
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

Bosch Packaging Technology
(בוש מכונות אריזה) היא מעתה

Syntegon
ולכן, ״ארזנו״ לכם כאן, את המכונות

המובילות למילוי ואריזה לתעשיית המזון
כלקוח של ברלין טכנולוגיות רצינו לעדכן אותך שחטיבת Bosch Packaging שהייתה עד כה חלק

.Syntegon החליפה בתחילת השנה בעלות ומעתה נקראת קבוצת Bosch מקונצרן

פרט לשינוי השם הכול נשאר ממש אותו הדבר - איכות המכונות הגבוהה, הפתרונות המגוונים
לתחום המילוי והאריזה של מוצקים ונוזלים, אנשי הקשר וכתובות של החברות השונות בקבוצה.

ברלין טכנולוגיות מייצגת את חברת Syntegon Technology Service בישראל.
בכל שאלה או צורך, נשמח לשוחח ולסייע לכם.

בשנים האחרונות קונצרן Syntegon (לשעבר Bosch Packaging Technology) איגד תחתיו
מספר חברות מובילות בתחום מילוי ואריזה של מוצרי מזון. 

היצרנים הבולטים בקבוצה הם:

WEERT- מכונות מילוי ורטיקליות למוצרי מזון מוצקים, אבקות וקפואים כגון פסטות, סוכריות,
מאפים, חטיפים ועוד, עם אפשרות לאריזה משנית ואיטום בשקיות וקרטונים, מכשירי בדיקה

http://app.activetrail.com/ShowCampaign.aspx
http://www.berlintech.co.il/
https://www.berlintech.co.il/company/bosch-packaging/
https://www.syntegon.com/company/locations/weert


ומערכות מינון.
TEVOPHARM- מכונות אריזה אופקיות פלו-פאק + אריזה משנית, לתעשיית שוקולד,

סוכריות, מאפים ועוד.
AMPACK- מכונות מילוי ואריזה בגביעים ובקבוקים למוצרי מזון נוזליים כגון יוגורטים, גבינות

רכות, מזון תינוקות, מזון קליני וסלטים מוכנים. חברת AMPACK ידועה כמובילה בתחום המילוי
ההיגייני והאספטי, המאפשרים להאריך את חיי המדף של המוצר.

OSGOOD- מכונות מילוי ואריזה עגולות ויישרות למוצרים נוזליים ברמה הגיינית גבוהה, כגון:
גלידות, יוגורטים, קינוחים, סלטים וגבינות.

MAKAT- מכונות ייצור לסוכריות יצוקות וסוכריות גומי.
HANSELLA- מכונות ייצור ואריזה של מוצרי סוכריות.

TOGUM- ציוד לייצור גומי לעיסה.
WOODMAN ו-KLIKLOK- מכונות לאריזה משנית, קרטונים ומאגדים, מילוי אריזות מוצר

לתוך קרטונים ובניית קרטונים סביב מוצרים.
ELEMATIC- מכונות מהרמה הגבוהה ביותר לאריזה משנית של מוצרים וקרטוניות בקרטונים.

DOBOY- מכונות רציפות להלחמת צלופן, מכונות עטיפה אופקיות ומכונות באגר אנכיות,
מהמתקדמות בעולם.

למוצרים ולטכנולוגיות מילוי שונות

נשמח לסייע בהגדרת דרישות ואיתור המוצר המתאים ביותר לכם

לשאלות ובקשות הצעת מחיר נא לפנות לפיטר פטלאן
054-4337031

peter@berlintech.co.il

https://www.syntegon.com/company/locations/schiedam
https://www.syntegon.com/company/locations/koenigsbrunn
https://www.syntegon.com/company/locations/oldsmar
https://www.syntegon.com/company/locations/dierdorf-wienau
https://www.syntegon.com/company/locations/viersen
https://www.syntegon.com/company/locations/hoenheim
https://www.syntegon.com/company/locations/bristol
https://www.syntegon.com/company/locations/decatur
https://www.syntegon.com/company/locations/remshalden
https://www.syntegon.com/company/locations/new-richmond
https://www.syntegon.com/products/food-and-confectionery
https://www.berlintech.co.il/company/bosch-packaging/
mailto:peter@berlintech.co.il
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YouTube-צפו בנו ב
רוצים להכיר את האנשים מאחורי השם ברלין טכנולוגיות?

 צפו בצוות שמטפל בכם בכל יום, בסרטון החדש שלנו.

לצפייה - לחצו כאן

http://app.activetrail.com/OptOut.aspx
http://app.activetrail.com/SpamAbuse.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=XGllEauOFjQ
http://www.youtube.com/watch?v=XGllEauOFjQ
http://www.berlintech.co.il/
http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/
http://www.youtube.com/

