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meer dan 100.000 verpakkingen per dag 

aan. Voor gangbare volumes zit de capaci-

teit tussen de 9.000 en 15.000 stuks per 

uur, 5.000 stuks is zo’n beetje de onder-

grens. Is deze techniek van de grote getal-

len daarmee nog interessant voor kleinere 

bedrijven?

Dit hangt af van de productieaantallen en 

de beschikbaarheid van gekwalificeerd 

personeel voor het beheersen van de pro-

cessen en bewaken van de (microbiologi-

sche) kwaliteit. Door technische innovatie 

is het nu wel mogelijk om met één plat-

form zowel portie- als gezinsverpakkingen 

te draaien. Mkb-bedrijven kunnen dan met 

één oplossing al hun dranken afvullen en 

zo hun investering in aseptische techniek 

ten volle benutten.

 

Geen instapmodellen
Een rondgang langs de belangrijkste leve-

ranciers van aseptische verpakkingstechno-

logie leert dat alles in het teken staat van 

efficiënter opereren. Tekenend is dat er 

geen instapmodellen op de markt zijn. De 

nieuwste generatie flexibele machines 

biedt een hogere output dan ooit. Omstel-

tijden zijn bekort, steeds vaker gaat dit vol-

automatisch. Tetra Pak A3/Flex kan zowel 

de ‘brik’ als achtzijdige premiumverpak-

king ‘prisma’ afvullen – in totaal 22 ver-

pakkingen met één machine. Omschake-

len van volume bij dezelfde footprint kost 

Aseptisch afvullen 
meer flexibel

Aseptische verpakkingsmachines zijn ooit 

door Tetra Pak ontwikkeld om grote hoe-

veelheden uniforme verpakkingen razend-

snel en hygiënisch af te vullen. Bij deze 

afvultechniek worden verpakkingen eerst 

gesteriliseerd. Daarna worden de UHT- 

bewerkte producten in een aseptische 

kamer kiemvrij afgevuld. De capaciteit van 

aseptische systemen is hoog, de producten 

blijven beter op smaak door kortstondige 

verhitting en het elimineren van de koel-

keten bespaart logistieke kosten. Deze 

voordelen vertalen zich bij hoge produc-

tie-aantallen in een prima rendement.

Productieaantallen en mensen
Aseptische verpakkingsmachines kunnen 

aseptisch verpakken verhoogt de kwaliteit en smaak van lang-
houdbare dranken en verlaagt de distributiekosten. Daar tegen-
over staan forse investeringen in apparatuur, hoge personeels-
kosten en hoge productieaantallen. is deze techniek daarmee 
ook geschikt voor het mkb? 

10 minuten. Bij een ander bodemformaat, 

zoals een switch van brick naar prisma, 

vergt dit een ombouwoperatie van mini-

maal 9 uur. De capaciteit ligt op 5.000 tot 

8.000 stuks per uur.

Flexibiliteit
De machines van SIG Combibloc voor de 

brikvormige Combibloc- en elegante  

Combifit-verpakkingen draaien 9.000 tot 

12.000 stuks per uur. Uitwisseling binnen 

één machine van Combifit- en Combibloc-

verpakking is technisch gerealiseerd. 

Omstellen naar een ander volume is  

minutenwerk bij dezelfde basismaten.

Elopak biedt flexibiliteit met aseptische 

afvulmachines die de Pure-Pak (met gevel-

top) en Diamond (met golvend paneel) 

verwerken. Elopak kan drie verpakkings-

vormen tegelijk afvullen in drie banen, bij-

voorbeeld de volumes 330/500 ml, 750 en 

1.000 ml. De capaciteit varieert van 8.100 

stuks voor grotere volumes tot 10.800 per 

uur voor kleinverpakkingen.

Conclusie is dat de ‘grote drie’ in Europa 

weliswaar aseptische afvulmachines leve-

ren voor massaproductie, maar dat ze wel 

veel flexibiliteit bieden. Aanbieders buiten 

Europa kopiëren de flexibele werkpaarden 

van de marktleiders, zoals GreatView uit 

Hongkong, sinds 2009 actief in het asep-

tisch verpakken. De capaciteit voor het 

flexibele aseptische platform voor kleine 

formaten ligt bij deze leverancier op 7.500 

stuks per uur.
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2012 kan meer dan 20 verpakkingen afvullen. 
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