ITALIAN TECHNOLOGY
FOR THE FOOD INDUSTRY

2018/2019

Supplemento a TecnAlimentaria N° 8-9 Agosto/Settembre 2018
Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 NE/TV - Anno 23 N°8/9 - 2018 - ISSN 2498-9541

INTERNATIONAL MAGAZINES

.it

.it

ً
ً  واآلن:حلول مبتكرة
أيضا األسطوانات الماسية
" فقطDELLAVALLE" تقدم شركة ديالفاللي
 وفي هذه السنوات قد تم توجيه اهتمامًا. عامًا في تحويل ومعالجة الحبوب30 " ذات المسئولية المحدودة منذ أكثر منDELLAVALLE" تعمل شركة ديالفاللي
 مع البحث المستمر وتطوير المواد التي تطيل،)screen( ) والصفائح المعدنيةemery wheels( وخصوصا أسطوانات الصنفرة
خاصا لقطاع قطع الغيار
ً
ً
.من العمر اإلنتاجي لألجزاء التي تُستهلك مع الحفاظ على جودة عملها دون تغيير
 الوثائق التي تسمح لها أن تقدم مع قطع الغيار شهادة سالمة األغذية، جنبًا إلى جنب مع مكتب تقني متخصص،م.م.وفي هذا السياق جمعت شركة ديالفاللي ذ
. وبالتالي تزويد الشركات بوثيقة صالحة يتم طلبها بشكل متزايد من ِقبل هيئات التصديق،لقطع الغيار نفسها
م قادرة على تلبية طلبات قطع غيار.م. أصبحت شركة ديالفاللي ذ، فبفضل االستثمارات الكبيرة التي قامت بها الشركة في السنوات األخيرة،وعالوة على ذلك
. أوقات االنتظار الطويلة لإلنتاج، في معظم الحاالت، متجنبة بذلك،الشركات الرائدة في األسواق مباشر ًة من ِقبل المخزن
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DELLAVALLE proposes only innovative solutions: now also diamond wheels
For more than 30 years, DELLAVALLE S.r.l. has been active in the cereal processing sector. In
those years, it has paid special attention to spare parts, especially emery wheels and screens,
while carrying out continuous research and development in materials able to extend the life of
the parts subject to wear and tear, while keeping the quality of the process unaltered.
To this regard, DELLAVALLE S.r.l., in cooperation with a specialized technical firm, has
collected the necessary documents to supply, together with spare parts, also a Certification
of Edibility, thus offering companies a valid document that is more often requested by
Certification Bodies.
In addition to this, thanks to considerable investments made in the latest years and stock
availability, today DELLAVALLE S.r.l. can fulfil orders of spare parts of the major realities of
the market, thus avoiding long lead time.
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