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Ondanks het feit dat de vak-
beurs een dag korter was dan
de voorgaande editie, drie

jaar geleden, kwamen van 8 tot en
met 11 april weer 35.000 bezoekers
naar Anuga FoodTec. Ze vertegen-
woordigden 130 landen en meer dan
de helft van hen was van buiten
Duitsland afkomstig. De belangstel-
ling uit de VS en Azië was minder dan
voorheen, wat ongetwijfeld direct ver-
band hield met de oorlog in Irak en
het SARS-virus. Daarentegen waren
landen als Rusland, Oekraïne en de
aankomende EU-lidstaten goed verte-
genwoordigd. Ook nieuwkomers als
India en Pakistan lieten zich niet
onbetuigd. 

De ruim 1.100 exposanten op

92.000 m2 hadden er een waar spek-
takel van gemaakt. Veel innovaties
werden getoond, meestal in een wer-
kende opstelling. Navraag leerde dat
de bezoekers ook juist voor deze
nieuwe ontwikkelingen naar Keulen
kwamen. Maar evenals de behoefte
aan innovatie om aan de alsmaar ver-
anderende en hogere eisen van con-
sumenten te kunnen voldoen, was de
roep om kostenbeheersing groot.
Investeringsbeslissingen worden pri-
mair geleid door de vraag of de nieu-
we machine of het nieuwe proces
zich in de nabije toekomst laat terug-
verdienen.

Uiteenlopende vormen
Ongetwijfeld de meest innovatieve
ontwikkeling in kartons, toonde SIG
Combibloc. SIG gaf met combishape
het antwoord op de vraag van voe-
dingsmiddelenfabrikanten naar een
manier om hun producten van ande-
ren te onderscheiden. ‘Design’, daar
draait het om bij deze aseptische
drankenkarton die in de meest uit-
eenlopende vormen beschikbaar is.
Ovaal, maanvormig, een drie-, vier-,
vijf- of achthoek, het is allemaal
mogelijk om het product een eigen
gezicht te geven. De volumes variëren
van eenpersoonsverpakkingen tot
eenliterkartons.

In tegenstelling tot het andere sys-
teem van SIG, combibloc, wordt het
verpakkingsmateriaal op de rol gele-
verd (en dus niet als platte sleeves).

Allereerst wordt in de machine de
adapter van de draaidop vanuit de
binnenzijde van het karton door een
voorgevormd rond gat aangebracht.
In de volgende stap wordt de sleeve
van de rol gesneden en wordt de
langsnaad geseald. Gelijktijdig wor-
den de onderkant en het deksel uit-
gesneden in de gewenste vorm. Slee-
ve en deksel worden dan samenge-
bracht tot een ‘buis’ en vervolgens
wordt de bodem erop geseald, zodat
het karton ontstaat. In de volgende
unit in de machine wordt de pull-
tab-sluiting aangebracht op de adap-
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gens passeren de flessen het afvul-
en sluitgedeelte, die eveneens zijn
ondergebracht in een tunnel met
overdruk van gefilterde lucht.

Voor de verwerking van vruchten-
sappen werkt SIG Beverages aan de
integratie van Ecoshield EPT
(‘enhanced pressure treatment’)
-technologie in afvullijnen. Deze
hogedruktechnologie moet een alter-
natief gaan bieden voor aseptisch
afvullen of het gebruik van conser-
veermiddelen. Het principe berust op
een modulaire structuur van mini-
maal 16 reactoren die in twee paral-
lelle rijen zijn opgesteld. Elke reac-
tor, de basiscel van de machine, kan
volledig onafhankelijk een verpak-
king tegelijkertijd verwerken. Druk-
ken van 6.000 bar zijn daarbij vol-
doende, aldus de fabrikant. ■

ter en de pakken gaan vanuit één
baan naar een meerbaans afvulge-
deelte. In deze aseptische zone wordt
het steriele product door de adapter
afgevuld in steriele kartons. Daarna
komt de draaidop op de verpakking.

Het verpakkingssysteem dat op de
SIG-stand draaiend was te zien, trok
veel bekijks. Drommen mensen
wrongen zich vaak in allerlei bochten
om de fijne kneepjes van het proces
te achterhalen. 

Samenwerking
Ook Elopak benadrukte het belang
van de verpakking als middel voor
differentiatie. En ook Elopak zocht
het in de vorm met Pure-Pak Curve.
Deze geveltopverpakking heeft aan
een zijde een afgevlakte hoek in
gebogen vorm (zie foto) waarop, zo
vertelde de voorlichtster op de stand,
“een (reclame)boodschap of andere
uiting zorgt voor extra attentiewaarde
van de verpakking. Want”, zo luidde
de toelichting, “geen enkele reclame-
boodschap is zo effectief als die op
de verpakking zelf.”

Meerdere openingssystemen zijn op
de Pure-Pak Curve mogelijk, afhanke-
lijk van de wens van de verpakker.
Deze flexibiliteit en het daarmee kun-
nen inspelen op de eisen van de afne-
mer/voedingsmiddelenfabrikant, was
de centrale boodschap op de Elopak-
stand. Het motto ‘Body & Soul’,
waaronder dit onder de aandacht
werd gebracht, mag verrassend en
gewaagd worden genoemd op een
technische beurs als Anuga FoodTec.
In een eigen filmtheater maakte Elo-
pak geïnteresseerden duidelijk dat
het bedrijf een intensieve samenwer-
king met de afnemer als basis ziet
voor een succesvol product waar ver-
pakking (‘body’) en product (‘soul’)
één geheel vormen.

Tetra Pak, de derde speler in deze
markt, onderstreepte op de beurs-
vloer eveneens het belang van een
intensieve samenwerking met de
afnemer voor een optimaal
product/verpakkingsconcept. Het
motto luidde hier: ‘Meeting of
Minds’.

Steriliseerbaar karton
Opmerkelijke innovatie van Tetra Pak
was de Tetra Recart. Het bedrijf pre-
senteerde deze verpakking als een
alternatief voor de conservenbus. Het
is de eerste steriliseerbare kartonver-
pakking voor voedingsmiddelen, die
sinds kort door Bonduelle voor
groenten in Italië op de markt wordt
gebracht.

Het product wordt in de gevormde
en gevouwen verpakking afgevuld,
waarna deze wordt gesloten en
batchgewijs gesteriliseerd en 24

maanden houdbaar is bij kamertem-
peratuur. Het aangepaste sterilisatie-
proces zorgt er voor dat het karton
geen vocht opneemt. Temperaturen
tot 125°C en een verwerkingssnelheid
tot 24.000 verpakkingen per uur zijn
mogelijk. Er zijn geen beperkingen
aan de deeltjesgrootte van het afge-
vulde voedingsmiddel.

De verpakking is eenvoudig te ope-
nen via de afscheurbare strip aan de
bovenzijde. Na openvouwen van de
bovenzijde van het karton en duwen
op de beide hoekjes kan dit zonder
knoeien gebeuren en is de verpak-
king goed te legen.

Over de technologie die het moge-
lijk maakt karton voor deze toepas-
sing te gebruiken, wil Tetra Pak niet
veel kwijt. “Het geheim zit in de
gelaagdheid van het materiaal”, aldus
de woordvoerder van Tetra Pak. Het
lijkt waarschijnlijk dat de verpakking
behalve PE en papier ook alumini-
umfolie bevat. 

Verpakkingslijnen
Naast de verpakkingen en sluitingen
meldden de drie bedrijven in Keulen
ook vernieuwingen in verpakkings-
systemen. Tetra Pak probeert via de
naamgeving de brede range systemen
inzichtelijker te maken. Zo duidt de
aanduiding ‘A’ voor de naam op asep-
tisch en geeft het cijfer ‘1’ een lage
mate van automatisering en benodig-
de investering aan, terwijl ‘3’ duidt
op een hoge mate van automatisering
en dito investering.

Op alle ontwikkelingen wordt inge-
speeld. Zo zijn er (ver)nieuw(d)e sys-
temen met hoge capaciteiten tegen
lage kosten, maar ook innovaties
voor premiumproducten. Verder is
flexibiliteit een sleutelwoord. Flexi-
bele verpakkingslijnen moeten varia-
tie in vorm en grootte mogelijk
maken om verantwoord te kunnen
investeren.

In antwoord op de voedselveilig-
heidstrend ontwikkelde Elopak Pure-
Pak P-S120UC volgens hoge hygiëne-
standaarden (ultra clean) maar wel
met een productiesnelheid van
12.000 kartons per uur. Campina in
Duitsland heeft deze machine al in
productie en verlengde de houdbaar-
heidstermijn van dagverse melk van 8
tot 10 naar 12 dagen, terwijl de pro-
ductiecapaciteit werd opgevoerd.

De focus van SIG Beverages, de
SIG-divisie die zich op machines
richt, lag op de stand op aseptisch.
De Simonazzi Aseptica L flessenvul-
ler is uitgevoerd met een systeem
voor droge sterilisatie. Dit gebeurt in
een sterilisatieruimte onder vacuüm
via een fijne nevel van hete waterstof-
peroxide; de flessen drogen doordat
het restant water verdampt. Vervol-
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SIG Beverages werkt aan hogedruktechnologie met Ecoshield EPT.


