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ARABIC EDITION FOOD INDUSTRY

احتفلت شركة ريتشاريللي "RICCIARELLI" للتو ب ـ 175 عاًما حافًل بالمنجزات
كانت في البداية ورشة ميكانيكا بسيطة، ثم أصبحت شركة متخصصة في ميدان إنتاج صفائح قوالب المعجنات "الباستا"، وفي عام 1956، انتهى بها المطاف 

بالتحول إلى شركة تعمل في مجال تصميم أكثر الماكينات المتقدمة تقنًيا والمتخصصة في تعبئة الباستا وتغليفها، وتنفيذها.
مبتكرة  بتوفير حلول  الحاالت  العديد من  في  توقعها  إلى حقيقة واقعة وفي  السوق  أمنيات  العديد من  تحويل  قدرات عامليها في  تمثلت  السنوات،  وبمرور 

الحتياجات العمالء؛ فقد كانت الخبرة، والتكنولوجيا، واألبحاث وال تزال مناط قوة شركة ريتشارللي.
وباعتبارها واحدة من الرائدين في سوق يتسم بكثرة المتطلبات، ويحتاج باستمرار إلى مستوى عال من األداء والموثوقية، تقدم شركة ريتشارللي، بفضل 
الخبرات التي اكتسبتها على مدار عشرات السنوات من التطوير التكنولوجي المستمر، مجموعة من الحلول المؤتمتة لقطاعي التعبئة والتغليف والرص على 
المنصات النقالة والتي تستوفي متطلبات سوق قطاع الباستا في إيطاليا والخارج استيفاًء كاماًل بتوفير حلول مختلفة تهدف إلى أن يحوز كل عميل ماكينات 
ُخصصت بالكامل وفًقا لمتطلباته وخضعت كافة تفاصليها للدراسة مع تحديد الحلول األكثر تطوًرا للحصول على عبوة تتسم بالجودة وضمان األمان للمستخدم.
وقد ُزودت ماكينات شركة ريتشاريللي بكافة األجهزة المفيدة في ضمان قابلية تعقب المنتج وتتبعه كما أنها توفر مساعدة حقيقية للشركات التي تروم الكفاءة، 
وترغب في ضمان جودة منتجاتها وتوكيدها بأن تكفل الشفافية في كل مرحلة من مراحل العملية اإلنتاجية، فضاًل عن الشركات التي تعتزم تعظيم عملياتها 

الداخلية فيما يخص تخطيط اإلنتاج، وتطويره، والتحكم به.
واليوم، تحتل شركة ريتشارللي موقًعا ريادًيا على الصعيد العالمي سواء من حيث اكتمال الخطوط اإلنتاجية أو من حيث الحلول التقنية المبتكرة.

منذ 175 عاًما، تنفذ شركة ريتشارللي ماكينات التعبئة والتغليف لحماية المنتجات وإضافة قيمة لها في كافة أنحاء العالم.
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Ricciarelli Spa

RICCIARELLI has just celebrated 175 years, 
intensely lived
Firstly, it was a simple mechanical workshop, secondly 
a company specializing in the production of pasta dies, 
and finally in 1956, it became a company that designs 
and builds the most technological machines for pasta 
packaging. 
Over time, its staff has been able to concretize 
market requests and often to anticipate customers’ 
requirements with innovative solutions.
Experience, technology and research have always 
been the assets of RICCIARELLI.
Protagonist in an increasingly demanding market 
that requires increasingly higher performance and 
reliability, thanks to its experience gained over 
decades and continuous technological development, 
RICCIARELLI offers a range of automated solutions for 
the packaging and palletizing sectors that totally meet 
the requests of Italian and foreign markets of the pasta 

sector, with different solutions so that each customer 
can have a completely customized system studied 
down to the finest detail, with the identification of 
increasingly sophisticated solutions as to obtain quality 
packaging and guarantee final customers top safety.
RICCIARELLI plants are equipped with all devices 
necessary to ensure product traceability and 
traceability, a real help for both companies aiming 
at efficiency and wanting to guarantee and certify 
the quality of their products making each production 
process stage transparent, and organizations that 
intend to optimize their planning, development and 
production control processes.
Today, RICCIARELLI stands out as world leader in 
terms of both completeness of production lines and 
innovative technological solutions.
For 175 years, RICCIARELLI has been in the pasta 
sector, producing packaging plants to protect and 
valorize products all over the world.


