Via Stazione, 65 - 12066 Monticello
Via G. Pascoli,
d’Alba38(Cuneo)
- 37059Italy
Frazione Campagnola di Zevio (Verona) Italy
Tel. +39 0173 44 06 79
Tel. +39 045 87 38 511 - Fax +39 045 87 31 148
info@live-tech.com - www.live-tech.com
info@icicaldaie.com - www.icicaldaie.com

Livetech Srl

 بتعزيز كفاءتها كشريك عالمي للشركات العاملة في ميدان األغذية وبتقديم بعض المستجدات الهامة؛ فبجانب2019 " إلى عامLivetech" ولجت شركة اليفتك
"؛ حيث يوفر االنتقالMonticello d’Alba"  أنشئ مقر جديد للشركة في بلدية مونتيشللو دي ألبا،العدد المتزايد في الماكينات المنفذة خالل األعوام األخيرة
 هذا باإلضافة إلى الهدف المزدوج المتمثل في النجاح.لبضعة كيلومترات مناطق إنتاجية ومكاتب تبلغ أكثر من الضعف مع االحتفاظ باالرتباط بأراضي الشركة
ً
. قلب الشركة النابض،وتحفيزا للعاملين في شركة اليفتك
في استيفاء احتياجات العميل بأكبر قدر من الفاعلية وتوفير بيئة عمل أكثر جاذبية
 باعتباره مجموعة قادرة على تقديم مجموعة من الحلول تتراوح ما بين تشكيل، من كافة الجوانب، تلتقي كافة أنشطة ما يُنظر إليه،وفي المقر الجديد
ً
.ووصول إلى الخط النهائي
، والتغليف المبدئي،الشوكوالتة
 الخطوط الروبوتية: على مجموعة واسعة من الماكينات، أو باألحرى أنظمة التغليف الثانوي األوتوماتيكية، يشتمل مجال العمل التقليدي لشركة اليفتك،واليوم
" (الذي يركز على الطبيعة األساسية و توفير الطاقة)؛ والماكيناتE-Serie"" (الذي يركز على األداء العالي) وX-Serie" للتغليف الثانوي في الموديلين
، الغطاء على حد السواء+ الذي يتكون من قطعة واحدة قادرة على تنفيذ عبوات التغليف الكالسيكية والقاع، "LWA" المستقلة التي يبزغ من بينها الموديل
والذي ظهر للعيان باعتباره الحل األكثر طلبًا أثناء العام المنصرم؛ وأنظمة المنصات النقالة ذات مستوى الضجيج المنخفض والمزودة بمحاور ديكارتية والتي
ً يمكن تركيبها في العديد من التهيئات
.وفقا لالحتياجات المختلفة
 وهي ماكينات عالية األداء تأتي،" في مصانع العمالء بالفعلLiveflow"  فتعمل ماكينات التغليف األفقي (الفلوباك) من السلسلة،أما في ميدان التغليف األولي
.كاملة مع خطوط التوزيع وتغذية المُنتج ذات الصلة
 يمكن تجربة، توفر اليوم مختبرً ا، الشركة التاريخية التي اشترتها شركة اليف تك،"Ceda"  فقد أضحت شركة تشيدا،أما في ميدان تشكيل الشوكوالتة
العمليات فيه مع العمالء بغرض تحديد الحلول المُثلى؛ كما تسمح المساحات اإلنتاجية الواسعة باإلعراب عن قدرات الشركة على النحو األفضل بما يسمح
.بتنفيذ خطوط تشكيل كاملة

Livetech begun year 2019 consolidating its vocation as a global partner of companies
of the food industry, and introducing some important innovations.
The steady growth in the number of automatic systems delivered in the last years
is now supported by new headquarters in Monticello d’Alba. A shift of a few
kilometres which, preserving the connection with the original territory, brings to
more than doubled production facilities and offices. This with the double aim to be
more effective in satisfying the customers’ requests and to offer people working
in Livetech, the real core of the company, a more pleasant and stimulating work
environment.
In the new headrdquarters Livetech has gathered all the activities of the group, at
now capable to offer its customers a range of solutions which includes chocolate
moulding, primary wrapping and end-of-line.
The traditional field of Livetech, that is automatic systems for secondary
packaging, now includes an expanded range of machines: robotic lines for

secondary packaging, in the two versions X-Series (focused on high performances)
and E-Series (focused on essentiality and energy saving); stand-alone machines
among which it emerges the LWA model, a compact machine capable of producing
both classic wrap-around and tray+hood boxes, distinguishing itself as the most
requested solution during the past year; the LPA gantry palletizing cells, capable of
being accessoried in multiple configurations, accordingly to the different exigencies.
In the primary packaging field, the new flow-wrappers of the Liveflow series,
high-end machines complete with the related systems for distribution and product
feeding, are already in operation on the customers’ premises.
In chocolate moulding, the historic Ceda company, acquired by Livetech a few
years ago, now includes a laboratory where, and together with the customers, it
is possible to test the processes in order to identify the best solutions; and the
extended production facilities give the company the possibility to express its full
potential, allowing the construction of complete moulding lines.
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