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VAKBEURS

TECHNOLOGIE & TECHNIEK

Empack met 
VMT Foodplein
Met het VMT Foodplein biedt verpakkingsbeurs Empack dit jaar 
op 2 en 3 april in de Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch voor de 
eerste keer een speciaal podium voor toeleveranciers uit de 
voedingsmiddelen- en procesindustrie.

Etiketten
Op het focusgebied labelTech gaat speciale 
aandacht uit naar de etiketten- en label- 
industrie. Onder meer door de Europese 
wetgeving en nieuwe toepassingen staan 
deze volop in de belangstelling. Te vinden 
zijn creatieve mogelijkheden van het 
bedrukken van etiketten van bijzondere 
papiersoorten, natlijmetiketten, zel�leven-
de etiketten, drypeellabels, wraparounds of 
in-mould etiketten. De exposanten dragen 
ook oplossingen aan om te voldoen aan 
nieuwe wetgeving en andere verplichtingen, 
zoals op het gebied van pallet- en doos- 
labelling en artikeletikettering of prijs- 
markering.

Samenwerking tussen de beursorganisator 
easyFairs en VMT hee� geresulteerd in het 
VMT Foodplein op Empack. Het is een speci-
aal ingerichte zone waar de verpakkingssector 
en de food- en procesindustrie elkaar ont-
moeten en face-to-face zaken kunnen doen. 
Deelnemers aan het VMT Foodplein zijn 
Mafo Cleaning Equipment, Urschell Interna-
tional Ltd Nederland, Geberit, SFK LeBlanc, 
Machinefabriek Tjonk en Dura-matic.

Air Products toont op stand C114 Freshli-
ne LIN-IS, een techniek voor het koelen van 
voedingsmiddelen met behulp van vloei-
bare stikstof tijdens het productieproces. 
De nieuwe technologie zorgt voor een 
betere temperatuurbeheersing bij de pro-
ductie van hittegevoelige of reactieve voe-
dingsproducten zoals deeg, dat gist bevat, 
of sauzen, die de neiging hebben te schui-
men. De nozzles van het systeem zijn 
bovendien zo ontworpen, dat ze geschikt 
zijn voor cleaning-in-place (CIP).
Daarnaast is er de vernieuwde Freshline 
QS tunnelvriezer voor het kosteneffectief 

invriezen van rauwe voedingsmiddelen, 
bereide producten en kant-en-klaarmaaltij-
den. De vriestunnel is 2,4 meter korter 
geworden, maar beschikt door de speciale 
ventilatoren nog wel over dezelfde invries-
capaciteit.
Freshline Plus zijn de nieuwe gascilinders 
die speciaal zijn ontwikkeld voor MAP-ver-
pakkingen. Ze zijn ontworpen om de risi-
co’s van besmetting tijdens het productie-
proces te minimaliseren. De cilinders zijn 
bijvoorbeeld uitgerust met een ingebouwde 
filter tegen bacteriën. Verder bevat de  
buitenkant een antimicrobiële coating.

Koelen, vriezen en gasverpakken

Verpakkingssector bijeen
Tijdens Empack op 2 en 3 april draait twee 
dagen lang alles om het bij elkaar brengen 
van vraag en aanbod binnen de verpakkings-
sector. Zo’n 300 bedrijven exposeren hun 
producten en diensten: verpakkingsmateria-
len, machines en technologie, codering en 
labeling. Op de beursvloer zijn er naast het 
VMT Foodplein ook nog de focusgebieden: 
labelTech en print4Packaging. 

Doordat bij de Freshline 

LIN-IS vloeibare stik-

stof niet alleen onderin 

het mengsel wordt 

geïnjecteerd maar 

tegelijkertijd ook boven 

het mengsel verneveld, 

is de temperatuur tij-

dens het productiepro-

ces beter te beheersen. 

Dit bevordert de smaak 

en het uiterlijk van de 

producten.
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Printvraagstukken
Het focusgebied print4Packaging (op 
Empack 2013 printPack geheten) besteedt 
ook deze beurseditie aandacht aan de veel 
voorkomende printvraagstukken uit de ver-
pakkingsmarkt. Deze vragen komen voort 
uit kostenbesparingen, voorraadbeheer, just-
in-time productie en kleinere oplages. Het 
print4Packaging paviljoen wordt ingericht 
voor aanbieders van digitale printmachines, 
inkten, so�ware en aanverwante producten. 
�ema’s die daar aan de orde zijn, betre�en 
ecologisch verantwoorde inkten, voedselvei-
lige printmethodes, gepersonaliseerd druk-
werk met web-to-printfunctionaliteit (zoals 
QR-codes), fototoepassingen en private 
labelverpakkingen.

Noviteiten
Empack brengt uiteenlopende noviteiten.  
De ontwikkelingen zijn divers: verpakkings-
robots, inspectie-apparatuur, oplossingen 
voor duurzaam verpakken, multihead- 
wegers, sealmachines, maar ook ontwikke-
lingen op het gebied van hygiënisch werken, 
zoals een stofzuigsysteem en desinfectie- 

tunnel, en kunststof krimpzakken voor  
optimalisatie van het kaasrijpingsproces.
Ook voor verpakkingsafdichtingen is er op 
Empack veel aandacht. Afsluitingen die aan 
bod komen zijn: twist o� deksels, heat sealed 
sluitingen, aluminium pilferproof doppen, 
lipjes, klapdeksels, doordrukstrips, zakken-
sluitingen en doseerdoppen. Bezoekers krij-
gen antwoord op actuele vraagstukken zoals: 
hoe kan ik mijn verpakking kindveilig maar 
ook seniorvriendelijk sluiten? Hoe zorg ik 
dat mijn verpakkingsafdichting voldoet aan 
de nieuwe regelgeving zonder concessies te 
doen aan mijn verpakkingsontwerp? 

Cradle to Cradle
Naast het expositieprogramma brengt 
Empack een lezingenprogramma. Keynote 
spreker op 2 april is de grondlegger van het 
Cradle to Cradle-principe Michael 
Braungart. Op 3 april verzorgt verpakkings-
specialist Jean Schrurs een keynote lezing 
over de sleutelfactoren en trends die de 
voedsel- en drankenindustrie wereldwijd 
beïnvloeden. Andere keynote sprekers zijn: 
- Axel Groothuis, partner Eurogroup Con-

VIP bij Mettler Toledo

Empack 2014
2 en 3 april
Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch
Deelname na voorregistratie gratis
www.empack.nl

Zo’n 300 bedrijven zijn te bezoeken op 2 

en 3 april tijdens Empack in Den Bosch.

Vraag en aanbod binnen de verpakkings-

sector komt samen op de beursvloer.

Mettler-Toledo Product Inspection behan-
delt elke bezoeker van zijn Empack-stand 
A303 als een VIP. Onder het genot van een 
Bossche bol is er advies over hoe produc-
ten veilig de klant bereiken zonder (metaal)
verontreiniging, op het juiste gewicht en 
met de perfecte productpresentatie. De 
productinspectie-apparatuur voldoet aan 
de steeds striktere normen van BRC6, 
IFS6, HACCP, ISO 22000, SQF, Marks & 
Spencer en Tesco. De machines ook zien 
en testen? Mettler Toledo is tevens aanwe-
zig op Interpack van 8-14 mei in Düssel-
dorf, Duitsland.

sulting: Hoe shopt de consument in 2020? 
En welke gevolgen hee� dit voor uw (/de) 
supply chain?
- Sean Smyth, Sean Smyth Services, UK: 
Digital Labels & Packaging – Are we there 
yet? 
In de learnShops zijn nog meer presentaties 
te beluisteren, ook van de exposanten. Het 
Loopbaancafé biedt advies over vacatures, 
sollicitatietrajecten en het gebruik van social 
media. Exposanten kunnen vacatures onder 
de aandacht brengen via de speciaal inge-
richte vacaturewand op Empack. De Vereni-
ging van Nederlandse Verpakkingskundigen 
discussieert op 2 april over de vraag of  
techniek de motor of juist de rem is voor 
innovatie.

• Carina Grijspaardt-Vink •
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