
Our systems. Your future.



About us

I.H.S. is a partnership driven company with 
30 years of tradition, o�ering complete 
solutions and custom-made equipment in 
the field of conveying, packaging and 
palletising.

We develop and manufacture customised 
end-of-line solutions especially for the food, 
beverage, and dairy industry. We also work 
with clients from sectors such as home & 
personal care, and the tobacco and chemi-
cal industry.

Our extensive knowledge, market expertise, 
and committed employees ensure us 
sustainability on the market. A strong 
‘Research & Development’ focus provides 
us with long-term success.

We are constantly developing new products 
and investigating optimal possibilities in 
order to find the best feasible solutions for 
our customers’ needs and challenges.

An e�ective quality management system 
brings together know-how at strategic 
business operation.

Whether we work with big-name clients or 
small family-owned businesses, our focus is 
always on high customer satisfaction and 
the optimal completion of a project.

Despre noi

I.H.S. este o companie cu capital privat având o 
tradiţie în piaţă de 30 de ani, oferind soluţii complete 
și echipamente personalizate în domeniul 
sistemelor de transport, ambalării și paletizării.

Dezvoltăm și producem soluţii personalizate pentru 
linii de producţie,  în special pentru industria alimen-
tară, a băuturilor și a produselor lactate. Ne 
adresăm, de asemenea clienţilor  din sectoare de 
activitate cum ar fi: industria cosmetică, industria 
cimentului,  industria tutunului , industria produselor 
chimice, precum și din alte domenii de activitate.

Cunoștinţele noastre extinse, expertiza de piaţă și 
profesionalismul resurselor umane ne asigură  
sustenabilitate în piaţă. Un accent puternic orientat 
către "cercetare și dezvoltare" ne oferă succesul 
unor investiţii pe termen lung.

Dezvoltăm în permanenţă produse noi și investigăm 
posibilităţile optime pentru a găsi cele mai bune 
soluţii, fezabile pentru nevoile și provocările clienţilor 
noștri.

Un sistem eficient de management al calităţii 
reunește know-how-ul cu operaţiunile strategice de 
afaceri.

Indiferent dacă lucrăm cu clienţi cu renume sau 
firme mici “de familie”, accentul se pune întotdeau-
na pe garantarea satisfacţiei clienţilor și pe finaliza-
rea optimă a proiectelor.
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Products

We design professional solutions for the automation of industrial lines in di�erent 
industries. Based on customers’ requirements we provide end-of-line integration and 
project management.
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Complete solutions

Palletising systems

Depalletising systems

Packaging systems

Conveying systems

Pallet handling systems

Soluții complete

Sisteme de paletizare

Sisteme de depaletizare

Sisteme de ambalare

Sisteme de transport

Sisteme de manipulare 
a paleților

Produse

Proiectăm soluţii profesionale pentru automatizarea liniilor industriale de producţie 
în diferite domenii de activitate. Pe baza cerinţelor clienţilor, oferim soluţii complete 
de project management și integrare în liniile de producţie existente.
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I.H.S. Services
 complete end-of-line integration management
 project management and turn–key projects
 on-site installation, start-up and commissioning
 equipment warranty
 service and maintenance (preventive and corrective)
 spare parts handling
 line conversions and upgrades
 remote technical assistance and technical support
 training
 integration of third-party products

       

Servicii I.H.S.

 integrare completă cu liniile de producţie
 soluţii “la cheie” și project management
 instalare , punere în funcţiune si comisionare în locaţia clientului
 asigurarea garanţiei echipamentelor
 servicii de întreţinere (preventivă și corectivă) pe toată durata de viaţă 
 asigurarea pieselor de schimb
 conversii și actualizări ale sistemelor instalate
 asistenţă tehnică on-site și la distanţă
 instruirea personalului 
 integrarea cu alte sisteme din fluxul de producţie
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Adding value with
 top quality, reliable and e�cient equipment
 energy-e�cient and robust equipment
 highly automated equipment
 modular design, allowing for flexibility and optimal integration
 custom-made equipment ensuring optimal solutions for given situations
 equipment complies with latest safety standards
 innovative solutions and modern technology
 equipment designed and engineered with own know-how
 enhancing line e�ciency
 personalised assistance and local support
 after-sales support throughout the entire life cycle of the equipment

       

Adăugăm valoare cu

 echipamente de calitate superioară, fiabile și eficiente
 echipamente robuste și eficiente energetic
 echipamente complexe din punct de vedere al automatizarii
 execuţie modulară, care să permită flexibilitate și integrare optimă
 echipamente personalizate care asigură soluţii optime pentru cerinţele impuse
 echipamente ce respectă cele mai recente standarde de siguranţă și protecţie
 soluţii inovatoare și tehnologie modernă
 echipamente concepute și proiectate cu know-how propriu
 creșterea eficienţei liniei de producţie
 asistenţă personalizată și suport tehnic on-site
 asistenţă post-vânzare pe toată durata de viaţă a echipamentului
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Dezvoltăm și producem soluţii personalizate pentru industriile  alimentară, a produselor 
lactate și a băuturilor, precum și pentru alte sectoare de activitate. Soluţiile noastre sunt 
adaptate cerinţelor din liniile de producţie.

Industrii și domenii de expertiză

We develop and manufacture customised end-of-line solutions for the food, dairy, and bever-
age industry, as well as other sectors. Our solutions are adapted to production line require-
ments.

Industries and areas of expertise

Beverage
We produce high quality systems in the beverage industry by combining many years 
of experience with constant development, thus guaranteeing our customers an advan-
tage and competitiveness on the market.

Băuturi
Producem sisteme de înaltă calitate în industria băuturilor, combinând dezvoltarea 
constantă cu mulţi ani de experienţă în domeniu, garantând astfel clienţilor noștri  
avantaj și  competitivitate în piaţă.

Dairy
With an innovative approach and state-of-the-art technology, we enable the customer 
to optimise the automation of production processes.

Lactate
Cu o abordare inovatoare și  tehnologie de ultimă oră, oferim posibilitatea clienţilor să 
optimizeze automatizarea proceselor de producţie.

Food
In the food industry, we follow the development of advanced solutions that are fully 
adapted to the customers´ requirements and needs.

Alimente
În industria alimentară, urmărim dezvoltarea de soluţii avansate care sunt pe deplin 
adaptate cerinţelor și nevoilor clienţilor.

Other industries
Our comprehensive solutions in the fields of conveying, packaging, and palletizing are 
widely used in the sectors such as home & personal care, tobacco and chemical indus-
try.

Alte industrii
Soluţiile noastre complete în domeniul sistemelor de transport, ambalării și paletizării 
sunt utilizate la scară largă în sectoare precum îngrijirea personală, procesarea 
tutunului și industria chimică.
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Product Range

  palletisers and depalletisers
  palletising and depalletising robots
  mixed-load palletising
  pick & place applications
  crating and decrating machines 
  packers
  conveying systems
  pallet handling systems
  ERP/LMS integration 
  and other custom-made equipment

       

Gama de produse

  sisteme de paletizare și depaletizare
  roboţi de paletizare și depaletizare
  sisteme de paletizare cu încărcare mixtă
  sisteme pick & place
  sisteme de încărcat și descărcat sticle
  sisteme de ambalare
  sisteme de transport
  sisteme de manipulare a paleţilor
  integrare ERP/LMS
  alte echipamente personalizate



Depalletiser
& Palletiser PALPACK 1/G

  for (un)loading of crates or di�erent types   
     of packed products 
  suitable design of gripper-head, optimised  
     for crate or packed product handling
  robust construction
  optimal functioning in di�cult conditions
  up to 250 layers/hour

 
    

  pentru descărcarea sticlelor goale, a cutiilor,  
     a borcanelor și a altor recipiente goale
  ieșirea produsului se poate face la nivel  
     superior sau inferior
  execuţie compactă sau execuţie cu ax 
     (asigurând stabilitate mai mare a paleţilor)
  până la 200 straturi/oră
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Sistem de depaletizare DEPSDepalletiser DEPS

  for unloading of empty bottles, cans,   
     jars and other empty containers
  upper and lower product exit
  compact execution or execution with a   
     shaft (ensuring higher pallet stability)
  up to 200 layers/hour
 
    

Sistem de Depaletizare 
& Paletizare PALPACK 1/G

  pentru descărcarea/încărcarea lăzilor, 
     cutiilor sau a diferitelor tipuri de 
     produse ambalate
  proiectarea adecvată a capului de 
     paletizare, optimizată pentru manipularea  
     cutiilor sau a produselor ambalate
  construcţie robustă
  funcţionare optimă în condiţii dificile
  până la 250 straturi/oră

 
    

Product Range / Gama de produse



Palletiser PALPACK 2/P

Sistem de Paletizare 
PALPACK 2/PV
  pentru încărcarea diferitelor tipuri de 
     saci pe palet
  adecvat pentru sarcini grele 
     (ex. ciment, var)
  execuţie cu curea și unitate opţională 
     pentru uniformizare și rotire
  execuţie optimizată pentru mediu cu praf
  construcţie robustă
  până la 200 straturi/oră
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  for loading of various types of packed  
     products 
  high flexibility: suitable for a large scope 
     of products (mostly used for wrap-around 
     cases and shrink-wrapped packs)
  robust construction suitable for high loads 
     and capacities
  possibility of high or low infeed
  up to 300 layers/hour

  pentru încărcarea diferitelor tipuri de produse 
     ambalate
  flexibilitate ridicată: adecvat pentru o gamă 
     largă de produse (utilizat în majoritatea 
     cazurilor  pentru produse ambalate 
     wrap-around sau în folie termocontractibilă)
  construcţie robustă, potrivită pentru sarcini și 
     capacităţi mari
  posibilitate de alimentare la nivel inferior sau 
     superior
  până la 300 straturi/oră

Sistem de Paletizare 
PALPACK 2/P

Palletiser PALPACK 2/PV

  to load di�erent formats of bags on  
     to the pallet
  suitable for heavy loads 
     (ex. cement, lime)
  execution with belt and an optional 
     unit for forming and turning
  dustproof design
  robust construction
  up to 200 layers/hour

Product Range / Gama de produse
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Sistem de paletizare PALPACK 
MODULAR 4/R sau 4/P

  pentru încărcarea diferitelor tipuri de 
     produse  pe palet
  tip: cu role (optim pentru produsele 
     ambalate în folie termocontractibilă) sau 
     cu placă (optim pentru tăvi sau cutii)
  construcţie modulară cu alimentare la 
     nivel superior (diverse posibilităţi)
  opţiune:  alimentare dublă (paletizarea 
     simultană a 2 produse pe 2 paleţi)
  execuţie compactă și amprentă la sol redusă
  potrivit pentru cerinţe din domeniul  logistic
  opţional productivitate ridicată până la 
     400 straturi/oră

MAN Robot Robot MAN

  for loading of various types of packed  
     products on to the selected pallet
  two-axes (manipulator), three-axes and 
     four-axes execution
  versatile: with head-changeover, enabling 
     di�erent functions of manipulation- 
     (de)palletising, (de)crating / (un)casing
  possibility to simultaneously operate 
     several (de)palletising points within one cell
  compact design and minimal footprint
  up to 300 cycles/hour

  pentru încărcarea diferitelor tipuri de 
     produse pe palet
  execuţie cu două axe (manipulator), trei 
     axe și patru axe 
  versatil: interschimbarea capului de 
     paletizare permite utilizarea atât ca 
     paletizor cât și ca depaletizor
  posibilitatea de a funcţiona simultan cu 
     mai multe puncte de (de)paletizare într-o 
     singură celulă
  execuţie compactă și amprentă la sol 
     minimă
  până la 300 de cicluri/oră

Palletiser PALPACK
MODULAR 4/R or 4/P

  for loading of various types of packed 
     products on to the pallet
  type: rolo (optimal for shrink-wrapped 
     packs) or plate (optimal for trays)
  modular construction with high infeed 
     (various possibilities)
  option: double infeed (simultaneous 
     palletising of 2 products on 2 pallets)
  compact design and small footprint
  suitable for demanding logistics 
     solutions/situations
  high capacity option up to 400 
     layers/hour

Product Range / Gama de produse
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  4-6 axes robots from various manufacturers 
     with I.H.S. multiple head design options
  suitable for (de)palletising of a large scope of 
     products
  multipurpose: ranging from picking-up of 
     (un)packed products with vacuum gripper to 
     putting sacks/pouches into boxes, or (de)-
     palletising packed products from/on pallets
  payload: for less than 80 kg and up to 500 kg
  up to 700 cycles/hour (up to 80kg payload 
     robot), up to 360 cycles/hour (up to 300 kg 
     payload robot)
  up to approx. 280 cycles/hour (up to 500kg 
     payload robot)

Aplicații Pick & Place

  execuţie modulară
  ciclu de 1 secundă/robot cu încărcare de 1kg
  manipularea produselor ambalate aflate 
     în mișcare
  gripper cu posibilitatea manipulării mai multor 
     produse în același timp
  detectarea automată a poziţiei și orientării 
     produsului

Depalletising & Palletising
Robot

Robot de Paletizare 
& Depaletizare

  roboţi cu 4-6 axe de la diferiţi producători 
     ce funcţionează cu diverse tipuri de gripper 
     I.H.S.
  potrivit pentru (de)paletizarea unui domeniu 
     larg de produse
  multifuncţional: de la preluarea produselor 
     (ne)ambalate cu dispozitiv de prindere în vid 
     până la ambalare saci/pungi în cutii sau 
     (de)paletizare a produselor ambalate din/ 
     pe paleţi
  sarcina utilă: de la mai puţin de 80 kg și până 
     la 500 kg
  până la 700 de cicluri/oră (cu încărcare 
     maximă 80kg), până la 360 cicluri/oră (cu 
     încărcare maximă 300 kg)
  până la 280 de cicluri/oră (cu încărcare 
     maximă 500 kg)

Pick & Place Applications

  modular design
  1 second cycle/robot with 1kg payload
  handling of packed products and trays 
     while in motion
  multiple-product gripper design
  visual detection of pack position and 
     orientation

Product Range / Gama de produse



Sisteme de încărcat și 
descărcat sticle 

  pentru încărcarea/descărcarea sticlelor  
     în/din  cutii sau lăzi
  amprenta la sol minimă (cerinţe minime 
     de spaţiu)
  până la 300 de cicluri/oră

Traypacker

  for packaging of small packs, bottles,  
     PET bottles and tins in paperboard
     packaging boxes of various sizes
  includes an integrated cardboard
     erector
  compact construction and small 
     footprint
  stainless steel execution
  up to 1000 trays/cartons per hour
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Crating and decrating
machines

  for bottle (un)loading from/into  
     crates or cartons/cases
  minimal footprint
  up to 300 cycles/hour

Sistem de ambalare în cutii

  pentru ambalarea produselor mici, sticle, 
     sticle de plastic,  conserve în cutii 
     (ambalaje) din carton de diferite mărimi
  include un sistem integrat de formare cutii 
     din carton
  construcţie compactă și amprentă la sol 
     redusă
  execuţie din oţel inoxidabil
  până la 1000 tăvi/cutii pe oră

Product Range / Gama de produse



  for packing of glass bottles in paperboard   
     packaging boxes of various sizes
  works with presealed carton type: 
     American case
  includes an integrated cardboard erector
  up to 500 cartons/hour

Bottlepacker
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Sistem de ambalare sticle

  pentru ambalarea sticlelor  în cutii 
     (ambalaje) din carton de diferite mărimi
  lucrează cu cutie din carton  în format 
     tip american
  include un sistem integrat de formare 
     cutii din carton
  până la 500 cutii/oră

Sisteme de transport

  pentru transferul, transportul și acumularea 
     de diverse produse (ne)ambalate
  utilizare în control, urmărire, sortare și 
     poziţionare, precum și stivuire, deviere și 
     fuzionare
  transportoare realizate cu role, lanţ, bandă 
     sau elemente modulare
  reglarea automată a ghidajelor la selectarea 
     produsului
  unităţi de deviere și fuziune
  transportor spirală cu role gravitaţionale  
     (produsele utilizate sunt spaţiate)

Conveying systems

  for transfer, conveying and accumulating of 
     various (un)packed products
  controlling, tracking, sorting and positioning; as 
     well as stacking, diverting and merging
  roller-, chain-, belt- and modular belt conveyors
  automatic guiding adjustment by product 
     selection
  diverting and merging units
  spiral-conveyor with »gravity rollers« (used 
     products/packages being culled)

Product Range / Gama de produse
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Sisteme de transport paleți

  conveying all types of pallets (1/4, EURO, 
     DD, 4-way pallet, INDUSTRIAL, OTHER)
  roller- and/or chain conveyors
  empty-pallet destacker
  full-pallet stacker
  vertical elevator (to overcome height 
     di�erences from small to big ranges)
  empty-pallet squarer (keeping pallet 
     stacks stable and square)
  empty-/full- pallet inspection station
  shuttle car/delivery trolley with options:
      on-floor rails, 
        suitable for high performance
      in-floor rails, 
        suitable for forklift crossing
      hanging: no rails and no 
        floor-work required
      safety: suitable for operating also 
        outside safety areas

  transportul diferitelor tipuri de paleţi (1/4, 
     EURO, DD, 4-way, INDUSTRIAL, alte tipuri)
  transportoare cu role și/sau lanţ

  alimentare cu paleţi goi
  gestionare acumulare paleţi plini
  ascensor vertical (pentru a gestiona 
diferenţele de înălţime)
  sistem aliniere paleţi (păstrarea stabilă a 
     stivelor de paleţi)
  staţie de inspecţie a paleţilor goi/plini
  sistem de transfer/cărucior în următoarele 
     opţiuni :
    cu șine de suprafaţă (pe podea), adecvate 
        pentru performanţe ridicate
    cu șine interioare (în podea), adecvate 
        pentru mediu cu stivuitoare
    suspendate: nu sunt necesare șine și nu este 
        necesară utilizarea podelei
      safety: adecvate pentru utilizarea și în afara 
        spaţiilor protejate

Special Designs Proiecte cu execuție specială

All machines and equipment manufactured 
by I.H.S. can be optionally suitable for:
 

  wash-down design (inox execution 
     suitable for chemical washing)
  clean-design (straight surface in order to 
     prevent accumulation of dirt)
  cold storage units, cooling tunnels

Toate utilajele și echipamentele fabricate 
de I.H.S. pot fi executate :

  să poată fi spălate/curăţate (execuţie inox 
     adecvată spălării chimice)
  design “curat” (suprafaţă dreaptă pentru a 
     preveni acumularea mizeriei)
  să poată fi utilizate în unităţi de stocare 
     la rece

Pallet Conveying Systems

Product Range / Gama de produse
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After–Sales Support  Suport post-vânzare

Service and Maintenance

 service and maintenance contracts
 preventive and reactive maintenance
 regular service checks for a long-life 
    equipment operation
 maintenance plans and recommendations
 improvement of machine performance

Spare Parts

 complete spare parts kits   
    (basic, standard and extensive)
 processing of emergency orders and 
    shipments
 door to door service
 technical support
 original spare parts and components
    guaranteed

Training

 standard and customised training programs  
    on site
 training of operators, production and 
    maintenance personnel
 training in machine operation, electrical and  
    mechanical maintenance, spare parts, format   
    changes, troubleshooting

Technical Support

 multi-lingual and skilled service engineers
 assistance with machine operation and 
    optimisation
 remote access and assistance for
    troubleshooting as well as on-site technical  
    support
 line conversions, upgrades and SW updates
 custom-made design and reconstructions for  
    new formats, technological development or 
    enhanced performance
 visualisation & continuous monitoring of 
    working conditions

Întreținere și Service

 contracte de service și întreţinere
 întreţinerea preventivă și reactivă
 verificare periodică pentru o durată de 
     viaţă prelungită 
 planuri de întreţinere și recomandări
 îmbunătăţirea performanţelor utilajelor

Piese de schimb

 seturi complete de piese de schimb 
    (de bază, standard și extinse)
 procesarea comenzilor de urgenţă și a 
     livrărilor
 service door to door
 suport tehnic
 piese de schimb și componente originale

Training

 programe de instruire standard și 
    personalizate la sediul clientului
 instruirea operatorilor, a personalului de 
    producţie și de întreţinere
 instruire în operarea utilajelor, întreţinere 
    electrică și mecanică, piese de schimb, 
    schimbarea tipului de produs, depanare

Asistența tehnică

 ingineri de service calificaţi 
 asistenţă la operarea și optimizarea 
    utilajelor
 acces la distanţă și asistenţă pentru  
    depanare, precum și asistenţă tehnică la 
    sediul clientului
 conversii și actualizări de linie de 
    producţie, actualizări SW
 execuţie personalizată și actualizări pentru 
    produse noi, dezvoltări tehnologice sau  
    îmbunătăţirea performanţelor
 vizualizarea și monitorizarea continuă a 
    condiţiilor de lucru



I.H.S. d.o.o.
Cesta 4. julija 84 D, 8270 Krško, Slovenia
Tel: +386 7 49 14 100, Fax: +386 7 49 14 110
info@ihs.systems
www.ihs.systems

I.H.S. S.R.L.
A1 Business Park, N27
Dragomirești-Vale, Ilfov 077096, Romania
contact-ro@ihs.systems
www.ihs.systems

Global presence, local experience.
www.ihs.systems


