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coffee service sp. z o.o.

ul. niemcewicza 26/u7, 02-306 warszawa
tel.: (+48 22) 625 15 10, fax: (+48 22) 658 31 77
biuro@coffee-service.eu

www.coffee-service.eu

Bosky

ul. ks. p. ściegiennego 262y
25-116 kielce
tel.: + 48 41 334 04 04
e-mail: maszyny@bosky.pl

www.bosky.pl

ferag polska sp. z o.o.

ul. jeziorki 86, 02-863 warszawa
tel.: +48 605 311 592, info-polska@ferag.com
www.ferag.com/polska
www.linkedin.com/company/ferag-polska-sp-z-o-o
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w oFercie:
automaty pakujące w gotowe torebki
automaty formująco-dozujące
dozowniki wagowe kombinacyjne
dozowniki wolno stojące
laserowe nacinanie i perforowanie folii i laminatów
kontrolery wagi
detektory metalu i detektory x-ray
zgrzewarki, mieszarki
podajniki, odbiorniki, przenośniki

n
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n
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n
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zadruki folii
torebki z fałdą boczną
saszetki doypack
opakowania do tytoniu
zamknięcia strunowe, wentyle
studio graﬁczne
opakowania ekologiczne i biodegradowalne
opakowania do recyklingu
usługowe pakowanie
sklep internetowy

grUpa boskY specjaLizUje się w aUTomaTYzacji procesów pakowania: dosTarcza maszYnY sprawdzonYch prodUcenTów, wdraża kompLeTne Linie do pakowania, projekTUje apLikacje oparTe na roboTach oraz zapewnia proFesjonaLne doradzTwo, odpowiadające indYwidUaLnYm poTrzebom kLienTa.
w ofercie:
n maszyny typu traysealer do pakowania produktów na tackach n maszyny typu flow-pack do pakowania produktów
w folię n automatyczne maszyny do składania i sklejania kartonów n maszyny typu case-packer do grupowania
i pakowania zbiorczego n roboty przemysłowe i współpracujące n roboty amr n paletyzatory oraz robotyczne stacje
do paletyzacji n wózki manipulacyjne do ergonomicznego transportu ładunków n systemy spinania palet taśmą n owijarki
towaru na paletach folią stretch n automatyczne magazynki palet n banderolownice n materiały opakowaniowe,
w tym przyjazne dla środowiska
Ferag poLska sp. z o.o. specjaLizUje się w rozwiązaniach do pakowania i sorTowania, sYsTemach
TransporTU wewnęTrznego i aUTomaTYzacji.
oferujemy maszyny do pakowania ﬁrmy kallfass Verpackungsmaschinen gmbh w folię i papier, produktów pojedynczych
i opakowań zbiorczych, przy zastosowaniu polietylenu, polioleﬁny i polipropylenu o grubości od 8 do 120 µm: n zgrzewarki
ramowe półautomatyczne z tunelem obkurczającym n automatyczne taktujące urządzenia ze zgrzewem bocznym n automatyczne urządzenia z systemem ciągłego zgrzewu bocznego i kroczącą głowicą zgrzewu poprzecznego n automatyczne
urządzenia do precyzyjnego pakowania z zamknięciem elektrostatycznym n automatyczne urządzenia do pakowania pakietów produktów, w tym gabarytowych n tunele obkurczające n transportery zbierająco-podające i nakładaki produktów.
urządzenia dedykowane dla branż: spożywczej, papierniczej, meblowej, e-commerce, medycznej, farmaceutycznej,
multimediów, gier, tekstyliów, itp. zapewniamy serwis gwarancyjny/pogwarancyjny, doradztwo techniczne i części zamienne.
Firma gerhard schUberT gmbh jest średniej wielkości przedsiębiorstwem rodzinnym
zatrudniającym obecnie 1450 pracowników na całym świecie.

gerhard schubert gmbH

hofäckerstraße 7, 74564 crailsheim, niemcy
e-mail: info@gerhard-schubert.de
tel.: +49 7951 400-0
fax: +49 7951 85 88

www.schubert.group

Hugo Beck
maschinenbau gmbH & co. kg

daimlerstr. 26-32, 72581 dettingen/erms, germany
tel.: +49 7123 7208-31, info@hugobeck.de

www.hugobeck.com

jurmet sp. z o.o. sp. k.
ul. antoniewo 8, 87-162 lubicz
tel.: 56 678 27 77
e-mail: jurmet@jurmet.com.pl
www.jurmet.com.pl

schUberT oFerUje wYsoce eLasTYczne maszYnY do pakowania i napełniania,
jak również formierki, napełniarki i maszyny zamykające dowolnego typu i dla dowolnej branży.
Urządzenia TLm ﬁrmy schubert są w stanie w sposób łatwy i przejrzysty zapakować każdy produkt.
skrót tlm oznacza „top-loading-machine”. wraz z maszynami pakującymi systemu tlm
ﬁrma schubert oferuje również bogaty program usług serwisowych.

www.schubert.group

Firma hUgo beck jesT wiodącYm dosTawcą poziomYch maszYn pakUjącYch w FoLię oraz papier,
flowpacków, rozwiązań w zakresie automatyzacji procesów
pakowania i konfekcji w poligraﬁi, pracujących w zakresie
prędkości od 3000 do 18000 cykli na godzinę. nasza oferta obejmuje zarówno pakowanie jednostkowe, jak i zbiorcze. produkowane przez hugo becka maszyny charakteryzują się ograniczonym do minimum zużyciem materiału
opakowaniowego, dzięki czemu możemy zaoferować zrównoważony środowiskowo proces pakowania.

maszyny produkowane przez hugo becka są aktualnie
wykorzystywane w wielu branżach przemysłowych,
z których wymienić można przemysł farmaceutyczny,
spożywczy, drzewny czy poligraﬁczny a także handel internetowy (e-commerce), produkcję opakowań szklanych,
artykułów gospodarstwa domowego i higienicznych.
jesteśmy obecni na całym świecie poprzez sieć naszych
przedstawicieli handlowych – w polsce reprezentują nas
ﬁrmy iwaros pack (tel.: 797 148 231) oraz poLpack
sp. z o.o. (tel.: 604 589 518).

prodUcenT wYsokiej kLasY maszYn
do cięcia i przewijania wszeLkiego TYpU
maTeriałów opakowaniowYch
(folii, papieru, laminatów, folii apet,
folii alu, etykiet etc.).

produkujemy następujące typy maszyn:
n bobiniarki przeznaczone do szerokiej wstęgi
o szerokości roboczej do 2200 mm
n bobiniarki do wąskiej wstęgi od 250 mm do 600 mm
szerokości roboczej
n przewijarki do etykiet pp oraz samoprzylepnych
n przewijarki korekcyjne (maszyny doktor)
– przewijanie w skali 1:1
n krajarki do cięcia gilz tekturowych ręczne
i automatyczne

maszyny są produkowane zgodnie
z najnowszymi trendami w zakresie automatyzacji
oraz industry 4.0. za swoje rozwiązania ﬁrma jurmet
uzyskała kilka patentów.

OPAKOWANIE 1/2022

dostawcy maszyn pakujących 51
mosca – niemiecki producent wysokiej klasy wiązarek
do zabezpieczania towaru za pomocą taśm pp i peT.
oferta:
n wiązarki półautomatyczne
n wiązarki automatyczne, prasy do palet i foliarki
– możliwość integracji z linią produkcyjną
n taśmy wiążące pp i pet
n części zamienne do wiązarek mosca
n autoryzowany serwis

obsługiwane branże:
n producenci tektury falistej i opakowań
n logistyka i handel wysyłkowy
n poligraﬁa i kolportaż
n przemysł spożywczy – wiązarki ze stali nierdzewnej
n przemysł farmaceutyczny
n pralnie
n producenci mebli

mULTiVac jako wiodący na świecie producent dostarcza najlepsze rozwiązania opakowaniowe,
stosowane do pakowania artykułów spożywczych, sprzętu medycznego oraz towarów przemysłowych.
multiVac w swojej ofercie posiada również urządzenia ﬁrmy tVi do zamrażania i hartowania mięsa
oraz porcjowania i automatycznego ładowania gotowych porcji do opakowań.
nasze portfolio produktów obejmuje również urządzenia dla przemysłu ﬁrmy bizerba.
koncepcja inteligentnej linii mULTiVac to:
n maszyny pakujące (termoformujące, traysealery, komorowe oraz flow-pack) n urządzenia do obkurczania
n rozwiązania do automatyzacji procesów produkcji n wysokociśnieniowa obróbka artykułów spożywczych hpp
n systemy kontrolne i systemy znakowania n urządzenia do zamrażania, hartowania i porcjowania
n wagi, krajalnice n folie i materiały eksploatacyjne n urządzenia fritsch do branży piekarniczej i cukierniczej
maszYnY pakUjące dLa e-commerce
Linie sorTUjące
n aUTomaTYzacja procesów pakowania w papier i FoLię
sitma zawsze działała w odpowiedzi na trendy rynkowe i była prekursorem w tworzeniu aplikacji
dla sektora e-commerce, oferując swoim klientom zarówno systemy sortowania, jak i pakowania.
maszyny takie jak e-wrap 2.0 zostały zaprojektowane z myślą o najwyższej wydajności. mogą one wykorzystywać
nowe i innowacyjne materiały, w tym papier i biofolię do opakowań charakteryzujących się niezmienną trwałością.
oferta ﬁrmy jest skierowana do takich sektorów jak:
n odzież i obuwie
n kosmetyki i pielęgnacja osobista
n elektronika użytkowa
n biżuteria i zegarki
n książki, muzyka, media
n mrożonki

mosca direct poland sp. z o.o.
ul. płowiecka 105/107, 04-501 warszawa
tel.: 22 870 00 33, fax: 22 201 18 41
mdpinfo@mosca.com

www.mosca.com

multiVac spółka z o.o.

natalin, ul. ziemska 35, 21-002 jastków
tel.: +48 81 746 67 00
mupl@multivac.pl

www.multivac.pl

n
n

poLpak sp. z o.o. prodUcenT maszYn pakUjącYch.
oferujemy innowacyjne rozwiązania, dostosowane do potrzeb klienta.
n poziome automaty pakujące typu doypack z systemem wklejania korka lub zamknięcia strunowego
n pionowe automaty pakujące
n kompletne linie pakujące (pakowanie w tacki, słoje, wiadra)
n case packery
n systemy paletyzujące
n linie do pakowania w worki papierowe lub foliowe
n dozowniki wagowe, objętościowe, do płynów rzadkich i gęstych
n serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

norma system sp. z o.o.

ul. czeladnicza 23a /1, 04-743 warszawa
tel.: 22 615 50 79, info@normasystem.com.pl

www.sitma.pl / www.sitma.com

polpak sp. z o.o.

ul. kabrioletu 4, 03-117 warszawa
e-mail: polpak@polpak.pl
tel.: +48 22 614 49 48, tel.: +48 22 811 81 65
fax: +48 22 814 36 36, www.polpak.pl

poLski prodUcenT maszYn i Linii pakUjącYch oraz sYsTemów wspomagającYch pakowanie
prodUkUjemY:
pionowe automaty pakujące
n maszyny półautomatyczne pakujące w gotowe opakowania
n linie pakujące do owoców twardych, materiałów sypkich i granulowanych
n przenośniki, transportery, stoły obrotowe
n tworzymy indywidualne projekty
n

zapewniamy rzetelny serwis i fachowe wsparcie techniczne.

oferujemy rozwiązania w zakresie
maszyn i linii pakujących począwszy od pakowania
jednostkowego poprzez
pakowanie zbiorcze np. w kartony
aż do automatycznego paletyzowania
w końcowym etapie produkcji.
prowadzimy serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny.
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prisma – wagi kontrolne, wykrywacze metalu,
detektory x-ray
pFm/mbp – dozowniki wagowe, pionowe i poziome
maszyny pakujące typu flowpack
imbaLL – wysokowydajne maszyny do formowania,
ładowania i zamykania kartonowych pudeł
FUTUra roboTica – maszyny do pakowania zbiorczego, kartonowania oraz robotyzacja i paletyzacja
mF – maszyny do pakowania w sticki
i płaskie saszetki

nulka anna warchoł

sufczyn 272a, 32-852 dębno
tel. kom.: 731 668 552
ﬁrma@nulka.eu

www.nulka.eu

packsol
ryszard warczyński

ul. odonica 2, 62-200 gniezno
tel./fax: 61 425 13 73, kom.: 601 997 535
e-mail: rwarczyn@gmail.com

www.packsol.pl
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oFerUjemY:
n

porąbki 26, 46-325 rudniki
tel. kom: +48 608 359 428
tel.: +48 34 359 51 01, fax:+48 34 359 15 81
bok@solidpack.pl

www.solidpack.pl

trepko s.a.

ul. roosevelta 116, 62-200 gniezno
tel.: 61 426 50 41, fax: 61 426 50 68
info@trepko.com

n
n
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n
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świaTowY dosTawca aUTomaTów pakUjącYch
dLa przemYsłU spożYwczego
n rozwiązania dla indywidualnych potrzeb
n uniwersalność automatów
n niezawodność maszyn i usług
n kompleksowość rozwiązań
serwis pogwarancyjny
sprzedaż części zamiennych
doradztwo techniczne

www.trepko.com

ulma packaging polska

ul. kościelna 10, 05-124 skrzeszew
tel.: 22 766 22 50
e-mail: biuro@ulmapackaging.pl

www.ulmapackaging.pl

maszyny i linie pakujące w taśmę
z folii termokurczliwej
maszyny pakujące w półrękaw z folii termokurczliwej
tunele obkurczające
owijarki palet op
przemysłowe systemy pakowania i transportowania
automaty i półautomaty owijające z zamknięciem
w tuleje z folii termokurczliwej lub rozciągliwej

ULma packaging polska od kilkunastu lat
sprzedaje w polsce pełen asortyment maszyn ULma
wraz z urządzeniami peryferyjnymi stanowiący
kompletne linie do pakowania produktów spożywczych
i niespożywczych.
oFerUjemY możLiwość pakowania:
n maszyny rolowe thermoforming wytwarzające
opakowania z dwóch rolek folii, produkty mogą być
pakowane w opakowania z folii miękkiej
lub twardej, maszyny serii tfs, tfe,

n
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n
n
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automaty wielozadaniowe aw
tackarki
zgrzewarki
transportery, stoły obrotowe i inne urządzenia
serwis maszyn pakujących
folie, materiały opakowaniowe i opakowania
materiały eksploatacyjne i części zamienne
do maszyn pakujących
automaty do napełniania i zamykania gotowych pojemników (aseptyczne liniowe, rotacyjne, karuzelowe)
automaty do napełniania butelek
linia do napełniania i koagulacji sera u.f.
automaty do formowania i owijania kostek
automaty do pakowania kanapek
automaty do formowania, napełniania i zamykania
opakowań
linia do pakowania w bloki
systemy pakowania zbiorczego
maszyny typu flow pack z folią podawaną
od góry lub od dołu, wykonując potrójnie zgrzewane
opakowanie,
maszyny o wysokiej wydajności typu traysealer,
przeznaczone do pakowania na tackach,
maszyny do pionowego pakowania produktów Vti i Vtc,
maszyny do pakowania w folię termokurczliwą
typu shrink,
w folię stretch z ręcznym i automatycznym
podawaniem produktu.

ds smiTh przYspiesza redUkcję emisji co2
Firma DS Smith ogłosiła plany ograniczenia

spodarkę cyrkularną, a te zobowiązania są

dzi z procesu wytwarzania i wykorzystywania

(GhG) o 46% (w porównaniu z poziomem

nego rozwoju „Na Teraz. I na Przyszłość”, która

darki obiegu zamkniętego, takiej, która pozwa-

do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych

z 2019 r.) i przedstawiła je do weryﬁkacji

przez inicjatywę Science Based Targets

kluczową częścią naszej strategii zrównoważo-

zobowiązuje nas, aby pozytywnie wpływać
na ludzi i naszą planetę – mówi Miles Roberts,

produktów i żywności. Potrzebujemy gospo-

la wyeliminować odpady, daje „drugie życie”

produktom i materiałom oraz odbudowuje przy-

dyrektor generalny Grupy w DS Smith.

rodę. (...) – komentuje Andrew Morlet, prezes

temperatury o 1,5°C. Czołowy producent

na rzecz osiągnięcia do 2050 r. celu zerowej

Bezpośrednio po COP26 nie było jeszcze takie-

w ten sposób zdoła szybciej ograniczyć po-

wy Race to Zero Organizacji Narodów Zjed-

(SBTi) jako wpisujące się w cele porozu-

mienia paryskiego – ograniczenia wzrostu

opakowań z tektury falistej przekonuje, że

ziom emisji CO2 generowanego przez wła-

sne zakłady, jak również przez działania
swych partnerów i dostawców.

Elementami planu, które mają pomóc

w osiągnięciu celu, będą inwestycje w rozwiązania nowej generacji: technologia ko-

tłów zasilanych biometanem czy wykorzy-

stanie odnawialnych źródeł energii.

Nasza ﬁrma ma ambitne plany rozwoju na naj-

bliższe lata. Przodujemy w przechodzeniu na go-

DS Smith zaangażował się już w działania

emisji netto CO2, jest też członkiem inicjaty-

Fundacji ellen MacArthur.

go momentu, aby ﬁrmy pokazały, w jaki spo-

sób wspierają walkę z globalnym ociepleniem.

noczonych. Firma chwali się, że w latach

DS Smith ma wyjątkową możliwość, aby po-

o 23% na tonę wyprodukowanego materiału.

zania wspierające gospodarkę obiegu za-

lar Economy Tackles Climate Change” opraco-

robić to z jeszcze lepszym rezultatem – doda-

je, że nawet taki krok, jak przejście na zasilanie

publicznej, spraw społecznych i zrówno-

2015-20 ograniczyła poziom emisji CO2

Raport „Completing the Picture: How the Circu-

wany przez Fundację Ellen MacArthur pokazu-

zieloną energią, ma kluczowe znaczenie dla
przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Pa-

miętajmy, że prawie połowa emisji GHG pocho-

magać swoim klientom, dostarczając rozwiąmkniętego, a dzisiejsza decyzja pozwoli nam

je Wouter van Tol, szef działu administracji
ważonego rozwoju w DS Smith.
OPRACOWANO NA PODSTAWIe

INFORMACjI FIRMy DS SMITh
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