
SMI: االبتكار واالستدامة يف الرواج االقتصادي

بالنسبة  االهــتــام  ــز  ــرك م ــي  ه الــبــيــئــة 

ذات  منتجات  يطلبون  الذين  للمستهلكني، 

التي  وللرشكات  البيئة،  عىل  منخفض  تأثري 

االسرتاتيجيات  من  واملزيد  املزيد  تتبنى 

األطعمة  صناعة  مجال  يف  للبيئة.  الصديقة 

التي  الــتــحــديــات  تتمثل  ــات،  واملـــرشوبـ

يتعلق  األول  شكلني:  يف  الرشكات  تواجهها 

ما  لتكون،  عرضها  يتم  التي  االنتاج  بعمليات 

استعال  هو  والثاين  للبيئة  صديقة  أمكن، 

التدوير. إلعادة  والقابل  املستدام  التغليف 

واالستدامة  البيئة  بني  الجمع  يتم   ،  SMI يف 

باحتياجات  املتزايد  االهتام  االبتكار.  مع 

التكنولوجية  األجهزة  تطوير  يتطلّب  السوق  

تعزيز  عىل  يساعد  ــذي  وال جيل  آخــر  من 

منوذجيّة  عنارص  واتّخاذ  املستمرّة  التغريات 

االقتصاد  ترويج  التي تساعد يف  الرشكات  من 

والرفع  الطاقة  وتوفري  األمثنة  تخفيض   :

السوق. وضعية  وتحسني  املنافسة  مــن 

مناذج  يتضّمن  القارورات،  يف  التعبئة  جهاز 

يدمج   ECOBLOC® ERGONمن مختلفة 

ببالستيك   والتغطية  والتعبئة  للصناعة  أنضمة 

نهاية  أجهزة  تتضمن  بينا   ,  rPET و   PET

التغليف  آالت  من  كبرية  مجموعة  الخط 

. بالكامل  األتوتوماتيكية  والتالثية  الثانوية 

االبتكار واملصداقية واالستدامة

 ECOBLOC® K املتكامل  النظام  يعد 

وصديًقا  وفــعــااًل  مدمًجا  حــالً   ERGON

 PET والتغطية  والتعبئة  للتصنيع  للبيئة 

تدويرها(. املعاد   PET )حاويات   r-PET و 

استخدام  فوائد  الحديثة  الدراسات  أظهرت 

القارورات البالستيكية، حيث أن هذا املنتوج 

غري قابل للكرس وآمن وله خصائص حجز كبرية 

التدوير بشكل خاص. وقابل إلعادة  وخفيف 

والتغليف  التعبئة  مــواد  مــع  باملقارنة 
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تتمتع  األملنيوم،  أو  الزجاج  مثل  األخــرى، 

أساًسا  ذلك  ويرجع  جيد   بيئي  مبظهر   PET

ونفايات  أقل،  مبواد  تنتج  التي  خفتها  إىل 

لنقل  أقل  ووقود  لتصنيعها  أقل  وطاقة  أقل، 

التدوير  إعادة  قابلية  بفضل  املعبأة.  البضائع 

العديد  قام  الكبرية،  الوزن   / السعة  ونسبة 

واملرشوبات  املعدنية  املياه  ُمصّنعي  من 

r- و   PET تقييم  وإعادة  بالرتويج  الغازية 

“ربح   و  مناسبان  حــالن  أنها  عىل   PET

البيئية. عىل  الحفاظ  حيث  من  ــزدوج”  م

تساعد  التي  األخــرى  اإلسرتاتيجية  تعتمد 

 PET حاويات  دراسة  عىل  البيئة  حاية  يف 

املواد  كبريًا يف  توفريًا  تتيح  والتي  وزنًا  األخف 

مع  متاًما  تتوافق  فهي  وبالتايل  البالستيكية، 

املرشوبات. منتجي  ألكرب  البيئية  السياسة 

نهاية الخط املّتصل بالسوق

التعبئة  لصناعة  متطورة  حلواًل   SMI تقدم 

من  مستوحاة  والثالثة  الثانية  والتغليف 

األشياء  وإنــرتنــت   4.0 الصناعة  مفاهيم 

وصديقة  ومرونة  كفاءة  أكرث  وهي   )IoT(

والتحكم. االستخدام  وسهلة  ومريحة  للبيئة 

واملطّهرات  واألغذية  املرشوبات  صّناع  يحتاج 

واملنتجات الكياوية والصيدالنية إىل املنافسة 

املتزايدة ملواجهة سوق متطلب يتغري باستمرار.

صندوق  بــني  االختيار  ميكنك  الــيــوم  مــن 

 )RSC( “أمرييك”  كرتون  وصندوق  ملفوف 

يف  االستثارات  أحــدث  أدت  الــواقــع،  يف  ؛ 

 SMI بها  قامت  التي  والتطوير  البحث 

علب  يف  الثانوية  والتعبئة  التغليف  يف 

من  جديدة  مجموعة  والدة  إىل  الكرتون 

كرتون  “أمرييكن  املساة  الصناديق  عبوات 

الكرتون  لعلب  مناسب    )ACP بــاكــر”( 

“اختيار  بنظام  مــزودة   )RSC( األمريكية 

العبوة. يف  السائب  املنتج  إلدخال  ووضع” 

أو  امللفوف  الصندوق  بني  االختيار  يظل 

إىل  باإلضافة  األمــريــيك،  الكرتون  صندوق 

االختيار بني الصندوق املغلق متاًما أو الصينية 

عميل  بكل  خاص  شخصيًا  جانبًا  املفتوحة، 

سلسلة  عىل  كبري  حد  إىل  ويعتمد   ،  SMI

وثيًقا  ارتباطًا  املرتبطة  األخرى  العوامل  من 

التجارية  واالسرتاتيجيات  املعبأة،  باملنتجات 

التوزيع  واحتياجات   ، املصنعة  للرشكة 

الصناديق  يف  التعبئة  تعتمد  إلخ.  واإلمــداد، 

الورق  من  أمريكيّة  صناديق  يف  أو  امللفوفة  

االنتاج  لنشاط  أساسية   مظاهر  عىل  املقّوى، 

ووضع  الحاوية،  وشكل  الوزن  و  املواد  مثل  

يعتمد  ولكنه  االنتاج.  خط  رسعة  و  خطط 

مثل  األخرى  العوامل  من  سلسلة  عىل  أيًضا 

وامليزانية  للرشكة،  التسويقية  األهـــداف 

املتاحة، والطريقة التي يشرتي بها املستهلكون 

الفردية(،  املنتجات  أو  الكاملة  )الحزمة 

الحزمة  لعرض  الحاجة  عــدم   أو  والحاجة 

. إلخ.  بالتجزئة،  البيع  محل  يف  الرفوف  عىل 

الرئيسية ملغلّفات األكياس  الخصائص 

الجديدة هي:

• عملية تغليف بديلة )stop & go( من 

خالل نظام “pick & place” ، قادر عىل 

عمل العبوات برسعة قصوى تبلغ 20 عبوة 

يف الدقيقة )حسب الشكل(

• تجميع املنتجات يف دورة متناوبة، من 

خالل نظام فصل هوايئ

• توجد مجلة كرتونية بجوار اآللة، مع 

تحميل مثقوب مسبًقا سهل ومريح
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• التعبئة يف علب كرتون عىل النمط 

“األمرييك” )RSC( مع تحميل املنتج 

السائب من األعىل

• إمكانية تداخل املنتج يف الصندوق أثناء 

تعبئته

• إمكانية تغليف أنواع متعددة من 

املنتجات، مثل أكياس املعكرونة واألرز 

والقهوة وكذلك العبوات البيضاوية )مثل 

الشامبو( والعلب )الشاي والعصري وما إىل 

ذلك( ، ببساطة عن طريق تغيري القابض

• إمكانية معالجة املنتجات الحساسة، مثل 

النبيذ والنبيذ الفوار واملرشوبات الكحولية، 

دون اإلرضار بامللصقات أثناء املعالجة يف اآللة

• سهولة الوصول إىل اآللة

• تقليل التآكل امليكانييك والصيانة

• تكنولوجيا التحكم اآليل والتحكم يف نظام 

MotorNet System® تقوم عىل أساس ناقل 

Sercos املجال

• حسب الطراز املختار، يتم إغالق الصندوق 

برشيط الصق أو غراء ساخن. النموذج 

املزود بغراء إغالق العلب ُمجهز بوحدة 

غراء سفلية ووحدة غراء مزدوجة بالرش 

املزدوج والتي تضمن الختم املمتاز للعلبة. 

لدى مزود  اآللة، أرشطة خفاقة خاّصة يف 

الجوانب العلوية تشتغل بأسطوانة  شبه 

دورانية تُبقي  حواف الصندوق الحديث 

الصنع مضغوطة .  

www.smigroup.it
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