
VMT   .   3 APRIL 2015   .   NR 4

025

TECHNOLOGIE & TECHNIEK

Label&Print samen met 
Empack 

Op de Empack in Den Bosch zijn ontwik-
kelingen en innovaties te vinden van de 
complete verpakkingsindustrie. De  
grootste verpakkingsbeurs van de Benelux 
groeit gestaag. Meer dan 300 exposanten 
tonen hun noviteiten en producten op het 
gebied van verpakkingen, verpakkings-
machines en -diensten.

VMT Foodplein
Omdat meer dan 60% van de bezoekers 
zich direct of indirect richt op de food-
sector, is er opnieuw een speciaal plein  
waar de sector relaties kan ontmoeten.  
Vanuit de samenwerking tussen VMT en 
Empack hee! dit de naam VMT Foodplein 
gekregen. Het plein is ten opzichte van de 
voorgaande editie "ink  uitgebreid.

Label&Print
Gelijktijdig wordt de  nieuwe vakbeurs 
Label&Print gehouden. Uit Europees 
marktonderzoek blijkt dat de sectoren  
printing, labelling en converting behoe!e 
hebben aan een eigen vakbeurs. Nu de 
vraag naar printoplossingen van druk-
kerijen en uitgeverijen terugloopt, richten 
leveranciers van drukpersen en printmachi-
nes zich massaal op de verpakkingsmarkt. 
Reden voor beursorganisator easyFairs om 
hen een speciaal platform te bieden.

InnovatieRoute en seminars 
Vanwege de grote belangstelling voor 

 nieuwe producten en ontwikkelingen, is  
op Empack een InnovatieRoute uitgezet. 
Die leidt langs zo’n 50 bedrijven, die hun 
innovaties tonen om sneller, beter en 
 verantwoorder te verpakken.
Kennis is ook op te doen via het brede 
seminarprogramma op Empack en 
Label&Print. Experts en topsprekers bren-
gen inspiratie en geven het publiek concrete 
handvatten voor verpakkingsvernieuwing 
of kostenbesparingen. Speciale gast  is 
 topsporter Erben Wennemars. In totaal  
zijn er 40 seminars over twee dagen  met  
onderwerpen als biobased packaging,  

De voedingsmiddelenindustrie krijgt op 15 en 16 april weer  
een speciale plaats op de verpakkingsbeurs Empack. Daar 
wordt het VMT Foodplein ingericht. Nieuw dit jaar is de  
gelijktijdig gehouden vakbeurs Label&Print.

personaliseren met print, webretail  
packaging, printed electronics en  
verduurzaming van de verpakkingsketen. 
Het volledige programma is te vinden op 
www.empack.nl.

Op de beursvloer kunnen verpakkingspro-
fessionals ook nog terecht op het Carrière-
punt voor loopbaanadvies en vacatures in 
de verpakkingsindustrie.
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VAKBEURS

KWALITEIT VAN VERPAKKINGEN

Noviteiten 
Machineveiligheid
elobau presenteert op Empack eloFlex. Deze unit biedt "exibiliteit in de keuze van het  
systeem van veiligheidssensoren. Onder meer sensoren, nood-stop, two-hand-safety- 
control en lichtschermen zijn mogelijk. eloFlex is aan te passen aan elk veiligheidssysteem. 
Er is "exibiliteit in parameterselectie voor logica, input en output. eloFlex hee! vier  
outputs, waaraan een of meer sensoren zijn te koppelen via vrij te selecteren logica (AND, 

OR, NAND, NOR, XOR en XNOR). Voor elke output kan een  
tijdvertraging worden gekozen. Ook is er een output beschikbaar 
voor error messages en zijn er inputs voor monitoring van externe 
poorten. elobau verzorgt de programmering en validering van de 
gewenste con#guratie en garandeert de functionaliteit daarvan. 
eloFlex is  goed te combineren met  de nieuwe lijn elektronische  
veiligheidssensoren op basis van RFID-technologie, de eloProtect.
Empack, hal 3 stand H300 
www.elobau.com
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