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✓ Profilul companiei și competențele 

✓ Produsele și serviciile companiei 

✓ Partenerii noștri 

✓ Proiecte realizate
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✓ Profilul companiei 
și competențele 

Cu ce se ocupă IHOPE REAL 
La IHOPE REAL o echipă cu o 
experiență de peste 20 de ani face 
automatizări industriale, fabrici la 
cheie și depozite inteligente. Totodată, 
firma noastră furnizează mașini, 
echipamente și consumabile pentru 
ambalarea primară, secundară și de 
transport. De asemenea, IHOPE REAL 
optimizează procesele curente ale 
clienților săi, intra-logistice și logistice. 
Nu în ultimul rând, echipa execută 
contractele de mentenanță, service și 
asistență tehnică la echipamentele 
livrate. 

Povestea noastră 
Fondatorul IHOPE REAL are o bogată 
experiență, lucrând în domeniul 
vânzării și consultanței pentru 
procesele și echipamentele de 
ambalare, pentru diverse firme din 
vestul și nordul Europei. 

Întreaga echipă a fost și este formată 
în jurul ideii că automatizarea este 
calea pentru o viață mai bună în 
industrie, pentru produse și servicii 
românești care să se lupte de la egal la 
egal pe piețe din ce în ce mai 
competitive. 

Vindem soluții garantate 
Punem înainte de orice nevoia 
clientului nostru de a depăși 

problemele. Ascultăm, gândim și 
implementăm soluții pe care le 
garantăm, împreună cu partenerii 
noștri, furnizorii echipamentelor. 

Inovația, onestitatea și eficiența, 
combinate cu tehnologia de înaltă 
calitate a produselor noastre, ne-au 
condus de fiecare dată la rezultatul 
optim și au contribuit la succesul 
clienților și partenerilor noștri.

Automatizări ale proceselor de ambalare prin IHOPE REAL
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Mașini de capsat, mașini de înfoliat, mașini de 
ambalat, mașini de legat, echipamente de 
marcare și etichetare

Consumabile pentru capsare, folii pentru 
ambalare, folii shrink, folii stretch, folii stretch-
hood, folii tubulare, benzi de legare

Prese semi-automate pentru reciclare, linii 
automate pentru balotare

Linii automate pentru paletizare, ambalare, 
înfoliere, legare, marcare și etichetare

✓ Produsele companiei
Gama completă de produse și consumabile 
pentru ambalare și reciclare
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Mașini și echipamente  
Fiecare client și fiecare flux de lucru 
are o anumită specificitate în 
problemele pe care le întâmpină. 
IHOPE REAL are soluții viabile de 
automatizare care nu doar rezolvă 
problemele dar sunt în aceeași măsură 
eficiente (consum redus de energie, un 
cost redus al consumabilelor, timp 
redus de instalare și interacționează 
perfect cu alte echipamente). 

Linii automate și 
automatizări 
Putem asigura un nivel foarte înalt de 
complexitate din punctul de vedere al 
proceselor automatizate, mergând 
până la proiecte de tipul fabrici la cheie 
sau depozite inteligente. 

Plaja de mașini și echipamente pe 
care o acoperim: echipamente pentru 
ambalare, echipamente pentru legat, 
echipamente pentru capsat, 
echipamente de marcare și etichetare, 
mașini de înfoliat, prese pentru 
reciclare. Pentru toate mașinile 
asigurăm consumabilele necesare dar 
și serviciile de mentenanță și asistență 
tehnică.

valuepack.ro - Magazin online de mașini, echipamente și consumabile pentru ambalare

http://valuepack.ro
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Servicii pentru optimizarea proceselor 
logistice curente, up-grade, retrofit, 
value engineering, inovare, 
automatizări, optimizare costuri

Service și mentenanță la echipamentele 
și mașinile de ambalare, paletizare, 
precum și la linii automate

Servicii de proiectare linii automate sau 
semi-automate logistice și intra-
logistice

Servicii de proiectare și implementare 
fabrici la cheie și depozite inteligente, 
alte servicii de automatizări ca soluții la 
problemele logistice

✓ Serviciile companiei 
Suntem un partener tehnologic 
local, creăm soluții personalizate, 
dedicate 
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✓ Partenerii noștri 

✓ Proiecte realizate pentru clienții noștri 


