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Firma Windmöller & Hölscher, 
niemiecki producent maszyn 
drukujących, jest bardzo usa-

tysfakcjonowana targami Interpack 
2017. Peter Steinbeck, dyrektor ds. 
sprzedaży, podkreślił: „Targi Interpack 
są jednym z najważniejszych między-
narodowych imprez branżowych dla 
W&H – uznanego w branży dostawcy 
maszyn do produkcji opakowań gięt-
kich. W tym roku rangę wydarzenia 
podkreśliła duża liczba specjalistów 
z całego świata, z którymi spotykali-
śmy się na naszym stoisku i prowa-
dziliśmy ciekawe rozmowy”. Doktor 
Jürgen Vutz, dyrektor generalny, do-
dał: „Klienci inwestują w poprawę 
wydajności oraz jakości przebiega-
jących w ich zakładach procesów 
produkcyjnych, żeby móc czerpać 
większe korzyści z wciąż zyskujące-
go na znaczeniu rynku opakowań 
giętkich. Mogliśmy to po raz kolejny 
zaobserwować na naszym stoisku, na 
którym ciągle gromadzili się zacieka-
wieni goście, z którymi prowadziliśmy 
interesujące i owocne dyskusje m.in. 
o bieżącej sytuacji na rynku. Potwier-
dziły to również liczne zamówienia, 
które podpisaliśmy podczas imprezy”.

Międzynarodowi zwiedzający  
i ciekawe dyskusje

Na targach Interpack, które odbyły 
się w dniach 4–10 maja br. w Düs-
seldorfie, firma W&H zaprezentowała 
zwiedzającym kompletne portfolio 
swoich rozwiązań dla branży opako-
waniowej: od linii do ekstruzji przez 
maszyny drukujące po urządzenia do 
obróbki po druku. 

Doktor Jürgen Vutz: „Klienci intere-
sują się rozwiązaniami, które poten-
cjalnie mogą im pomóc zoptymalizo-
wać kompleksowy przebieg różnych 
procesów produkcyjnych w ich za-
kładach. Chcą lepiej zrozumieć za-
leżności między poszczególnymi eta-
pami produkcji, ich wzajemny wpływ 
oraz znaczenie każdego z osobna, 
ponieważ chcą świadczyć swoim 
zleceniodawcom usługi najwyższej 
jakości. We wszystkich obszarach 
naszej działalności mamy wiele lat 
doświadczenia, które wykorzystuje-
my, projektując nasze maszyny oraz 
doradzając naszym klientom”.

Centralnym punktem stoiska W&H 
podczas Interpacku była linia TOPAS 
SL FFS, wyposażona w nowe moduły 
z serii EASY CONTROL do auto-
matyzacji i zarządzania procesami 
produkcyjnymi. 

T A R G I

Peter Steinbeck wyjaśniał: „Zwięk-
szona przejrzystość, łatwość obsłu-
gi oraz zintegrowane zarządzanie 
wszystkimi etapami produkcji za 
pomocą jednego systemu kontro-
lującego prowadzą do zwiększenia 
wydajności i efektywności produkcji. 
Ponadto EASY CONTROL daje ope-
ratorom do dyspozycji analityczne 
narzędzia do zarządzania oraz umoż-
liwia klientom kontakt z dostawcami 
i partnerami”. 

„Koncepcja przemysłu 4.0 nadal 
jest tematem dominującym na rynku. 
Dzięki naszej wizji tego programu – 
Packaging 4.0 – oferujemy prak-
tyczne aplikacje, dzięki którym nasi 
klienci zyskują wartość dodaną dla 
swojej codziennej produkcji. Łączymy 
inteligentne maszyny, zintegrowane 
procesy oraz intuicyjną obsługę” – 
dodał Peter Steinbeck.
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artykuł promocyjny

Podczas targów W&H prezentowało pełne portfolio urządzeń do 
produkcji opakowań

Centralnym punktem stoiska W&H była linia TOPAS SL FFS 
wposażona w moduły EASY CONTROL


