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Technologie & Techniek

Toch wel met enige trots nam topman 
Dennis Jönsson, bestuursvoorzitter van 
Tetra Pak, plaats achter de microfoon. De 
Rijnzaal van het beurscomplex in Keulen, 
waar Anuga FoodTec eind maart werd 
gehouden, stroomde vol zo niet over, zo 
overweldigend was de belangstelling 
voor de persconferentie van de produ-
cent van verpakkings- en verwerkingsap-
paratuur. Om de vragen voor te zijn, leg-
de Jönsson nog maar eens uit waarom 
zijn bedrijf bij de laatste editie van Anuga 
FoodTec schitterde door afwezigheid. 
Door de crisis in 2008 lieten veel klanten 
verstek gaan. Wij dus ook, zo luidde de 
verklaring. En om duidelijk te maken dat 
de onderneming niet heeft geleden 
onder haar afwezigheid bij Anuga Food-

Tec: “We hebben toch 30% volumegroei 
behaald in die zes jaar.” 

Volle innovatiepijp
Tetra Pak had met zijn aanwezigheid op 
Anuga FoodTec 2012 een helder doel: de 
volle innovatiepijp aan de wereld tonen, 

ook al gaat het in sommige gevallen nog 
om prototypes. Rondleidingen en pro-
ductpresentaties werden onafgebroken 
gehouden op de Keulse beursvloer.
De dominantie van het Zweedse familie-
bedrijf in hal 7 leek alle andere exposan-
ten naar de achtergrond te duwen. De 
stand was ingedeeld met in het achter-
hoofd de vier focusgebieden van Tetra 
Pak: functionaliteit/differentiatie, duur-
zaamheid, voedselveiligheid en systeem-
kosten. Voor zijn verpakkingen en dop-
pen ruimde Tetra Pak een heel paviljoen 
in met een zogeheten ‘Functionality Lab’ 
en een ‘Differentiation Lab.’ Midden tus-
sen alle touchscreens stond een grote 
symbolische boom voorzien van het hele 
assortiment verpakkingen van Tetra Pak 
(zie foto). 

Gebruiksgemak voorop
Schenk- en openingsgemak en duur-
zaamheid hebben volop aandacht bij het 
concern. Zo heeft de Tetra Rex Pearl die 
pas in 2013 op de markt komt, een 
gewelfde simplistische vorm (een soort 
gebogen druppelvorm) die de veelvoor-
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De Zweedse verpakkings- en processinggigant Tetra Pak was opvallend aanwezig tijdens 
AnugaFoodTec 2012. 

SIGCombibloc doet regelmatig van zich spreken. Het bedrijf won onlangs nog een 
innovatieprijs voor zijn drinksplustechnologie. Met deze technologie kunnen de 
standaard vulmachines zuiveldrinks en dranken zonder koolzuur afvullen in asep-
tische drankkartons die stukjes fruit, groente of graan bevatten. De stukjes kun-
nen tot zes millimeter in lengte en breedte zijn. Het bedrijf kon deze innovatie 
niet tonen op Anuga FoodTec in Keulen. Daar was SIG Combibloc samen met Elo-
pak een opvallende afwezige. Een woordvoerder van SIG Combibloc bevestigt dit. 
De onderneming stelt te handelen naar haar credo: ‘think global, act local’. Dit 
betekent concreet dat SIG Combibloc de strategische beslissing nam om zich niet 
te concentreren op één specifieke beurs. Het bedrijf richt zich sterk op groeimark-
ten, zoals Noord- en Zuid-Amerika, Azië en het Midden-Oosten en exposeert daar 
op regionale beurzen. Dichtbij zijn klanten in specifieke regio’s. “We zullen dit 
concept verder ontwikkelen. We plannen om gericht evenementen van klanten te 
bezoeken en om symposia in sleutelregio’s voor onze operaties aan te doen”, zegt 
een woordvoerster. Elopak was bij het ter perse gaan van dit nummer niet te 
bereiken voor commentaar.

Gaan waar de klanten zijn
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komende gevelverpakking een heel 
nieuw imago geeft. Het ontbreken van 
een horizontale vouw aan de voorkant 
creëert een groot voorpaneel met moge-
lijkheden om het product te vermarkten. 
Een nieuwe dop was bijvoorbeeld de 
Twistcap, een grote draaidop voor gevel-
verpakkingen. Deze sluiting kan in één 
stap eenvoudig worden geopend en geeft 
de verpakking een meer premiumuitstra-
ling. De HeliCap27 van Tetra Pak, ook in 
één beweging te openen, kreeg zelfs een 
eervolle vermelding van de Zweedse Reu-
mavereniging voor zijn gebruiksvriende-
lijkheid. 

Aandacht voor duurzaamheid
Bij de Tetra Evero aseptische fles voor 
melk draait het vooral om duurzaamheid, 
één van Tetra Paks vier strategische pij-
lers. Het plastic bovendeel met dop kan 
worden afgeritst van het karton. Zo kun-
nen consumenten plastic en karton een-
voudig scheiden voor recyclagedoelein-

den. Dan zijn er nog de groene doppen 
van suikerriet. Na een pilot in Brazilië 
zullen de sluitingen, herkenbaar aan een 
afbeelding van een blad, medio 2012 
wereldwijd beschikbaar zijn.

40.000 verpakkingen per uur
Hoewel Tetra Pak continu vernieuwde 
verpakkingen en doppen blijft uitspu-
wen, waren de echte baanbrekende inno-
vaties honderden meters verderop op de 
stand bij het automatiseringsgedeelte te 
vinden. Hier draaide het allemaal om één 
ding: integratie van lijnen en systemen 
om zo tot een optimaal resultaat te 
komen. Met grote trots presenteerde eer-
der op de dag directielid Michael Grosse 
het Hyperspeed-concept, een machine 
die zo’n 40.000 verpakkingen per uur kan 
afvullen. Dit bespaart de gebruiker, 
afhankelijk van de configuratie, 30% aan 
operationele kosten. De Tetra Pak A3 
afvulmachine oogt niet heel spectaculair. 
Dat verandert als de operator overscha-
kelt naar volle snelheid. De kartonnen 
verpakkingen – in dit geval van 100 milli-
liter – worden met een klein tikje naar de 
zijkant rechtop op de lopende band 
gezet. Ondanks de hoge snelheid vallen 

ze niet om. En daar zit de crux: de ketting 
van de vouwmachine is perfect afge-
stemd op de snelheid van de lopende 
band.
De voordelen zijn evident volgens Tetra 
Pak: de vulmachine is maar liefst 70% 
sneller dan de snelste afvulmachine, de 
kosten zijn lager door minder perso-

neels- en energiekosten en ook de inves-
tering zal uiteindelijk lager uitvallen. 
Voor dezelfde productiecapaciteit is er nu 
bijvoorbeeld maar één apparaat nodig in 
plaats van twee. Het op Anuga FoodTec 
tentoongestelde Hyperspeed concept is 
een prototype dat pas over drie jaar op de 
markt komt en alle mogelijke portiever-
pakkingsformaten zal draaien. Tetra Pak 
levert al een afvulmachine met een capa-
citeit van 24.000 per uur.

E-Beam sterilisatie
Een paar stappen van de supersnelle 
afvullijn stond de Electron Beam sterilisa-
tiemachine – ook een prototype – die 
bacteriën afdood zonder gebruik van 
chemicaliën zoals peroxiden. Sterilisatie 
van materialen gebeurt met behulp van 
twee grote elektronenstaven, die een 
levensduur hebben van ongeveer een 
jaar. De E-Beam-technologie is over 
ongeveer drie jaar marktrijp en zal dan 
worden geïntegreerd in het Hyperspeed-
concept.  
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‘We zijn in zes jaar met 30% 
gegroeid’

De nieuwe Electron Beamtechnologie steriliseert verpakkingen zonder gebruik te maken van chemicaliën 
zoals peroxiden. De technologie is over drie jaar marktrijp.

Anuga FoodTec beleefde een van zijn beste edities ooit. In vergelijking met 2009 
trok de beurs gericht op voedselveiligheid, verpakken en verwerking 25% meer 
bezoekers en kwam daarmee uit op een aantal van 42.000 uit 131 landen. De hoe-
veelheid buitenlandse bezoekers groeide met 16%. Ongeveer 58% van het totaal 
was niet afkomstig uit Duitsland. Vooral uit Oost-Europese landen zoals Rusland, 
Oekraïne en Polen, bezochten meer belangstellenden de Duitse beurs. Uit Azië 
kwamen veel specialistische kopers naar Anuga FoodTec. Uit een survey bleek dat 
83% van de bezoekers de beurs als “goed of zeer goed” beschouwde. Het aantal 
exposanten groeide met 10% tot 1.334 leveranciers uit 41 landen. De volgende 
Anuga FoodTec vindt plaats van 24 maart tot en met 27 maart 2015.

Het tweede artikel over Anuga FoodTec verschijnt in VMT 9/10 die 8 mei 
verschijnt.

‘Beste Anuga FoodTec ooit’

Maurice de Jong

Goed voor recycling: even indrukken en de 
plastic bovenkant van de Tetra Evero asepti-
sche fles is simpel af te ritsen van de karton-
nen onderkant.
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