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מוצרים, שרות וייעוץ למשק החי

המומחים לקירור חלב עם יותר 
מ-100,000 מערכות בכל העולם

של  המצוינים  והמיכלים  הקירור  מערכות 
ומשמעותיים  רבים  יתרונות  מציעים    PACKO

גם לכם, כאן בישראל:
• ביותר. 	 התקנים האירופאים המחמירים 

פי  על  באירופה,  מיוצרים    PACKO מיכלי 
בכל  ביותר  המחמירים  האירופאים  התקנים 

התחומים, מניקיון ועד קירור ובידוד.
• מיכלים אופקיים וניצבים )סילו(. לבחירתכם, 	

לפי צורכי הרפת. 
• עמידות לעשרות שנים. מעבדה נייטרלית 	

היצרנים  של  חלב  מיכלי  שבדקה  בהולנד, 
מיכלי  של  החיים  אורך  כי  קבעה  המובילים, 
35 שנה!  זאת  PACKO הוא הגבוה ביותר: 

בזכות:
ריתוך בלייזר חזק פי PACKO :3.5  הינה . 1

חלוצה בשימוש בחיתוך וריתוך באמצעות 
חיבור  המספקים  מיכלים,  לבניית  לייזר 

חזק פי 3.5 מהחיבורים המסורתיים. 
שלדה וציפוי מנירוסטה: שלדת המיכל  . 2

מנירוסטה  עשויים  שלו  החיצוני  והציפוי 
שאינה  לניקוי,  ונוחה  חזקה  מתכת   –

מחלידה כלל. 
• 	  PACKO מיכלי  אבסולוטי.  )כמעט(  בידוד 

מביא לכם את

מבודדים באמצעות פוליאוריטן מוקצף בצפיפות 
במשך  החלב  טמפרטורת  על  גבוהה, ששומר 

שעות וימים: שינוי של 1°C ב-24 שעות!
• מערכות 	 במיוחד.  יעילות  קירור  מערכות 

כבר  בצרפת,  המיוצרות   ,PACKO של  הקירור 
 – קיצוניים  אקלים  בתנאי  יעילותן  את  הוכיחו 

 .46°C עד לטמפרטורה סביבתית של
• 4°C בתוך דקות. טכנולוגיות 	 קירור מקדים: 

הקירור המקדים של PACKO אהודות ונפוצות 
מאוד בקרב יצרני החלב ברחבי העולם ויש לכך 
באמצעות  המתבצע  התהליך,  טובה:   סיבה 
בנק קרח או מפל קירור ישיר, מקרר את החלב 
4°C בתוך דקות, עוד בטרם  לטמפרטורה של 

הגיע למיכל.
• 	  PACKO .מערכת הבקרה החכמה ביותר בשוק

מבוססת- מתקדמת  בקרה  מערכת  משלבת 
בכל  הבסיסית  המפרט  ברמת   Windows
מיכלי החלב. המערכת מספקת לרפתן דיווחים 
והתראות אונליין )בעברית(, ומאפשרת לו לעקוב 
באמצעות  אמת,  בזמן  המיכל  פעילות  אחר 
בנוסף  בסמארטפון.   או  במחשב  האינטרנט, 
היא מתעדת ושומרת נתונים, כך שהרפתן יכול 

לעקוב אחר תפקוד המיכל לאורך זמן.

אחת  את  הישראלי  החלב  לשוק  מביאה  טוביה  מבאר  בע"מ  שמיר  דובי  חברת 
 PACKO חברת  חלב:  לקירור  ומיכלים  מערכות  של  בעולם  המובילות  היצרניות 
כבר  לרפתות  קירור  מערכות  מייצרת  האירופאית  החברה   .FULLWOOD מקבוצת 
ועד  הטרופית  מאפריקה  משק:  ולכל  אקלים  לכל  מוצריה  את  ומתאימה  שנה,   50
1,000 חולבות  ועד למגה-רפתות של מעל  רוסיה הקפואה, מרפתות קטנות בהודו 

באוסטרליה ובדרום אמריקה.

שתי  בין  האמיץ  הקשר  בישראל.   PACKO של  הבלעדית  הנציגה  הינה  בע"מ  שמיר  דובי  חברת 
 PACKO מיכלי חלב של   20 דובי שמיר, התקין  מייסד החברה,  כאשר   ,2001 החברות החל בשנת 
רגוע  ואני  בעצמי,  בודק  מוצרים שאני  ועם  מובילות  חברות  עם  רק  עובד  "אני  טוביה.  באר  במושב 
בכל  מוצרי אפימילק  לכל  חייו, שסיפק תמיכה טכנית  כל  ורפתן  טוביה  יליד באר  דובי,  קובע  איתם," 
העולם במשך 30 שנה. "אנשי PACKO, מצדם, למדו להעריך את הראש הישראלי, שהקים את משק 
החלב המוביל בעולם. הם מוכנים תמיד להקשיב ולשפר,  או לבצע התאמות ושדרוגים לפי התנאים 
של  הקירור  ממערכות  ליהנות  ישראל  רפתני  את  מזמין  אני  הלקוח.  של  ספציפיים  צרכים  או  בארץ, 

PACKO – מהאיכותיות והמתקדמות בעולם!”

דובי שמיר
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