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«Завжди з вами!» –
Віталій Батирєв, IWK

– ваш надійний партнер у пакувальних
рішеннях протягом понад 125 років
Коротка інформація
про компанію
IWK Verpackungstechnik GmbH
Компанія
IWK Verpackungstechnik GmbH
сфокусована на ефективності,
точності та привабливості
упаковки для фармацевтичних,
косметичних та споживчих
виробів. У 2021 р. обсяг
виробництва компанії склав
198 машин, загальні продажі
перевищили EUR 110 млн.
IWK Verpackungstechnik GmbH –
єдиний у світі виробник
ліній для стерильного
наповнення туб та картонажних
машин, здатних укласти понад
20 предметів в один футляр
із листівками. Швидкість роботи
обладнання становить
1000 коробок на 1 хв.

12

Виклики, з якими зіткнулася
компанія
Обладнання виробництва компанії
IWK використовується в тих галузях
промисловості, де важливим є дотримання дуже високих стандартів.
Необхідність підвищення ефективності та відповідності даним стандартам щодо пакувальних рішень,
призначених для складних груп продукції, обумовлює суворі вимоги, які
висуваються до інженерів. Саме
вони відіграють головну роль у розробці високопродуктивного та вдосконаленого обладнання, яке відповідає потребам ринку і підтверджує
статус лідера в інноваціях.
Новаторський дух
Передові ідеї, які є фундаментом
ефективного розвитку, в поєд-

нанні з новаторським духом допомогли IWK створити велику мережу представництв у всіх регіонах світу. З моменту свого заснування компанія добре відома як
орієнтована на інновації та освоєння нових напрямків. На даний
час IWK є власником численних
патентів на ключові технології та
щорічно інвестує у дослідження і
розробку значно більше, ніж у
середньому по галузі, що знайшло
своє відображення у численних
інноваційних рішеннях.
Міжнародна організація
Міжнародна організація IWK надає покупцям у всьому світі найбільш передові рішення для пакувальної промисловості. Локальні
представництва та партнери під-

www.promoboz.com | www.cphem.com

Упаковка: матеріали, процес, технології, обладнання
«Фармацевтична галузь», № 3 (92), серпень 2022

тримують тісний контакт із покупцями і забезпечують надійний та
швидкий сервіс. Компанія має два
виробничі майданчики в Європі та
Азії. На сьогодні в IWK працюють
понад 500 співробітників, більшість із них – у головному офісі
в м. Штутензе (земля Баден-Вюртемберг, Німеччина). Як підрозділ
концерну ATS Automation компанія
IWK має у своєму розпорядженні
надійного технічного партнера з
міцним фінансовим становищем.
БІЗНЕС-ОГЛЯД МАШИНИ
• Тубонаповнювальні
• Картонажні
• Повністю укомплектовані пакувальні лінії з одного джерела
Тубонаповнювальні машини
• Низькошвидкісна тубонаповнювальна машина
• Середньошвидкісна тубонаповнювальна машина
• Високошвидкісна тубонаповнювальна машина
• Обладнання для подачі туб
Компанія IWK – лідер ринку автоматичних тубонаповнювальних
машин, який постачає надійне високоякісне обладнання своїм споживачам.
Упаковка в коробки
• Вертикальний картонажний
апарат
• Горизонтальний картонажний
апарат
• Універсальні транспортні системи
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• Подавальний пристрій, оснащений системою технічного зору
Компанія IWK пропонує програму для картонажних машин безперервної та періодичної дії, розроб
лену перш за все для фармацев
тичної та косметичної галузей промисловості.
Транспортні системи
Компанія IWK пропонує гнучке високошвидкісне обладнання для високоточної комплектації, сортування та обробки різних продуктів.
ПОСЛУГИ
• Консалтинг і підтримка
• Встановлення та введення в
експлуатацію
• Запасні частини
• Реконструкція і модернізація
• Профілактика та ремонт
• Навчання
СЕРВІС
• Сервісні центри компанії IWK
працюють у всіх куточках світу
• Високоякісний сервіс
• Каталог новинок
• Уживане обладнання
У нас є досвід установки більше ніж 30 000 одиниць обладнання у всьому світі, ми готові
співпрацювати з вами. З високоякісним сервісом IWK – це просто. Стратегія нашої діяльності
ґрунтується на трьох «китах»: технологічні вдосконалення, операційна підтримка та забезпечення ефективності.

Історія компанії IWK
Verpackungstechnik GmbH
Історія компанії IWK,
що налічує 125 років свого
існування, нерозривно
пов’язана з історією
розвитку промисловості
Німеччини.
1893 – рік заснування
1949 – рік реєстрації
компанії під назвою
Industrie-Werke Karlsruhe AG
(IWK)
1955 – рік розробки першої
повністю автоматизованої
тубонаповнювальної лінії
1968 – рік нової розробки
картонажної машини
безперервної дії CARTOPAC
1970 – рік злиття з компанією
KUKA GmbH до групи компаній
IWKA AG
1979 – рік переїзду до місця
нинішнього розташування
у Штутензе
1979 – рік заснування компанії
IWK Verpackungstechnik GmbH
1999 – рік заснування
дочірнього підприємства
у Таїланді
2007 – рік заснування
марки OYSTAR
2013 – рік злиття
з ATS Automation, міжнародною
корпорацією зі штаб-квартирою
у Канаді із загальним
обсягом виробництва
майже USD 3 млрд.
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Передові технології
виробника IWK –
надійний внесок
у майбутнє

Я

к невеликому, так і потужному підприємству на етапі виробництва потрібен партнер,
який пропонує надійні рішення.
Завдяки такому фундаменту можна
наполегливо прагнути реалізувати

конкретні цілі і зрештою досягти
успіху. Компанія IWK – надійний
партнер, який допоможе своїм замовникам досягти намічених цілей.
Кожна з наших тубонаповнювальних машин – це втілення передових

5 вагомих причин для вибору машини FP 8
ПРОСТОТА
Нескладний процес монтажу, очищення та зміни формату
ОПТИМІЗАЦІЯ
Конфігурація машини задовольняє індивідуальні запити замовника, а також відповідає вимогам, що висуваються до
підприємств фармацевтичної, косметичної та харчової галузей промисловості
НАДІЙНІСТЬ
Тубонаповнювальна машина IWK FP 8 надійна в експлуатації
УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
Можливість використання різних матеріалів та форм туб
ОПЕРАТИВНІСТЬ
Швидкий термін постачання: готовність до відвантаження
лише через 4 тижні

14

технологій у поєднанні зі 125-річним досвідом роботи.
Чи хотіли б ви скористатися
цими можливостями? Тоді до
звольте представити вам машину
IWK FP 8, яку ми створили спеціально для молодих компаній та користувачів, що виробляють невеликі серії продукції.
ВАША КЛЮЧОВА ПЕРЕВАГА: машина FP 8 максимально полегшує
процес наповнення туб.
КОЖЕН ЕЛЕМЕНТ СТВОРЕНИЙ
ДЛЯ ВАШОГО УСПІХУ
Чіткість роботи обладнання
Якщо ви віддаєте перевагу прос
тому обладнанню, то дана тубонаповнювальна машина ідеально
підійде для вашого виробництва.
Інтуїтивно зрозуміла панель керування забезпечує чітку навігацію.
Завдяки застосуванню сервотехнологій гарантуються стабільні параметри продуктивності та високоточне наповнення. Очищення та
зміна форматних частин менш ніж
за 5 хв забезпечує зручність використання цього обладнання.

www.promoboz.com | www.cphem.com

Упаковка: матеріали, процес, технології, обладнання
«Фармацевтична галузь», № 3 (92), серпень 2022

Кобот для подачі
(макс. 4 такти/хв)

#StandWithUkraine

Кобот для укладання
(макс. 10 тактів/хв)

Касета складених
коробів

Електрична
шафа

Станція
склеювання

Конвеєр подачі
коробів

Електрична
шафа

Кобот для укладання
(макс. 10 тактів/хв)

Кобот для подачі
(макс. 4 такти/хв)

Станція
склеювання

Касета складених
коробів
Конвеєр подачі
коробів

Схема CPC

Ідеальна відповідність
У кожній сфері промисловості –
харчовій, фармацевтичній чи
косметичній – існують свої особ
ливі вимоги. Тому ми пропонуємо
машину IWK FP 8 в індивідуальних конфігураціях, призначених
саме для цих галузей промисловості. Загальною рисою є те, що
дана тубонаповнювальна машина була спеціально розроблена
для підприємств із невеликими

www.promoboz.com | www.cphem.com

виробничими обсягами або для
виробництва малих серій. Ця машина ідеально підходить для лабораторного застосування.
Надійність кожного компонента
«Виготовлено компанією IWK» – це
твердження встановлює світові
стандарти надійності. Для підтримки параметрів продуктивності при
виробництві тубонаповнювальних
машин IWK FP 8 ми використовує-

Протягом останніх місяців усі ми відчуваємо велике занепокоєння.
Як і у багатьох із вас, у мене виникають різні емоції – від тривоги до жаху,
від невпевненості до віри в перемогу.
Спроба зрозуміти події, які розгортаються навколо того, що я особисто ціную, – досить складна справа, і впевнений, що я – не єдиний у таких своїх
думках. Усе це змусило мене задуматися про найважливіше.
Ми всі сподіваємося на припинення
війни. Я хотів би скористатися нагодою, щоб безпосередньо поговорити
про це і поділитися оновленою
інформацією про нашу відповідь
від компанії ATS.
Перш за все – наші люди. Під CFT у нас
працює 70 співробітників в Україні.
Ми зосереджені на безпеці усіх членів
нашої команди та їхніх сімей і докладаємо великих зусиль, аби регулярно
підтримувати з ними прямі контакти.
Крім того, надаємо додаткові ресурси
для допомоги нашим колегам, щоб
вони могли легше долати труднощі, і,
впевнений, запропонуємо додатковий
захист у ситуації, яка продовжує розвиватися та є досить невизначеною.
Далі – наша глобальна спільнота.
Через нашу програму Community
Outreach ми пожертвували
USD 200 000 Канадському Червоному
Хресту. Зазначу, що усі ці кошти буде
спрямовано на допомогу українцям,
які постраждали від війни. Червоний
Хрест працює в Україні та в сусідніх
країнах, докладаючи невідкладних
та постійних зусиль із надання допомоги з метою довгострокового відновлення, та відіграє життєво важливу
роль у гуманітарній діяльності.
Це найбільша одноразова пожертва
в історії нашої компанії. У нашому
Звіті про сталий розвиток ми наголошуємо, що зобов’язані робити все
можливе і чинити позитивний вплив.
Нашим пріоритетом є безпека людей
і громад, нам потрібно зробити завтра кращим, ніж сьогодні. Таким чином ми виконаємо наші зобов’язання
та зробимо крок вперед як злагоджена та свідома організація.
Andrew Hider,
CEO компанії ATS, 7.03.2022
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мо високоміцні та надійні компоненти для стабільної роботи ваших
підприємств у всьому світі.
Безмежні можливості
Машина IWK FP 8 призначена для
наповнення пластикових, ламінованих та металевих туб, а також
для використання туб різної форми – круглих або овальних. І, звичайно, цю машину для наповнення туб можна модифікувати
відповідно до ваших індивідуальних виробничих вимог, а також
легко модернізувати для роботи в
автоматичному режимі.
Висока швидкість усіх процесів
Ми максимально скоротили терміни виробництва та постачання,
щоб ви могли розпочати роботу в
найкоротші терміни. Машина IWK
FP 8 (повністю готова до роботи)
може бути доставлена вже через
4 тижні. Все, що вам потрібно зробити, – підключити машину до джерела живлення та приєднати контур
подачі води і стиснутого повітря.
Співпрацюючи з компанією
IWK, ви можете розраховувати не
лише на партнерство, сфокусоване на цілях та перспективах вашої
компанії; завдяки нашому досвіду
роботи з клієнтами ми точно знаємо, які вимоги висуваються до виробничих процесів у різних галузях
промисловості, та розробили відповідні цільові рішення для відповідності цим вимогам.
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Ми пропонуємо машину FP 8
в 11 різних конфігураціях. Наше
пріоритетне завдання полягає в
тому, щоб клієнт отримав машину,
яка точно задовольняє його потреби.
Косметична промисловість:
• Можливість використання різних форм та розмірів туб
• Ідеальний зовнішній вигляд
туб – відсутність подряпин на
глянцевих тубах
• Можливість застосування широкого діапазону форм ковпачків туб
Фармацевтична промисловість:
• Відповідність стандартам GMP
• Сканування коду
• Кваліфікаційна документація
(DQ/IQ/OQ)
• Філософія якості
Харчова промисловість:
• Сумісність із харчовими продуктами
• Легкість очищення
• Можливість
використання
продуктів, що містять дрібні
частки
Виробництво зубних паст:
• Можливість наповнення туб
високов’язкими продуктами
• Швидка зміна продукту для виробництва малих серій
• Термін поставки – 4 тижні
• 40 туб на 1 хв
• 15 хв – переналадка

• 300 реалізованих проєктів (машин FP)
Тут ви можете
обрати відповідну
конфігурацію
машини IWK FP 8:
www.iwk-fp8.com

IWK Verpackungstechnik GmbH
Germany, 76297 Stutensee
Lorenzstrasse, 6
Віталій Батирєв
Регіональний директор
з продажу в Східній Европі
та Центральній Азії
Моб.: +49 172-8454763
VBatyrev@iwk.de
www.iwk.de
www.atsautomation.com

Офіційний представник
Pharmamixt Plus S.r.l.
MD 2025, Moldova, Chisinau,
Str. Constantin Stamate, 8
Tel.: +373 (69) 74-64-69
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