damaged 
items, thanks 

-

agents and 

world -

-

-

there is 
always an expert who travels 
from the parent company

-

www.pndsrl.it -
-

in-
ternational trade events.  
The upcoming events

-
Asia Fruit Logistica 5-7 

Sept Expo Alimenta-
ria 26-28 Sept Po-
lagra Tech 1-4 Oct, Poznan (Po-
land); PMA 19-20 Oct, Orlando 
(USA).  
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A mong the most innovative 
companies
construction and market-

ing of machines for fruit process-
ing, PND

leadership 
in international markets.

PND is able to provide the ideal 
solution

an-
ticipating and supporting market 
trend, continuously designing 
and constructing new machinery. 

-

-

continually improving processes.
strong identity.  

This philosophy allows the com-
pany to only focus on the singu-
lar task of designing machines 
that will complement our cus-
tomers goals.  By focusing on the 
customer, we avoid the pitfalls 

-
tion

customers, hoose PND ma-
chines based on

-

-
restyling of the 

company logo) make it among the 
-

tor.

The company continues to search 
out and partner with specialized 
companies that complement the 
range of equipment currently of-
fered with the end goal of provid-
ing our customer with a success-
ful solution

-

an economical advantage.  

The experience
18 years of activ-

ity PND con-
tinuous innovation on machinery 
design and creating

pears, apples, 
kiwis, oranges, grapefruits, lem-
ons, pineapples, lemons, man-
goes, strawberries and peaches, 
with all possible variations in or-

canning industry 

are Automatic and manual peel-
ing, coring and cutting machines 

In the United States, the Fresh 
Cut sector -

great suc-

PND INCREASES EXPORT 
WORLDWIDE
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SPYRO freezers are most suitable 
for the freezing of doughy products, 

PIGO srl Freezers are built in modu-
lar sizes with all components en-
tirely realized of stainless steel, 

method that keeps the product 
constantly suspended above the 
belt in a cushion of air, providing 
the perfect IQF product even when 
dealing with delicate products like 
cooked rice, raspberries, etc.
EFD Freeze Dryer allows to save 
delicate aromas while drying the 
frozen product under vacuum pro-
ducing a premium quality product. 
Freeze Drying technology allows to 
have the sensorial properties of the 

-
posable to those of the fresh prod-
uct.
Adiabatic Multistage Belt Dryer 
PG 135, with adjustable individual 
zone drying allows to dry the prod-
uct with very low temperatures with 
up to 2-3 times shorter drying time, 
preserving the product color and 
quality. 
As all PIGO srl machinery the en-
tire machine is realized of stainless 
steel and materials ideal and ap-

proved for use in food industry.

Besides the above mentioned ma-
chines PIGO srl also manufactures 
the PG 103 and PG 104 pitting ma-
chines. The PG 103 us the high-ca-
pacity automatic machine that has 
at least 50-100% higher capacity 
than any other pitting machine on 
the market, achieving this capacity 
with the optimal tact of 60 cycles 
per min.

PIGO srl systems are designed to 
create a “High Tech” solutions that 
contain dozens of innovations al-

lowing small and large improve-
ments.
To get a better idea of what PIGO srl 
does please visit the website 
www.pigo.it or just send an e-mail 
to info@pigo.it. Some short video 
clips of  PIGO machines in opera-
tion are available also on: 
www.youtube.com, look for 
PIGOsrl or follow them on social 
media for news.  
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F ollowing its philosophy 
PIGO srl set a goal and 
became an initiating force 

in technological and consequently 
economical progress in food pro-
cessing industry, a world-class 
leader in the design and manufac-
turing of high technology freezing, 
freeze drying and drying equip-
ment, as well as fruit and vegetable 
processing machinery. 

PIGO srl can proudly say that its 
machines achieve excellence, both 
from operating characteristics and 

Furthermore, they are user friend-
ly, feature that together with the 
above gives many privileges to the 
Users.
The key advantages of PIGO Tech-
nologies that allow to the user a 
money saving process are:
• FASTER PROCESS WITH LESS EN-

ERGY – Our proprietary method
reduces process time up to 15-
20% while consuming less ener-
gy

• LOW TEMPERATURE OPERATION
– Uniquely designed features al-
low the low temperature opera-
tion cycles which are crucially im-
portant for preserving the natural
integrity of the product

• FOOD SAFETY FRIENDLY – great
care and determination was put
into designing a system that
makes accessing and cleaning
every component very easy, en-
suring that bacteria or residue
will not get entrapped on any

equipment or food surfaces. 
PIGO designs only machinery 
with fully accessible and clean-
able machine interior.

• OPERATOR FRIENDLY – all steps
in the process are designed to
facilitate the simple. Fast and

-
nance.

Following the above guide lines 
PIGO srl manufactures EASY Freeze 
- IQF Fluidized bed freezers (Rede-

-

- spiral freezers/proofers/coolers,
EFD – family of Freeze Dryers/
Lyophilizers (introducing innovative
design and establishing a new level

-
tic Multistage Belt Dryers PG 135
(with separate temperature and

PG 104 Pitting Machines and com-
plete fruit and vegetables process-
ing lines.
EASY Freeze family is a perfect solu-
tion for IQF freezing of great variety
of fruits, vegetables, sea, meat and
cheese products while EASY Freeze

OUR VISION, OUR MISSION AND 
PHILOSOPHY OF EXCELLENCE
“Our philosophy is very simple: Give our best 
for people who expect the best” (D.Z.)
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T he roots of MORRONE FOOD 
TECH (M.F.T. srl) date back 
to 1946 when Mr Giulio 

Raiola, Maurizio Morrone’s grand-
father, started manufacturing food-
processing machinery. During his 

-
la’s company establishes itself as 
leader manufacturer of processing 
equipment for the canning industry, 
namely tomato and peach process-

-

for apples, pears, citrus and kiwis, 
besides fruit cutters and other piec-
es of equipment that allow him to ex-
pand the company’s core business 
to the whole fruit-processing indus-
try, including the then-emerging sec-
tor of fresh-cut fruit products.

-
ing production range, he enhances 

with the aim of applying his own and 

processing as well. In so doing, the 
company won a large number of ma-

-
ning industry: “From small concerns, 

and multipurpose solutions, to large 
companies, which challenge us to 

COMPLETE FRUIT AND VEGETABLE 
PROCESSING PLANTS AND EQUIP-
MENT: Today M.F.T. specializes in 

engineering and manufacturing a 

processing equipment including fruit 

products in the company’s range, 

company has also long experience 
in designing and supplying complete 
plants and solutions for fruit and 

packaging, with special application 
to the following sectors:

• Fruit fresh-cut products

• Jams and marmalades

for freezing
• Limoncello

• Fruit juices and purees
• Fruit juices

• Tomato processing and canning
for producing peeled tomatoes,
tomato passata, chopped toma-
toes, tomato juice, tomato paste,
ketchup, ready-sauces

All project stages, for the plants 
that M.F.T. is honoured to supply to 

followed internally: designing, manu-
facturing, installation, commission-

for which M.F.T. is supported by local 
technicians around the globe.  

www.mftitalia.com

MFT: THIRD GENERATION 
MANUFACTURERS OF FRUIT AND 
VEGETABLE PROCESSING PLANTS
M.F.T. designs, manufactures and supplies all over the world 
complete and customized fruit and vegetable processing solutions
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and consequent collision with im-
pact ring.

Homogenization can occur with the 
use of a single stage homogenizing 
valve (suitable for dispersion treat-
ment), or double stage homogeniz-
ing valve (recommended for use 
with emulsions and for viscosity 
control when requested).

FBF Italia’s range of machines can 

• high pressure homogenizers:
The homogenizer is often neces-
sary to mix one or more substanc-
es within a liquid. This machine
allows micronizing and scattering
the particles suspended in the

highly stable, no matter the follow-
ings treatments and storage the
product may undergo. The “Buf-
falo Series” homogenizers are

manufactured according to the 
UE directives and are available 
with capacity ranging from 50 up 
to 50.000 litres/hour; according 
to the products to be processed, 
the requested pressure may vary 
up to 2.000 bars (29.000 psi).

• positive displacement  pumps:
these pumps are used to transfer
the products from a storage system 
or process one to a further part of
the plant at a high pressure. These
machines are commonly used for
feeding of spray driers, tomato
paste plants, osmosis plants, etc.

• laboratory  homogenizers:
manufactured to replicate the
same homogenization conditions
that can be expected in a real pro-
duction process these machines
offer the possibility to execute tests 
up to very high pressure (1500
bar) and do not need of any other
device to work. Easy to use and to
move, with the highest reliability,
is the best choice for keeping the
production always under control.

• positive displacement  pumps
for product containing particles:
these pumps are mainly used for
product containing particles with a
max. sizes of 15x15x15 mm such
as tomato cubes, vegetable or fruit
pieces. The construction of such a
machine is much the same as the
homogenizers, except for the com-
pression head which is equipped
with special pneumatically con-
trolled valve groups.

FBF ITALIA
Vendita e assistenza
Omogeneizzatori Alta Pressione

FBF Deutschland
Vertriebs- und Servicecenter
Hochdruckhomogenisatoren

FBF Russia

FBF Iberica
Centro Venta y Asistencia
Homogeneizadores de Alta Presion

FBF India
Assistance & Service Center
H.P. Homogenizers

FBF Mexico
Centro Venta y Asistencia
Homogeneizadores de Alta Presion

FBF Belarus

Homogeneizadores de alta pressão

FBF do Brasil
Centro de Venda e Assistência

FBF Thailand
Sales & Service Center
H.P. Homogenizers

Homogeneizadores de Alta Presion

FBF Argentina
Centro venta y asistencia

FBF Lithuania
Pardavimų ir Serviso Centras
High Pressure HomogenizersH

Homogenizatory wysokociśnieniowe

FBF Polska
Biura sprzedaży i techniczne usługi

FBF Türkiye
Satıș ve Teknik Servis Ajansları
Yüksek basınç homogenızers

FBF South Africa
Sales and Technical Service Agencies
H.P. Homogenizers

Homogenizers tekanan tinggi

FBF Indonesia
Penjualan dan Teknis Badan Layanan

FBF România
Vânzări și agenții de servicii tehnice
Omogenizatoare de înaltă presiune

FBF Andina
Centro Venta y Asistencia
Homogeneizadores de Alta Presion

FBF Andina
Centro Venta y Asistencia
Homogeneizadores de Alta Presion

FBF Andina
Centro Venta y Asistencia
Homogeneizadores de Alta Presion

FBF U.K.
Sales and Technical Service Agencies
H.P. Homogenizers
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O n-going innovation, ex-
acting experimentation
of special materials

and strict quality controls allow 
FBF Italia to guarantee maxi-
mum performance, durability, 
reliability and safety.

FBF Italia has designed and manu-
factured since 1987, high pressure 
homogenizers, positive displace-
ment pumps, laboratory homoge-
nizers, dosing systems and, thanks 
to the wide experience gained in 

-
erence for  plants  manufacturers,  
suppliers  of  turn-key equipment 
and end-users in the food, chemi-
cal and pharmaceutical sectors.

On-going innovation, exacting ex-
perimentation of special materi-
als, strict quality controls and en-
durance tests allow FBF Italia to 
guarantee maximum performance, 
durability, reliability and safety; its 
mission is to offer to all its custom-
ers not only excellent sale services 
but also continuous relationship 
with constant, direct post- sale 
technical assistance; the target is 
to keep friendly relationship built 
on mutual evolution and innova-
tion. 

FBF Italia’s machines are suitable 
to process a lot of products and can 
be inserted into complete process/ 
production, both in sanitary and 
aseptic design.

company machineries are:
• dairy industries  (milk, cream,

cheese, yoghurt, caseinates, pro-
teins, soya milk, etc.);

• ice-cream industries;

• food, processing, preserving and
beverage industries (fruit juices,
tomato sauces, oil, ketchup, eggs,
vegetable greases, emulsions,
concentrates, baby food, etc.);

• cosmetic, pharmaceutical, chem-
ical and petrol-chemical indus-
tries (starch, cellulose, wax, color-
ants, beauty creams, tooth paste,
detergents, disinfectants, emul-
sions, inks, latex, lotions, emulsi-

-
ins, vitamins, etc.).

But what about the homogenizing 
principle? In order to permanently 

mix one or more substances in 
a liquid, a homogenizer must be 
used in such a way as to make it 
possible to micronize and disperse 

-
id, rendering it highly stable even 
during successive treatments and 
storage.

The product reaches the homog-
enizing valve at a low speed and at 
high pressure. As it passes through 
the valve, it is subject to various 
forces that cause the microniza-
tion of the particles: violent accel-
eration followed by immediate de-
celeration causes cavitation with 
explosion of the globules, intense 
turbulence together with high-fre-
quency vibrations, impact deriving 
from the laminar passage between 
the homogenizing valve surfaces 

FBF ITALIA’S QUALITY 
IN THE WORLD
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B ertuzzi Food Processing 
S.r.l. is active since 1936 in
the design and manufactur-

ing of equipment and plants for fruits 
and vegetables processing for the 
production of juices, concentrates, 
puree, basis for yoghurt, baby food, 
jam, tomato paste and sauces etc.

Bertuzzi is engaged in the continu-
ous development of equipments in 
order to better satisfy the most strin-
gent requirements in terms of qual-
ity and yield.
Few very recent achievements are 
described in the following notes:

-
ate processing for the production
of cloud y and clear concentrates
and NFC.

the arils extraction system (more

contamination by skin), the juice
extraction system carried out by a
dedicated press.

extractors for the production of
high quality NFC juice, pasteurized
at low temperature to maintain

intact the organolectic character-
istics. The design of the extrac-
tor has further developed by our 
R&D Dept. in order to maximize 
the quality of the juice and to in-
crease the speed of operation.

system for apples, pears and
other fruits in order to achieve a
better quality puree free from res-
idues of agrochemicals and skin
color. The cold extraction system
can be also coupled with inert gas
protection in the whole process of
extraction in order to decrease
the risk of oxidation even decreas-
ing the consumption of expensive
chemicals used as antioxidants.

Development of state of the art
sauces production lines both con-
tinuous and batch type. Bertuzzi
has recently successfully com-
missioned a very large (13 t/h)
ketchup and sauces plant in Rus-
sia.

UHT recombination process tech-
nology.

Bertuzzi Food Processing S.r.l. has 
been gaining a wide experience in 

plants and equipment to process 
fruits like pomegranate, citrus, stone 
fruits etc and is very glad to be back 
in this Country.  

NEW DEVELOPMENT 
IN FRUIT PROCESSING
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F. B.L. FOOD MACHINERY
S.R.L. is located in Sala
Baganza (PR). We have

started our activity in 1970 and now, 
with over forty years of experience, 
we are a leading company in the 
food packaging sector specializing in 

a wide range of stainless steel ma-
chines with high technological and 
manufacturing know-how and are 

needs.

We are specialized in the manufac-
turing of the following machines: 
• Complete packaging lines;
• Automatic and semi-automatic de-

palletizers;
-

pressed air, steam or water;

mushrooms, cherries, mixed veg-

• Rotative lowerator machines for

-
tainers with liquid products such

-
ups, sauces, etc;

sauce, honey, cream, ketchup,
mustard, mayonnaise, etc;

• Automatic linear capping ma-
chines ideal to close glass contain-
ers with twist-off caps of different
dimensions;

• Pasteuriser and cooler machines;
• Vacuum detectors;
• Linear and curvilinear conveyor

• Automatic and semi-automatic pal-
letizers;

www.fbl-it.it

F.B.L. - MACHINES AND 
EQUIPMENTS FOR THE FOOD 
INDUSTRY
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S ince 1961, I.C.F. & Welko 
S.p.A., an Italian company
based in the mechanical-

engineering district of Maranello, 
has been planning, manufactur-
ing and installing plants, machines 
and equipment worldwide for food, 
chemical, pharmaceutical and agro 
industries.
I.C.F. & Welko S.p.A. provides cut-
ting-edge solutions for spray drying,

evaporation,

extraction, aroma recovery, agglom-
eration; hundreds of our customers 
successfully process a wide range 
of products with I.C.F. & Welko S.p.A. 
complete “turn-key” plants, such as 
dairy products, coffee, breakfast and 
beverages (chocolate beverages, cof-
fee extracts and surrogates, instant 
coffee, cappuccino, tea, herb teas, 
broths, soups, etc.).
Each plant is tailor-made to the cus-
tomer’s requirements and provides 

outstanding performance, high au-

energy saving, in total compliance 
with the highest safety and environ-
mental standards.

I.C.F. & Welko S.p.A. has always
been strongly committed to Re-
searching and developing new tech-
nological solutions to cater to con-
stantly-changing industry needs;
our company knows that challenges
are strategic opportunities and of-
fers itself as the partner for your in-
novation, meaning a key partner for
your success.
Our company has an innovated and
fully equipped research-testing labo-
ratory, which allows our customers to:
• simulate and test product behav-

ior under processing conditions
• make the proper plant, machine

and equipment choices,
• fully understand product treat-

ment characteristics,
• identify process variables and

necessary dimensioning and
planning elements,

• provide technological assistance
for new solutions.

Our R&D lab is staffed by the most 
experienced and trained personnel 
available, whose work consists in 
ongoing research aimed at continu-
ous upgrading and the increasingly 
better satisfaction of customers and 
stakeholders.  

www.icf-welko.it/food  

ICF&WELKO, PARTNER 
FOR INNOVATION
FOR FOOD INDUSTRIES
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T he IFT plant is composite of 
a serie of machinery and ac-
cesories needed for tomato 

pulp production. The raw tomatoes 

phase the product is sorted by shape 

crushed tomatoes go in the chopper 
hopper. The big tomatoes go to sec-

the product is sorted by color with 

tomatoes go in the chopper hopper. 
The good tomatoes go in a washing 

elevator divides the tomatoes from 
water and uploads the sorting table. 
In this section the operator controls 

tomatoes. The good product goes in 
-

sion of the heart of the tomato: the 
pulp. The waste is composite of the 

they are conveyed in the hopper and 
they are pumped by a volumetric 
pump to the juice line. 
The diced pulp goes in a small hop-
per where a volumetric pump convey 
it at IFT MIXFOOD system. The IFT 

the waste product is conveyed to the 
juice line. Is possible to control the 

with setting of the drainer or/and 
with setting the recipe of pulp and 
tomato juice. The tomato cubes and 
the tomato juice concentrate are 

the system control allows the setting 

addition of the juice concentrate.
-

saving is guaranteed by the use of 
inverters for all motors.

The heart of the line: the IFT POL-
PATRICE machine
This machine transforms the raw 

Tomato pulper   is made of the 
following parts:
- heating screw (conveying and

warming of the product);
- compression and cut group (slic-

ing and light compression);
- draining conveyor (separation of

- mono pump (to convey the waste
product);

- volumetric pump (to convey the
good product);

- electrical panel.

steel stainless and all parts of the ma-
chine in contact with  tomato are made 
of  material for food  according to the 

-

veyed to a evaporator line by a pump. 

operation of motors following a logical 

operate each single motor by pressing a 
-

gans of movement are drived by invert-

https://youtu.be/TTjXei-5MgA

Technical Features:
Production with unpeeled tomato:  
15 ton/h (raw tomatoes)

Production with peeled tomato:  15-
22 ton/h (raw tomatoes)
Yield: 

)

Energy Consumption: 
 

www.iftitalia.com

COMPLETE PLANT FOR TOMATO PULP 
PRODUCTION WITH ITALIAN TECHNOLOGY
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ACM ENGINEERING SRL 
68-69-78 
Via Don A. Camera, 25 
21020 Bardello - VA - Italy

ALBRIGI SRL 
52-53-91 
Via Tessare, 6/A  
37023 Loc. Stallavena Di Grezzana - VR 
Italy

BERTUZZI FOOD 
PROCESSING SRL  
22-23-114 
Corso Sempione, 212Bis 
21052 Busto Arsizio - VA
Italy

BONDANI SRL 
32-33-99 
Via Romanina, 3 
43015 Noceto - PR 
Italy

CAMA GROUP  
34-35-100-101 
Via Como, 9  
23846 Garbagnate Monastero - LC 
Italy

CARTOTECNICA 
VENETA SPA 
3-72-81 
Via Rebecca, 2 
35010 San Pietro in Gù - PD 
Italy

DEBEM SRL 
59-60-83 
Via Del Bosco, 41 
21052 Busto Arsizio - VA 
Italy

ELBA  SPA 
36-37-105-106 
Via Canova, 22 
20020 Magnago -MI 
Italy

ESCHER MIXERS SRL 
2-41-92 
Via Copernico, 62 
36034 Malo - VI 
Italy

FBF ITALIA SRL 
6/8-112-113 
Via Are, 2 
43038 Sala Baganza - PR
Italy

FBL FOOD MACHINERY  SRL 
14/16-115 
Via Rosa Augusto, 4 
43038 Sala Baganza - PR - Italy

IBL SRL
INDUSTRIAL BAKERY LINE 
38/40-93-94 
Via Spagna, 1A 
37069 Villafranca di Verona - VR 
Italy

ICF & WELKO SPA
24-25-116 
Via Sicilia ,10 
41053 Maranello - MO 
Italy

ICI CALDAIE SPA 
44-45-95 
Via G. Pascoli, 38 
37059 Frazione Campagnola di Zevio - VR 
Italy

IMPERIA & MONFERRINA SPA 
46-47-96 
Via  Statale, 27/A 
14033 Castell’alfero - AT 
Italy

INOX FOOD 
TECHNOLOGY SRL 
11/13-117 
Strada Marchesana, 5 
29020 Gossolengo - PC 
Italy

MAKRO LABELLING SRL 
26-27-98 
Via S. Giovanna D’arco, 9 
46044 Goito - MN
Italy
 
MFT SRL 
10-111 
Via Madonna di Fatima, 35 
84016 Pagani - SA
Italy

NICEM SPA 
61-62-82 
Via Palmiro Togliatti, 38 
20030 Senago - MI
Italy

OROGRAF SRL 
63-64-77 
Viale Industria, 78 
27025 Gambolò - PV 
Italy

PIGO SRL 
I COV-17-18-109-110 
Via Dell’edilizia, 142  
36100 Vicenza - VI
Italy

PND SRL 
19/21-107-108 
Via Brancaccio, 11 
84018 Scafati - SA 
Italy

ROCKWELL AUTOMATION SRL 
54/57-87/88 
Via Gallarate, 215 
20151 Milano - Italy

SAP ITALIA SRL 
65/67-76 
Via S. Allende, 1 
20077 Melegnano - MI - Italy

SARTEN AMBALAJ 
SAN. VE TIC. A.Ş. 
28-29-102
Balmumcu Mah. Zincirlikuyu
Yolu Sok. No:4 80700
BeŞiktaŞ - Turkey    
 
SEFA ACCIAI SRL 
30-31-103-104 
Via Stelloni, 39/A 
40010 Sala Bolognese - BO 
Italy

STUDIO TECNICO APPIANI SRL 
42-43 
Via Garibaldi, 63 Int. 8 
20061 Carugate - MI - Italy

TECNOPOOL SPA 
48-49-97 
Via M. Buonarroti, 81 
35010 S. Giorgio in Bosco - PD - Italy

WEIGHTPACK SRL ITALY 
1-58-89
Strada Bardelletta, 10/B
46044 Goito - MN - Italy   
 
ZANOTTI SPA 
9-70-71-79-80 
Via Martin Luther King, 30 
46020 Pegognaga - MN 
Italy

WATER SYSTEMS SRL 
50-51-90 
C.so Piave, 4 
12051 Alba - CN - Italy
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