EVENIMENT

Succes deosebit la Interpack 2014
pentru partenerii Darimex Techno
Principalele atrac¡ii de la INTERPACK 2014 au fost solu¡iile
tehnologice pentru eficientizarea procesului de produc¡ie ¿i
mijloacele de ambalare care garanteazå calitate ¿i eliminå produsele falsificate, aspecte foarte sensibile pentru industria alimentarå. Printre ma¿inile ¿i utilajele de ultimå genera¡ie, prezentate la
acest târg, s-au remarcat solu¡iile POLY-CLIP, VEMAG ¿i GEA,


parteneri Darimex Techno. Aceste companii au adus în aten¡ia vizitatorilor specializa¡i inova¡ii în domeniu, mai flexibile ¿i mai rapide, special concepute pentru fiecare al procesului de produc¡ie.
Sub brandul POLY- CLIP au fost prezentate ma¿ini de clipsat diverse
tipuri de membrane, precum ¿i ambalajul inteligent clip-tube®, un
produs special ce permite resigilarea ¿i nu cunoa¿te limite decât în
privin¡a duratei de conservare a produsului. Nu a lipsit din aten¡ia
vizitatorilor standul VEMAG unde ma¿ina de umplut sub vid cu råsucire ¿i re¡inere membrane a fost foarte apreciatå, în special pentru
cå include tot ce este necesar pentru produc¡ia de salamuri ¿i
cârna¡i. De asemenea, în premierå la Interpack 2014 a fost prezentatå ma¿ina GEA PowerPick, inova¡ia speciali¿tilor GEA Food
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Solutions, ce se remarcå prin posibilitatea ambalårii produselor cu
o vitezå foarte mare ¿i scoaterea automatå a pachetelor formate,
direct din ma¿inå. În multe standuri, numårul de vizitatori a fost
atât de mare încât spa¡iul disponibil pentru prezentare ¿i conversa¡ii
business a fost practic epuizat.
Edi¡ia urmåtoare INTERPACK va avea loc în 2017, pânå atunci
înså, speciali¿tii Darimex Techno vå stau la dispozi¡ie cu informa¡ii despre noutå¡ile anului 2014 în acest domeniu. Darimex
Techno poate så livreze proiecte la cheie pentru abatoare, unitå¡i

de tran¿are a cårnii, fabrici de preparate din carne ¿i mezeluri,
fabrici de salamuri crude ¿i produse crud-uscate, precum ¿i fabrici
de conserve de carne ¿i mâncåruri preparate. Pe lângå vânzarea
de ma¿ini, echipamente ¿i instala¡ii profesionale, Darimex
Techno mai oferå: consultan¡å tehnicå ¿i tehnologicå; instalarea
¿i punerea în func¡iune a echipamentelor; service specializat atât
în timpul cât ¿i dupå terminarea perioadei de garan¡ie; teste
tehnologice ¿i instruirea personalului; furnizarea de consumabile
¿i piese de schimb originale.
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