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למאי, בפרנקפורט, גרמניה. בתערוכה משתתפות החברות ומובילי השוק הבולטים בתעשייה ועוסקות
בטרנדים המתקדמים ביותר בתחומי הייצור והטכנולוגיות החדשניות.

תערוכת IFFA נערכת פעם בשלוש שנים, ב-2016 הציגו בה 1,027 חברות לקהל של 63 אלף מבקרים
מהתעשייה הבינלאומית. השנה יציגו בתערוכה 1,039 חברות, מ-49 מדינות. בהמשך המייל ישנה רשימה

של חברות שאנו מייצגים או מפיצים בארץ, אשר יציגו בתערוכה ונשמח להכיר לכם אותן. 

תערוכה זו הינה במה מצוינת לאיתור פתרונות וספקים לאתגרים ופרויקטים הנמצאים על שולחנכם.    
 

במידה ואתם מעוניינים בפרטים נוספים, קביעת פגישות עם חברות שמציגות בתערוכה, אתם מוזמנים ליצור
קשר עם פיטר -

peter@berlintech.co.il בטל' 054-4337031 או באמצעות מייל

! IFFA 2019-להתראות ב

רשימת חברות מציגות
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חברת Storm Engineering מייצרת מגוון
רחב של טכנולוגיות, מכונות וציוד לתעשיית

עיבוד המזון.

החברה מפתחת ומייצרת מערכות ייצור,
מתקני הרמה, שטיפה והיגיינה עבור

תעשיית המזון בכל העולם, באיכות הגבוהה
ביותר, תוך שימוש בחלקים חשמליים

ואלקטרוניים של היצרנים הארופים הטובים
ביותר ותהליכי יצור והרכבה של מכלולי

נירוסטה העומדים בתקנים המחמירים של
האיחוד האירופאי. 

 
Storm מציעה מגוון רחב של מכונות:

מיקסר אוניברסלי
גיליוטינה לחיתוך בשר קפוא

מיקסרים ומקצצים לבשר
טמבלרים

מגוון רחב של מחסומים סניטריים וציוד
שמירה על היגיינה בייצור

מכונות ופתרונות לשטיפת ארגזים,
מיכלים, משטחים ועוד

ציוד לחיתוך גבינה
ציוד הרמה, ליפטרים ומהפכים
מסועים ושולחנות מסתובבים

E78 תציג באולם 9.1 ביתן Storm

למידע נוסף

 Alfred Giesser Messerfabrik חברת
מעצבת ומייצרת סכינים למכונות

תעשייתיות, לתעשיית המזון והבשר.
החברה ומוצריה זוכים למוניטין בינלאומי

מעולה, שנבנה בזכות ניסיון רב שנים בייצור
מוצרים באיכות גבוהה.

 
Alfred Giesser Messerfabrik לחברת

יכולת ייחודית להציע פתרונות מקיפים
ומשוכללים, לכל מטרה תעשייתית,

בהתאמה מלאה לצרכי סקטור או חברה,
לפי דרישה ומפרט טכני.

 
החברה מציעה מגוון רחב של מוצרים:

סכינים למכונות תעשייתיות
כלי חיתוך

להבים

מוצרי החברה מותאמים לתעשיות המזון,
אריזה, נייר, פלסטיק וטקסטיל.

Alfred Giesser Messerfabrik תציג
F03 באולם 9.0 ביתן

למידע נוסף

חברת Becker היא יצרנית גרמנית של מגוון
משאבות וואקום, מדחסים ומערכות אספקת

אוויר לשימושים תעשייתיים חדשניים.

עם דרישות ייצור גבוהות, פתרונות
מותאמים אישית ומגוון רחב של שירותים,

חברת BUSCH מעצבת ומייצרת מגוון רחב
של משאבות תעשייתיות, משאבות

ואקום ומערכות ואקום, מפוחים
מדחסים, בעלות ביצועים גבוהים ביותר.

BUSCH נוסדה בשנת 1963 על ידי ד"ר
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מוצרי Becker מגבירים את היעילות של
מפעלים, מבטיחים זמינות גבוהה ומקטינים

את עלויות התחזוקה.

Becker מציעה מגוון רחב של מוצרים:

ציוד מילוי ואטימה בגז
ציוד אויר ואקום דחוס

מוצרי חברת BECKER פותחו לתעשיות
הדפוס ונייר, טכנולוגיה רפואית, אריזה,

אלקטרוניקה, לייזר ובניין.

C30 תציג באולם 11.0 ביתן Becker

למידע נוסף

קארל בוש, שעיצב משאבת ואקום ראשונה
לתעשיית אריזת הבשר. מאז הפכה החברה

למובילה עולמית בטכנולוגיית ואקום
ומשאבות ואקום.

בוש מציעה מגוון רחב של מוצרים:

Oil-Lubricated Rotary Vane
Vacuum Pumps
Dry Claw Vacuum Pumps
Dry Screw Vacuum Pumps
Vacuum Boosters
Dry-Running Rotary Vane Vacuum
Pumps
Rotary Lobe Blowers
Liquid Ring Vacuum Pumps
Side Channel Blowers

B61 תציג באולם 11 ביתן BUSCH

למידע נוסף
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