
 aran נכנסת לעולם
הפארמה והביו-טק

עם  בשותפות   aran של  חדשה  חברה-בת   ,Aran-Bio
SUS אריזות  ומספקת  מייצרת   ,BIOPHARMAX חברת 
)Single Use Systems(  עבור חברות תרופות וביו-טכנולוגיה. 
המוצרים הגמישים )1–1,000 ליטר( משמשים הן לאחסון 
מדיות רפואיות והן כביו-ריאקטורים, שבהם מתבצע התהליך 
הביולוגי כחלק ממערך הייצור של תרופות וחיסונים. מפעל 
Aran-Bio הושק לאחרונה בהשקעה של מיליוני דולרים, 
זה.  רב-פוטנציאל  בשוק  משמעותי  שחקן  להוות  במטרה 

עוד פרטים – בגיליון הבא. 

aran נרתמת למלחמה בנגיף: 
מייצרת ציוד מציל חיים

www.aran.co.il למידע נוסף היכנסו לאתר

גם בימי הקורונה, ממשיכים כרגיל!
גם בימים של משבר עולמי, aran לא עוצרת לרגע: החברה 
ממשיכה לספק את כלל מוצריה החיוניים לתעשיית המזון 
ובישראל.  בארה"ב  בספרד,  מפעליה  באמצעות  העולמית 
הפעילות נמשכת במלוא התפוקה לאורך כל שרשרת הייצור 
והאספקה, תוך הקפדה מלאה על כללי המיגון והבטיחות. 
שאפו לעובדי aran המסורים, שממשיכים לעבוד במנהיגות 
ובאחריות גם בתקופה מאתגרת זו ומאפשרים ללקוחותינו 

להמשיך בפעילות השוטפת. 
בתמונה - ייצור במפעל aran בוואיאדוליד, ספרד.

aran מוכנה לתקן הִמחזור החדש
aran היא מיצרני ה-BIB הראשונים בעולם שהחלו לשלב 

פוליאתילן ממוחזר במוצריהם.
תהליך ה-Circular recycling מחזיר את פסולת הפלסטיק 
למקור הפטרוכימי שלה ומאפשר להשתמש שנית באותם 
תהליך  זהו  חדשים.  נפט  במשאבי  במקום  הנפט,  תוצרי 
ירוקה  תעשייה  של  במגמה  המשתלב  לסביבה,  ידידותי 
ומאפשר ליצרנים לעמוד בתקני הִמחזור החדשים. פרטים 

נוספים – בגיליון הבא.

בצד המשך הפעילות הרגילה, aran נרתמה לסייע במלחמה 
נגד וירוס הקורונה. החברה חולקת את הידע הטכני שלה עם 
גורמי פיתוח בקדמת התעשייה, כדי לסייע בייצור ובאספקה 
לצוותים  מיגון  ובגדי  מכונות הנשמה  קורונה,  בדיקות  של 

החיוניים.

החברה  עבור  חדשניות  בדיקה  ערכות  מייצרת   aran
NANOSCENT, המפתחת חיישן לאבחון הנגיף  הישראלית 
על סמך בדיקת נשימה של הנבדק. המערכת, הכוללת את 
השקית המתנפחת של aran, מספקת תוצאה מדויקת בתוך 
60 שניות. בניסויים קליניים הציגה בדיקה זו תוצאות מצוינות 

והיא צפויה לקבל בקרוב אישור קליני לשימוש נרחב.

ויעילה: זולה  הנשמה  מכונת  לפיתוח  מסייעת   aran 
תוך שימוש בשקיות המתקדמות של aran, הצליח הצוות 

הישראלי לפתח מנשם חכם ופשוט הניתן לייצור המוני. 

במקביל מספקת aran למינט-טקסטיל מיוחד, שפותח עבור 
חליפות מגן, המשלב יריעת למינט עם שכבות בד. התוצאה 
היא חליפת מיגון רכה ונוחה, אטומה לחלוטין לגזים ולנוזלים, 

המבטיחה מיגון מלא לאנשי הרפואה והביטחון.

לכל  מלאה,  לשגרה  מהירה  וחזרה  בריאות  מאחלים  אנו 
לקוחותינו וחברינו!

הלקוחות עיתון 
ARAN GROUP של

מאי
2020




