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 وتختبر، وتُ َر ِكب، وتُ َن ِفذ،ص ِمم
َ ُ حيث ت،"Packaging Valley"  مقرها في وادي التعبئة والتغليف ببولونيا،" هي شركة إيطاليةDAKY Pack" داكي باك
َ
. والجبن المُعالج، وسمن المرجرين، والزبدة، والخميرة،صصة لتغليف مكعبات عجين المرق المضغوطة
َ وتفحص الماكينات اآللية والخطوط الم َُخ
 فهي تُن ِتج المجموعة الكاملة للماكينات التي تشكل خطوط التغليف، فيما يخص المرونة والسرعة،" مجموعة كبيرة من الحلولDAKY Pack" وتقدم داكي باك
 من خالل تحسين الكفاءة التشغيلية والسماح له بشراء، الذي تدعمه،خصيصا لكي تلبي توجهات التسويق للعميل
 وتصنع الشركة آالتها.األولية والثانوية
ً
. مما يزيد الميزة التنافسية،واالحتفاظ بحصص سوقية
 عن طريق،" لكي تصبح رائدة في السوق العالمي للماكينات اآللية لتغليف المُن َت َجات الملفوفة بأوراق ذات أحجام صغيرةDAKY Pack" تسعى داكي باك
. أغلفة ذات جودة أفضل، بسرعة أكبر وبكيفية مُس َتدا َمة،ال َت َميُّز في إنتاج ماكينات دائمًا أبسط تنتج
:" تنتج وتفحص خطوط تغليف مكعبات عجين المرق اآلتيةDAKY Pack" داكي باك
ُوحدَة في ماكينة واحدة؛
َ  والتعليب م، والتغليف بالورق، وتحديد الجرعة، آالت التشكيل:"ALL IN ONE" • الخطوط الموحدة
 موضوعة في ترتيب بناء على مخطط العميل؛، والتغليف بالورق، وتحديد الجرعة، آالت التشكيل:• الخطوط المكونة من أكثر من ماكينة
 مكعب في30  وحتى2  لجميع األشكال الشائعة المطلوبة (من، والتغليف البالستيكي، وكراتين، والتغليف في صواني، آالت التعليب:• خطوط نهاية اإلنتاج
.) موضوعة على مستويين أو ثالث مستويات،العبوة
)" تنفذ وتفحص خطوط تغليف الزبدة "باألحجام المطلوبة في الفنادق" (زبدة صغيرةDAKY Pack" داكي باك
 تنتج."as new" " في إصدار معدلDAKY Pack"  التي تقدمها داكي باك،"Corazza FB 220" دون شك الماكينة األكثر شهرة لهذا النوع من التغليف هي
 ولكن يمكن تضمينها في خط نهاية اإلنتاج، حزمة من الزبدة في أحجام صغيرة يتم تعبئتها يدويًا في صينية،ALL IN ONE الشركة بنوعية الكل في واحد
. قطع10  بالحجم التقليدي، بغطاء، الذي يُعبئ الزبدة في صينية شفافة،"DAKY Pack" من داكي باك

S23/C - Packaging machine. Wrapping, forming and cartoning machine.
Products: soft cubes and cartooning

Italian company DAKY Pack headquartered in Bologna
Packaging Valley designs, manufactures, installs, tests,
and overhauls machines and lines dedicated to the
packaging of paste soup cubes and pressed soup cubes,
yeast, butter and margarine, and processed cheese.
DAKY Pack offers a wide range of solutions, in terms
of flexibility and speed, and produces the entire range
of machines that form the primary and secondary
packaging lines. It customizes its machines as to
meet customer’s marketing guidelines; it supports its
customers, improving their operational efficiency and
allow them to acquire and retain market share, while
increasing competitive advantage.
DAKY Pack wants to become a leader in the global
market of the automatic machines for the packaging of

Wrapping machine for stock tablet and cubes at speed 1,000.
Continuous motion. Size change from tablet to cube, and vice versa

wrapped products of small dimensions, distinguishing
itself in the production of increasingly simpler machines,
which produce qualitatively better packaging at higher
speed and in a sustainable way.
The lines for the packaging of paste soup cubes,
manufactured and overhauled by DAKY Pack are:
• compact “ALL IN ONE”: forming, dosing, wrapping
and cartoning machines are combined in one machine;
• composed of multiple machines: forming, dosing
and wrapping machines, arranged in line according to
customer’s layout;
• end of line: cartoners, tray packers, case packers
and over wrappers, for all common formats required
(from 2 to 30 cubes per carton, arranged on two or
three levels).
DAKY Pack manufactures and overhauls lines
for the packaging of the butter in “Hotel” format
(butter)
The best-known packaging machine is Corazza FB
220”, which DAKY Pack proposes in revised version
“as new”. ALL IN ONE type, it carries a burden of butter
that is manually placed in a tray, but the machine can
be combined with the DAKY Pack end-line machine,
which can pack the butter in a transparent tray with lid,
from the typical 10-piece format.
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BTR 10 - Packaging machine. Bundling
butter for tray and hood.
Product: butter size hotel

Daky Pack Srl

ARABIC EDITION 2018 / 2019

2

