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Veel aandacht  
uit Azië
Drinktec 2013

steeds grotere aseptische vullers, veel aandacht voor PeT en 
een grote belangstelling van aziatische bezoekers. Drinktec 
toonde de laatste ontwikkelingen op het gebied van dranken-
technologie.

KHS heeft voor deze machine ook de steri-
lisatie-unit voor de deksels verkleind en in 
de machine geïntegreerd. Volgens KHS is 
de ASR geschikt voor een reeks dranken 
zoals sappen, sportdranken, melk en  
zuiveldranken. 

Preform steriliseren
Ook GEA en Krones toonden nieuwe, 
aseptische vullers. GEA Promomac toonde 
de aseptische vuller waarin de preform in 
plaats van de fles wordt gesteriliseerd. 
Deze machine bestond al, maar de getoon-
de variant is compacter en heeft de hoog-
ste capaciteit van deze serie vulmachines: 
48.000 flessen per uur. Nog niet alle 
machines kunnen de preform steriliseren. 
Het voordeel is dat de preform een hogere 
temperatuur aankan. Hierdoor kan de fles 
lichter worden, wat een besparing op PET 

oplevert; een belang-
rijke kostenpost voor 
drankproducenten. 
GEA heeft al vier van 
deze grote machines 
verkocht aan een Viet-
namese klant voor het 

vullen van ijsthee. Volgens GEA is vooral 
Zuidoost-Azië geïnteresseerd in de machi-
ne, al staat er ook één in Polen.
Ook Krones introduceerde een aseptische 
vullijn waarbij de preforms worden geste-
riliseerd. De Contiform AseptBlock heeft 
een productie van 32.000 flessen per uur. 

Groot, groter, grootst. De bedrijven die op 
Drinktec stonden, pakten flink uit met grote 
stands. Krones spande de kroon met een 
stand die een hele hal besloeg. PET-verpak-
kingen kregen alle aandacht in de hal PET-
point, waar verwerkers en producenten van 
deze verpakking bijeen stonden. Grote afwe-
zige was Tetrapak, producent van kartonnen 
verpakkingen. Desondanks viel een karton-
nen fles in de prijzen van producent SIG 
Combibloc (zie kader).  
Bijna 67.000 bezoekers, 14% meer dan de 
vorige editie, uit 183 landen bezochten de 
beurs. De meeste bezoekers kwamen uit 
Duitsland, maar er was een toena-
me van Amerikaanse, Russische 
en vooral Aziatische bezoekers. 
Een derde van de bezoekers 
kwam van buiten Duitsland. Vol-
gens de beursorganisator waren 
de exposanten tevreden, meer dan 
de vorige editie van vier jaar geleden. Ze 
beschreven de economische situatie in de  
sector als goed tot zeer goed. En dat is vooral 
te danken aan de kooplust uit Azië.

Aseptische vullers
KHS introduceert op de vakbeurs Drinktec 

in München voor het eerst de nieuwste 
aseptische vulmachine Innosept Asbofill 
ASR. Het prototype van de ASR werd druk-
bezocht op de grote stand van het Duitse 
KHS. KHS verkocht de getoonde roterende 
aseptische vuller voor zuivel en niet-alco-
holische dranken een dag vóór de Drinktec 
aan een Aziatische klant. De vuller kan 
36.000 flesjes van 1,5 liter per uur vullen. 
Het roterende vulsysteem is gebaseerd op 
het ‘room in room’-principe, waarbij de 
flesjes worden gevuld in steriele omgeving. 
Deze kamer is omgeven door een grotere 
kamer die extra bescherming biedt. Deze 

ruimte is altijd te openen zonder dat de ste-
riele condities in gevaar worden gebracht. 
Een andere innovatie aan de ASR is het 
terugbrengen van het aantal kleppen tot 70 
in vergelijking met 100 in een lineaire vul-
ler. Minder vulkleppen betekent minder 
kosten en vooral minder onderhoud.

‘ Er waren meer Russische, 
Amerikaanse en vooral  
Aziatische bezoekers’
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Nadat de preforms zijn gesteriliseerd, wor-
den ze getransporteerd naar een steriele 
zone en behandeld met H2O2. Blowmoul-
ding, vullen en sluiten gebeurt in een 
tweede steriele zone. Waar KHS de sterili-
satie-unit voor deksels verkleinde en in de 
vulmachine integreerde, toonde het 

bedrijf Claranor een innovatieve techniek 
om met pulserend licht deksels te sterilise-
ren. De compacte machine kan tot 23.000 
deksels per uur steriliseren tot een 5 log 
reductie. In tegenstelling tot conventionele 
dekselsterilisatoren, komen er geen che-
micaliën aan te pas.    

Bag-in-box
Alfa Laval greep Drinktec aan om negen 
innovaties te presenteren, waaronder de 
bag-in-box en beer-in-box aseptische vul-
lers. De met hoge snelheid roterende bag-
in-box aseptische vuller kan 30 bags van 10 
liter per minuut vullen. “Deze hoge snel-

krones had een hele hal afgehuurd op de Drinktec. De drankenbeurs trok 14% meer bezoekers dan de editie van vier jaar geleden.

grote belangstelling 

voor de aseptische vul-

machine van khs.khs verkleinde de unit om deksels te steriliseren en integreerde het in de vulmachine.

gea toonde ook een pistondoseersysteem voor stukjes fruit, noten of granen (10mm x 10mm x 10mm) in PeT-flessen. 

De stukjes kunnen worden toegevoegd aan sappen, thee, yoghurt en melk. 

PeT engineering presenteerde een PeT-fles met de 

uitstraling van glas, speciaal voor de horeca waar het 

chique glas nog steeds de norm is
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heid vuller is vier tot vijf keer sneller dan de 
standaard aseptische vullers voor rtd dran-
ken”, vertelde Pierluigi Decio, business unit 
manager Food Solutions Alfa Laval. “Deze 
snelheid wordt bereikt doordat de roteren-
de vuller zes vulkoppen heeft, die tegelijk 
aan het werk zijn.” Deze machine ontwik-
kelde Alfa Laval samen met International 
Dispensing Corporation en Sealed Air Cor-
poration. De vuller is ontworpen voor laag-
zure applicaties. “De vuller is niet alleen 
geschikt voor rtd dranken, maar ook voor 
andere bag-in-box applicaties zoals sap-
concentraten, stropen, smoothies, koffie-
creamers, kaassauzen, soepen en ketchup, 
die momenteel ook in bag-in-box worden 
verpakt.”
Naast de algemene bag-in-box ontwikkelde 
Alfa Laval samen met Carbotek een vuller 
voor beer-in-box voor gedecarboniseerd en 
gedealcoholiseerd bier. De beer-in-box kan 
de gebruikelijke fusten vervangen in som-
mige toepassingen. De vuller kan 240 ver-
pakkingen van 25 liter per uur verwerken. 
Er zijn drie machines verkrijgbaar met 
capaciteiten van 1.000, 4.000 en 6.000 liter 
per uur. Uit het bier wordt eerst het kool-
zuur verwijderd, daarna wordt het bier 
door de vuller in de verpakkingen gedaan. 
De beer-in-box neemt de helft minder 
ruimte in beslag dan een fust, meldt Carbo-
tek. Op het moment dat het bier wordt 
getapt, komt er via een carbonator weer 
CO2 bij. Dit concept is vooral geschikt voor 
plekken met weinig ruimte zoals kleine 
cafés, cruiseschepen en festivals of plekken 
waar grote afstanden moeten worden  
afgelegd, zoals in de bergen. 

PET
De Italiaanse firma PET Engineering pre-
senteerde een PET-fles met de uitstraling 
van glas, speciaal voor de horeca waar het 
chique glas nog steeds de norm is. PET 
Engineering wil de horeca aan de goedko-

pere, lichtere en onbreekbare PET-fles krij-
gen. De moeilijkheid is om de details die 
mogelijk zijn met glas met PET te bereiken. 
Door gebruik te maken van een speciale 
resin met een hogere interne viscositeit is 
een fles vergelijkbaar met glas gemaakt. 
Het bedrijf toonde ook flessen van Evolight, 
waar 50% gerecycled PET inzit. Een speci-
aal ontwerp van de bodem en van de 
nek van de fles ondervangt de mindere 
mechanische eigenschappen van rPET. 
Door het ontwerp is het mogelijk om 
dezelfde fles te gebruiken voor zowel water 
met als water zonder bubbels.

Flesje van blik
Ondanks de alom aanwezige PET-verpak-
king was ook de blikverpakking vertegen-
woordigd door Rexam. De blikproducent 
toonde verschillende innovaties van het 
afgelopen jaar. Het bedrijf ontwikkelde de 
printtechniek waarmee Coca-Cola de ‘Share 
a Coke’-campagne is gestart. Om de vele 
verschillende namen op de verpakking te 
printen, kwam Rexam met een gepatenteer-
de printtechniek, Editions, waarmee 8 tot 
24 verschillende ontwerpen op één pallet 
aan blikjes is te printen. Hierdoor kunnen 
klanten verschillende ontwerpen naar één 
vulmachine sturen.
Het bedrijf ontwikkelde ook een aluminium 
flesje genaamd Fusion. De fles is niet geëx-
trudeerd, maar wordt gemaakt met dezelfde 
technologie waarmee blikken worden 
gemaakt. Dit zorgt voor minder materiaal-
gebruik vergeleken met blikjes. 
De printtechniek is al gebruikt op het Fusi-
on aluminiumflesje door Pepsi die zangeres 
Beyoncé op de verpakking plaatste. Ook 
bierproducent Heineken heeft een Fusion 
aluminium bierflesje op de Franse markt.

• Dionne irving •

Prijzen voor Arla  
en SIG Combibloc
Op de Drinktec zijn awards uitgereikt voor 
het beste ingrediënt en voor de beste  
innovatie in dranken aan respectievelijk  
Arla en SIG Combibloc. 

Eiwit voor zure wei

Arla won met het eiwit Nutrilac. Met dit 
ingrediënt kunnen producenten van het 
populaire product Griekse yoghurt de zure 
wei, een reststroom, gebruiken om premium 
zuivelproducten te ontwikkelen, zoals weis-
moothies en gefermenteerde desserts. Voor 
elke 100 kilogram aan melk gebruikt voor 
Griekse yoghurt, wordt 33 kilogram yoghurt 
en 67 kilogram zure wei. Tot nu toe lever-
den producenten hun wei aan de diervoe-

derindustrie en de 
biodieselindustrie. 
Zuiveldranken 
ervan maken is 
een meer econo-
mische optie. 

Kartonnen fles

De combidome, de fles gemaakt van karton 
van SIG Combibloc, heeft de Beverage 
Innovation Award gewonnen voor beste 
kartonnen verpakking of pouch. De interna-
tionale jury beloonde de ongewone vorm 
gecombineerd met de functionaliteit. 
De combidome combineert volgens SIG 
Combibloc de beste eigenschappen van 

een fles met die van een  
kartonnen pak. “Het is 
net zo gemakkelijk als 
een fles, maar beschermt 
de drank zoals alleen 
karton kan”, aldus Hanno 
Bertling, global product 
manager bij SIG  
Combibloc.


