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N
är mässan summerades hade 44 022 
personer besökt mässhallarna, att jäm-
föras med 34 598 år 2013, alltså nästan 
tiotusen fler. Antalet utställare ökade 
från 1 439 till 1 565. Med andra ord 

handlar det om rekordsiffror, och Peter Ottmann 
lär vara ändå nöjdare i dag än han var vid vårt möte.

 - Vi har växt till nästan sextiotusen kvadrat-
meter nettoyta vilket är mycket bra. Inför 
mässan var vi lite oroliga för om besökaran-
talet skulle kunna följa denna utställarökning, 
men första dagens besökarsiffror indikerar 
tveklöst detta, vi hade den bästa första dagen 
någonsin, sa han då. 

Peter Ottmann har jobbat med 
mässor i över tjugo år och han ser en 
klar förändring i mässornas upplägg 
jämfört med när han började.
 - När jag startade var det normalt att mäss-
sorna gick över en helg, idag är det närmast ett 
undantag, speciellt när det gäller industrimäs-
sor. Folk vill inte vara borta över helger och det 
dessutom kostsamt för företagen.

Förr gick mässorna också generellt över 
flera dagar, Fachpack är bara tre dagar, 
är det en följd av ni vill undvika helgerna?
 - Delvis, vi har idag bara en industrimässa 
som är på fyra dagar, det är en mässa för trä- 
och fönsterindustrin som lockar en bra bit över 
etthundratusen besökare, annars håller vi oss 
till tre dagar, det är en viktig del i vårt koncept. 
Samtidigt försöker vi köra våra utställningar 

oftare, Fachpack går till exempel alla år då inte 
interpack arrangeras.
 - Industrin gillar det här, speciellt de lite 
mindre företagen som har svårt att vara borta 
länge från verksamheten. Oftast kör vi tisdag till 
torsdag och så har vi öppet lite längre, mellan 
klockan nio och sex, det är normalt i Tyskland.
 - Vår erfarenhet säger att det inte är bra att 
sluta på en fredag.

Många mässor runt om i världen 
kämpar för att hålla både besökar- 
och utställarsiffrorna uppe, men här 
i Tyskland verkar det inte vara något 
problem, vad beror det på?
 - Det är svårt att veta exakt, men utställarna 
vet att man alltid får ett välordnat arrangemang 
i Tyskland vilket gör dem mer beredda att ställa 
ut. Dessutom ser allt fler företag på Europa som 
en marknad och då väljer man gärna en utställ-
ning som ligger centralt, och Tyskland ligger ju 
mitt i prick i det fallet. Vi blir marknadsledare.
 - Vi ser för närvarande en stark tillväxt av 
företag från Italien. Den italienska ekonomin 
går ju inte så bra och företagen letar nya mark-
nader. De minskar sitt deltagande på inhemska 
utställningar och kommer hit i stället. Vi växer 
även med inhemska utställare men inte lika 
snabbt.
 - Sedan kan det finnas en historisk anled-
ning. Genom åren har det funnits länder och 
utställningar där tyska företag inte tagits emot 
med öppna armar, men i Tyskland bestämde 

politikerna redan på 1960-talet att vi måste 
välkomna konkurrens, att det utvecklar oss. Kän-
ner man sina konkurrenter kan man möta dem 
bättre, och därför har andra länders utställare 
tagits om hand mycket väl på tyska mässor.
 - Även när det gäller besökarna spelar 
lokaliseringe en viktig roll. Många besökare 
(tjugotre procent i år, reds. anm) kommer från 
vårt närområde i Centraleuropa, till exempel 
Österrike, Tjeckien, Polen, Schweiz, Italien och 
Nederländerna. 

Hur har ni lyckats locka 
fler besökare rent konkret?
 - Vi har helt enkelt varit mycket mer aktiva med 
marknadsföring inför mässan mot besökarna. 
Dessutom har vi tagit ett beslut som innebär att 
utställarna slipper betala entré för de kunder 
man bjuder in, det gör skillnad. Tidigare fick 
man som utställare vara lite försiktig med hur 
många man inviterade till mässan, det kunde 
bli dyrt. 

Det finns ju en annan intressant 
förpackningsmässa i Tyskland, jag 
tänker på interpack, räcker det inte 
med att man besöker den?
 - I vissa fall kan det kanske göra det. inter-
pack är en fantastisk show men den är mer 
internationell än Fachpack. Kommer du från 
till exempel Indien eller Sydamerika och vill 
hitta någon som till exempel kan leverera 
förpackningsmaskiner till dig ska du kanske 
väja interpack, men har du intresse för små, 
medelstora och en del riktigt stora företag, är 
Fachpack ett mycket attraktivt alternativ. 

Hur ser du på framtiden för Fachpack?
 - Vi har en utmärkt potential. När jag började 
här hade Fachpack etthundrasjuttioåtta utställare, 
nu är vi över femtonhundra. Vi hade kalkylerat 
med en mindre tillväxt i år, det lev en större och 
vi kommer att växa ändå mer nästa år.
 - I dag använder vi nio hallar av våra elva, 
och en ny hall är på gång, så vi har utrymme att 
växa. Att vi skulle fylla alla hallar med Fachpack 
håller jag för osannolikt, men större kommer 
vi att bli.

Mässhallarna i Nürnberg har en intressant 
struktur som gör att det är ganska enkelt 
att ”gå vilse” och inte vara helt klar över 
var man befinner sig. En nackdel som 
besökare kan man tycka, men bara en 
liten sådan så klart. När jag nämner detta 
för Peter Ottmann skrattar han.
 - Vi vet att en del tycker att det är lite svårt att 
få grepp om området, men vi brukar skämtsamt 
säga att det är effektivt sätt att hålla besökarna 
kvar på mässan längre än de tänkt sig.

nord emballage letade sig i vilket fall runt i 
hallarna och på följande sidor hittar du några 
exempel från utställarna.

Peter Ottmann är nöjd 
vd på Nürnbergmässan

”FACHPACK VÄXTE
ÖVER FÖRVÄNTAN”

Årets Fachpack i Nürnberg blev den största någonsin. Det 
konstaterade Peter Ottmann, vd för Nürnbergmässan vid 
ett personligt möte på hans kontor den andra mässdagen. 
Det baserades på antalet kvadratmeter sålt och delvis på en 
mycket bra besökardag den första dagen, men riktigt hur 
bra det skulle bli var Peter Ottmann inte medveten om då.

TEXT & FOTO BO WALLTEG

FACHPACK 2016

NY PÅSPACKARE 
MED INRIKTNING 
PÅ E-HANDEL

I en presskonferens i sin monter presen-
terade amerikanska Automated Packaging 
Systems sin senaste påspackningsmaskin 
med beteckningen Autobag 850S Mail 
Order Fulfillment Bagger. Inriktningen är 
som namnet säger på postorderverksam-
het, eller e-handel med ett modernare 
ord. Maskinen hanterar påsar i bredder 
upp till femtiosex centimeter vilket sägs 
vara fem centimeter bredare än någon 
annan påse av samma typ på marknaden. 
Längden är max nittioett centimeter. Ny 
påsöppningsteknik används för att öppna 
påsen och placera den i position för fyll-
ning. Öppning blir tjugoåtta x tjugoåtta 
centimeter vilket gör att påsen passar bra 
till produkter med lite mer volym eller om 
man ska packa flera produkter.
 Den här maskinen har inte de platskrä-
vande grindarna och säkerhetsbrytarna 
som man vanligen ser på andra pack-
maskiner. I stället har den trycksensorer 
som automatiskt stoppar förslutning och 
försegling om någonting kommer i kontakt 
med påsförslutningsmekanismen. Det gör 
det enklare för operatören. 
 En kompakt termotransferprinter sitter 
direkt ovanför den påse som ska packas 
nästa gång och förser den med transport-
information, grafik, streckkoder eller text. 
Några etiketter behövs inte. 
 Omställning till ny påsstorlek sker på 
under fem minuter. Påsarna lagras i ett 
inbyggt magasin. 



Kontakta oss för att få reda på 
hur vi kan hjälpa till att öppna 
möjligheter och locka kundernas 
uppmärksamhet vid butikshyllan.

*2012 Shopper Engagement Study, Point of Purchase Advertising International. 

Då 76%* av köpbesluten 
tas i butiken, kan rätt 
förpackning vara av-
görande för hur ditt 
varumärke lyckas.

openthefuture.se

P A P E R  |  P A C K A G I N G  |  S O L U T I O N S

Är ditt varu-
märke rätt 
förpackat för 
att sticka ut  
i hyllan

Open the future
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Persson – ett företag 
som gärna ger ett handtag

Att förpackningsindustrin är 
mångfacetterad och att det finns 
många sätt att tjäna bra med 
pengar på är Persson Innovation 
ett bra bevis på. På Fachpack 
träffade vi Kristian Nordgren 
och Arne Stegvik, ansvarig för 
USA, i deras monter. Företaget 
är en systemtillverkare med en 
”enkel” produkt, handtag till kar-
tongförpackningar, till exempel 
för kattsand, elektronikproduk-
tereller tvättmedel (som minskat 
eftersom allt mer tvättmedel 
säljs flytande). 
 Persson Innovation, som grun-
dades i början 80-talet, har sitt 
huvudkontor i Kumla utanför 
Örebro och ett försäljningskontor 
i Naperville i USA. Förtaget ägs 
sedan år 2012 av svenska Con-
necting Capitals.
 - Vi tillverkar bärhandtag av 
papper och plast och det är en 
mycket lönsam produkt, berättar 
Kristian Nordgren som är ansvarig 
för anläggningen i Kumla. Vi har 
mycket få konkurrenter, knappt 
en handfull och vi vill påstå att 
vi är världsledande.
 - Sjuttio procent av vår pro-
duktion avsätter vi i USA, det 
går containersvis varje vecka till 
den internationella marknaden. 
Varje dag producerar vi en miljon 

handtag. Inget lagras, allt går ut 
direkt från fabriken.
 De flesta har säkert lagt märke 
till de här handtagen som sitter 
monterade på kartongförpack-
ningar och underlättar hante-
ringen. Produkten består av en 
bit kartong med ett handtag 
på. Detta limmas på insidan av 
kartongförpackningen med en 
speciell maskin som Persson 
Innovation utvecklat.
 - Vi är ett Tetra Pak light kan 
man säga, vi har en systemlösning 
där vi säljer maskinen som mon-
teras i kundens resningsmaskin. 
Den för in handtaget och limmar 
fast det. Appliceringshastigheten 
är max tolvtusen i timmen.
 Appliceringsmaskinen har så 
klart en central roll i konceptet, 
men omsättningsmässigt svara 
den bara för cirka fem procent 
av företagets totalomsättning. 
 - Den första dagen här på 
mässan var riktigt bra, säger Arne 
Stegvik men pekar samtidigt på 
en viktig faktor för att lyckas på 
en mässa, nämligen ett gediget 
förarbete. 
 - Vi har gjort ett stort jobb 
innan mässan och nu hoppas 
och tror vi att det kommer att 
betala sig. Första dagen lovade 
gott i vilket fall. 

Wellplast ställde ut på Fach-
pack för första gången och det 
var ett mycket glatt gäng som 
redan vid lunch första dagen 
kände att mässan var en klar 
framgång för dem. Bilindustrin 
är en viktig kund för företaget 
och på kort tid hade flera av de 
stora biltillverkarna i landet hun-

nit hälsa på i montern och varit 
mycket intresserade. 
 Wellplast lanserade sitt nya 
material på mässan. Det är en 
kombination av två material, 
ett som förhindrar korrosion 
på metall och ett som har en 
mycket mjuk yta för repkänsliga 
produkter. 

NÖJDA DIREKTNÖJDA DIREKT

FIBREFORM 
VISADE FORMERNA

BillerudKorsnäs material 
FibreForm får många att höja 
på ögonbrynen. Nya intressanta 
former och kan skapas med hjälp 
av ett fiberbaserat material. 
Materialet har varit på väg ut 
på marknaden i några år nu, och 
det första rejäla genombrottet 
kom nyligen när en maskin (den 
kallas PAM/BOM) för bearbet-

ning av materialet placerades ut 
hos kontraktpackaren Vetipak i 
Holland. Det holländska företaget 
packar konfektyr och livsmedel. 
FibreForm var också en av drygt 
femtonhundra utställare på 
Fachpack. Här har hela gänget i 
montern radat upp sig för nord 
emballage. Vd Kasper Skuthälla 
längs till höger. 



EGEN JULHÄLSNING

CHRISTER NÖJD AB
0171-46 80 00

INFO@NOJD.COM
WWW.NOJD.COM

VI SKYDDAR NÄSTAN ALLT DU ÄR RÄDD OM
Ja, vi hjälper våra kunder att förpacka det mesta – inte människor så 
klart, men vi vill att våra kunder ska känna att vi finns här och engagerar 
oss i varje enskilt problem som kan uppstå i en förpackningsprocess. 

Välkommen att kontakta oss om du också 
vill få hjälp att skydda det du är rädd om.
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Ny maskingeneration för tillverkning 
av ståpåsar med förslutning

Scaldopack från Holland väckte 
uppmärksamhet med en ståpåse 
som kan värma upp innehållet, 
till exempel kaffe eller choklad, 
till rätt dricktemperatur. Den är 
inte helt ny, redan på interpack 
förra gången visade man den, men 
tillräckligt ny för att inte finnas 
på marknaden ännu. Frågan är 
kanske om den någonsin kommer 
dit. Påsen består av tre olika påsar 
där den ena innehåller kalcium 
som när den andra påsens vatten 
blandas med den, genererar värme 
till innehållet. 220 ml dryck ryms i 
en påse som, om den kommer på 
marknaden, troligen kommer att 
kosta mellan 2,99 till 3,99 euro. 
 - Vi tog fram den här lösningen 
redan år 2012, berättar Harald Sa-
elens på Scaldopack. Intresset var 
omedelbart stort, men problemet 
var att vi inte hade någon maskin 
som kunde tillverka den, det var 
manuellt arbete som gällde och 
fungerar så klart inte.
 - Vi gick till de traditionella ma-
skintillverkarna men hittade inte 

vad vi behövde. Det slutade med 
att vi köpte en standardmaskin 
och började modifiera den i flera 
omgångar. Det innebar oerhörda 
kostnader utan att det blev som 
vi ville. Då tog vi ett beslut att 
utveckla en maskin själv från 
grunden. 
 - Nu har vi en mycket flexible 
maskin som främst troligen kom-
mer att användas för tillverkning 
av påsar med en förslutningsbar 
hällpip av mer traditionell typ. Ska 
vi tillverka påsarna med värme, 
krävs två maskiner parkopplade.
 Under utvecklingsarbetet insåg 
man att man hittat funktioner 
som var perfekta för påsarna utan 
värmefunktion. Den maskin man 
visade på Fachpack var mycket 
kompakt. De hade en karusell med 
åtta stationer som flyttar påsen till 
upp till åtta arbetsstationer i dess 
omkrets, beroende på hur många 
steg som behövs för applicering av 
den aktuella hällpipen. Maskinen 
är servodriven och PLC-styrd. De 
olika stegen är följande:

• Påsseparering och 
 inmatning i karusellen
• Öppning av påsen
• Införning av hällpipen 
 och försegling
• En andra försegling
• Tredje försegling 
 (om nödvändigt)
• Nedkylning av förseglingsytan
• Märkning av påsen 
 (om nödvändigt)
• Uttransport av 
 den färdiga påsen

 - Tack vare direkdriften, en 
liten karusell och optimering av 
processen kan vi producera upp 
till etthundra påsar i minuten. 
Karusellen är flytande och mycket 
enkelt att göra ren och allt är 
digitalt, berättar Harald Saelens. 
 - Det här innebär att vi kan köra 
med dubbelt så hög hastighet som de 
flesta andra maskiner av denna typ 
och vi är mycket stolta över den. Det 
är en annorlunda maskin som även 
kan användas för fyllning. Den första 
är såld till en kund i Belgien. 

LIVING ON 
THE EDGE…?

Litepaq fanns på plats och 
visade sina lättviktspallar 
tillverkade av vätskekartong. 
En nyhet var det kraftiga 
kantskyddet av wellpapp och 
vätskekartong som många var 
intresserade av. Kari Klemetil-
lä var glad över responsen. 



INVESTERAR DU EKONOMISKT 
RÄTT FÖR FRAMTIDEN?

DYNATEC AB, tel: 0411 557 590, e-mail: DYNATEC@DYNATEC.se, 
web: DYNATEC.se

VI I DYNATEC HAR FOKUS PÅ ATT UTVECKLA LÖSNINGAR SOM GER DIREKTA 
OCH MÄTBARA RESULTAT FÖR VÅRA KUNDER. VI HJÄLPER DIG MED DIN 
FRAMTIDA INVESTERING.
Med dedikerade produktutvecklare och samarbete med världens främsta maskintill-
verkare är DYNATEC en totalleverantör för livsmedelsindustrin. Vi levererar automation 
och lösningar för hela värdekedjan, från teknik och enstaka maskiner till kompletta linjer. 
Kontakta oss för ett kostnadseffektivt samtal.

“ÄR DU MEDVETEN OM 
DYNATECS LÖNSAMMA 

SERVICEAVTAL? “
Serviceingeniör

Ole Christian

PRODUKTOMRÅDEN
* Fabriksplanering
* Dosering
* Ugnar och specialugnar
* Kyl og frys
* Iläggare
* Förpackning
* Robotlösningar

* Produktkontroll
* Transportlösningar
* Palletering
* Rengöringsmaskiner
* Egen verkstad
* Service och reservdelar
* Begagnade maskiner

DYNATEC SERVICEAVTAL
Serviceavdelning på Dynatec 
består av ett dussin erfarna 
specialister inom elektriska, 
mekaniska, programmer-
ing, bearbetning och en del 
produktion. Kontakta oss 
för mer information om vår 
service eller tjänsten.

Robot med 3D-vision

Vertikal 
påsmaskin

Veripack 
djupdragare

Transportband

Palleteringslösninger

Flex picker
Röntgen

Multihead 
våg

Kolla förpack-
ningslinjen

Kolla conveyor 
med Matrix

Kolla enkel
verktygsbyte

Se palletering och 
depalletering av 
EPS lådor med 
robot

Se transportlösning 
for NLP lådor
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VINNARE I DEUTSCHE 
VERPACKUNGSPREIS
Deutsches Verpackungsinstitut arrangerar 
tävlingen Deutsche Verpackungspreis årligen, 
och i år skedde prisutdelningen i samband 
med Fachpack. De 27 bästa lösningarna från 
sex olika kategorier fick pris. Totalt var det 
nära tvåhundra bidrag som deltog i tävlingen. 
Vid prisutdelningen var runt tvåhundra 
personer på plats. De vinnande bidragen fanns 
naturligtvis utställda på mässan. Här är några 
exempel på vinnare.

Den här förpackningen för tissues föll juryn i smaken. Den lite annorlunda 
formen för en förpackning för denna produkt gör att den syns både på hyllan 
och i hemmet. Även designen fick beröm liksom användningen av prägling och 

UV-lack samt matta partier. Förpackningen är tillverkad av Mayr-Meinhof 
Packaging och användare är Müller Grosshandels Ltd & Co. KG.

Är det en bok eller en förpackning? ArtonVinyl är nästan både och. 
Den är på åtta sidor, inbunden som en bok och i ett storformat på 

36 x 36 centimeter. Den innehåller två CD-skivor och en vinylskiva samt 
en booklet på tjugofyra sidor. Den ger en visuell och känslomässig upple-
velse som juryn uppskattade. Den är spottlackerad och har utfräsningar. 

Tillverkare är Henk Hasselmann, Mediadruckwerk Gruppe GmbH och 
användare är California Sunset Records GmbH.

Vid en första anblick ser den ut som en förpackning för piptobak, men det är en ny lösning för marinering av kött direkt i förpackningen. Förpackningen består av en aluminiumfolie som på baksidan har en transparent högbarriärfolie. Blixtlåset har ett membran med ett tydligt märke för var man ska öppna det. Förpackningen rymmer ett kilo kött som marineras i de 200 ml marinad som finns i den. När man lagt i köttet stänger man med blixtlåset.Tillverkare är Amapc Flexibles Gmbh och användare är JANS e.K.

Den här förpackningen för transport av flaskor är certifierad av DHL. Den är ett 
svar på den snabbt ökande e-handeln med drycker. Flaskan fixeras i förpack-

ningen med en smart lösning och försluts med självhäftande tejp i topp och botten. 
Den har dessutom fått en extra, femte panel, för att ge en extra designtouch. 

Tillverkare är Dinkhauser Kartonagen GmbH. 

Geami WrapPak heter den här förpackningslösningen från Ranpak. Den är 
ett alternativ till förpackningar med bubbelplast. Konstruktionen består av 
kraft- och sidenpapper som automatiskt sammanfogas i packstationen. 

Kraftpappret får en honeycombstruktur som ger stötskydd och sidenpapp-
ret omsluter produkten och kan fås i olika färger. En snygg lösning.



HEALTHCARE                 MANUFACTURING          RETAIL        T & L

PACKAGING
Beverage

PACKAGING
Food

PACKAGING
Pharma

www.datalogic.com
Tel. 040-385000

Oavsett hur stor din verksamhet
är, hur många objekt och flaskor
som går igenom din fyllnings-och
förpackningslinje varje dag, hjälper
Datalogic dig att upptäcka, spåra 
och kontrollera varje skede. 
Vi hjälper dig att förenkla valet av 
Sensorer, Säkerhet, Vision- och 
ID-lösningar.
Med Datalogic uppnår ni mer. 
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i500
Inverters

Less means more.

NEW

Streamlined design, scalable functionality, and exceptional user-friendliness.

i500 is the new inverter series in the 0.33 to 60 Hp (0.25 to 45 kW) power range. 

i500 provides a high-quality inverter that already conforms to future standards in 
accordance with the EN 50598-2 efficiency classes (IE). This provides a reliable and 

future-proof drive for a wide range of machine applications.

Read more at:

www.lenze.com

Nytt limhuvud baserat på 
elektromagnetiska moduler

hhs Baumer Group hade 
världspremiär på Fachpack med 
nya limappliceringshuvuden 
som går under namnet tesla. 
Man säger själv att man sätter 
en ny standard på smältlims-
marknaden när det kommer 
till pålitlighet, produktivitet, 
användarvänlighet och eko-
nomisk effektivitet. I montern 
visade man ett exempel på ett 
appliceringshuvud som ansluts till 
Baumer hhs kontrollenheten och 
ett par appliceringshuvuden som 
drivs med 24 V för PLC-styrning, 
avsedda för standardjobb inom 
förpackningsförslutning. De har 
fått namnen tesla red och tesla 
blue. Det som präglar dessa 
lösningar är elektromagnetiska 
moduler, en nyutveckling som 
ger intressanta egenskaper. 
 Tesla blue kan enkelt ersätta 
existerande smältlimshuvuden 
enligt plug & play principen. Det 
ska i princip inte ta någon tid 
alls att ersätta ett existerande 
elektropneumatiskt huvud med 
detta.
 Både tesla röd och blå kan 
styras av vilken PLC som helst. 
Ett elektromagnetiskt huvud har 
fördelen av att det inte behöver 
servas, serviceintervallerna är 
upp till tio gånger längre, jämfört 
med de traditionella huvudena. 
Det innebär högre produktivitet. 
De längre serviceintervallen 
kommer främst av att de här 
huvudena inte behöver några 

dynamiska tätningar som ofta 
blir slitna. 
 tesla (utan färgbeteckning) är 
namnet på ett höghastighetshu-
vud som styrs via Baumer hhs 
kontrollsystem och kan hantera 
högviskösa limmer i tryck upp till 
åttio bar. Genom att viskositets-
området är bredare och trycket 
högt kan elektromagnettekniken 
nu användas i segment där tidi-
gare varit tvungen att köra med 
elektropneumatiska huvuden. 
 En annan fördel med tekniken 
är att den inte behöver någon 
tryckluft och därmed behövs 
inga slangar för det. Det sparar 
energi och kostnader.  

MONDIS NYA PAPPERSSÄCK 
FÖR INDUSTRIN KLARAR VATTEN

Hos Mondi ville man gärna visa 
sin nya papperssäck för industrin, 
kallad HybridPro. Det är i och för 
sig inte bara papper, det är en 
tekniskt krävande kombination 
med plast också. Enligt Mondi får 
man här en säck som kombinerar 
det bästa från två världar, man 
får motståndskraft mot dåligt 
väder tack vare en yttre barriär 
av polyeten vilket gör att säckarna 
kan lagras utomhus.
 Det inre lagret i påsen är 
tillverkat av 120 g/m2 Mondi 
Avdvantage One, ett kraftpap-
per för säckar, det yttre är ett 40 

my tjockt lager av HDPE. Låter 
kanske inte så märkligt, papper 
och plast är ju inte precis en ny 
kombination, men det innovativa 
enligt Mondi är att plasten finns 
på utsidan av säcken.
 Säcken har utvecklats i samar-
bete md byggmaterialtillverkaren 
Knauf och deras tester visar att 
gips kan lagras i åtta månader ut-
omhus utan påverkan eller extra 
skydd vilket är dubbelt så länge 
som för en vanlig säck av papper. 
 Påsen kan fyllas i vanliga 
fyllanläggningar för pappers-
säckar. 
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ÄR DU I BEHOV AV EN PÅLITLIG FÖRPACKNINGSMASKIN?
Kartongresare - Trågformare - Lådförslutare - Kapsyleringsmaskiner
Lundgren Machinery AB bildades 1912, vi tillverkar förpacknings-
maskiner. Vår långa erfarenhet avspeglas i våra IBS maskiner genom 
en robust konstruktion med få rörliga delar. Detta medför lång livs-
längd med minimalt slitage och låga underhållskostnader. God drift-
sekonomi! Våra maskiner rostar inte, de tål att stå i direkt produktion 
där rengöring av process utrustning, golv eller dylikt hör till vardagen. 
Vår robusta och rostfria konstruktion tillåter dig att hålla rent.

Vår värde kedja börjar med en dialog där vi konsulterar dig fram 
till den bästa förpackningslösningen. Framtagningsprocessen av 
din maskin följs upp efter en Projekt matris där de olika aktivitets 
punkterna är noterade. Det är bland annat därför vi håller en så hög 

leveranssäkerhet. FAT, i våra lokaler med ert emballage är en de 
viktiga aktivitets punkterna följt av leverans. Installation sker med vår 
utbildade personal. After Sales, vid behov av service och reservdelar 
eller om Ni önskar hjälp med nya förpackningsstorlekar. Skaffar Ni 
ny personal som behöver utbildning av er befintliga IBS utrustning, 
då vet ni vem ni ska ringa!

 
Det här kallar vi att vara med dig hela vägen!
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DISPLAYMATERIAL SOM TALAR MED KONSUMENTEN
I avdelningen för smarta etiket-

ter på Fachpack samarbetade STI 
Group (som tillverkar displaymate-
rial) med Fraunhofer Institute för 
att visa hur konsumenter via digital 
teknik kan bli uppmärksammad på 
erbjudanden. Naturligtvis bygger 
det på att man ska använda sin 
smarta telefon. Tekniken bygger 
på att konsumenten laddar hem en 
app från sin handlare. När hen går 
in i affären nås hen av en rad olika 
meddelanden och erbjudanden. 
Men i stället för att ge en mängd 
detaljer erbjuds hen att vara med 

i en in-store skattjakt. Om hen hit-
tar t ex den display som erbjuder 
energidryck får hon rabatt plus 
en chans att vinna en stuntman 
weekend i Berlin. Energidryck fanns 
inte på shoppinglistan men erbju-
dandet lockade och på skärmen 
kan hon få ledtrådar för att hitta 
till displaystället med dryckerna. 
Hen kan få meddelande att det 
”kallnar eller blir varmare” be-
roende på åt vilket håll hen går. 
När konsumenten är bara någon 
meter från displaystället dyker 
det upp en QR-kod i telefon och 

ett budskap med detaljer och er-
bjudande. Det får hen genom att 
skanna koden i kassan. 
 Allt bygger på en så kallad ”bea-
con”, en gömd liten sändare som 
sitter väl inkapslad i plastpallen 
under displaystället. Denna sän-
dare sänder kontinuerligt ut en 
signal via Bluetooth Low Energy 
(BLE). Transmissionsavståndet kan 
vara allt från trettio centimeter till 
etthundra meter. En telefon som 
stöder BLE fångar signalen. 
 Så här långt finns inte pallar med 
sändare, men tekniken finns. Pro-

blemet är att sändaren är ganska 
dyr, mellan tjugo och trettio euro 
per styck. Det gör att de knappast 
kan användas i till exempel pallar 
av wellpapp. 
 När plastpallen går i retur kon-
trolleras sändaren, budskapet 
raderas och ett nytt kan program-
meras in. Det kan så klart handla 
om mycket annat än tävlingar, 
förmodligen är det viktigare att ge 
konsumenten mer värdefull infor-
mation, men nu vet vi åtminstone 
vad vi kan vänta oss i butikerna i 
framtiden. 

Inte tillräckligt 
många ville 
samarbeta

”Together we make it 
happen” var en slogan i SCA:s 
monter på mässan där man 
pushade för sina förpack-
ningspapper som man bör-
jade marknadsföra för drygt 
två år sedan. Tyvärr var det 
tydligen inte tillräckligt många 
som ville jobba tillsammans 
med dem för att få det att 
hända, och kort efter mäss-
san meddelade SCA att man 
lägger ned satsningen på 
grund av att volymerna inte 
blivit vad man hoppats på. 
Pappret tillverkades på PM2 
i Ortviken, en maskin med en 
kapacitet på 135 000 ton, så 
det fanns utrymme för stora 
order (!). Nu stängs även 
maskinen ner, som en följd 
av bristande efterfrågan på 
tidningspapper. 

TÄNKBART 
CITAT

Följande text dök upp 
under en presentation på 
Fachpack. Fritt översatt be-
tyder det att Karl Lagerfeld 
sagt att man ”måste slänga 
ut pengarna genom fönstret 
för att kunna se dem komma 
in genom dörren igen”. Med 
andra ord, man måste våga 
satsa om man ska kunna 
vinna. 

OSYNLIGA STRECKKODER VÄXER
När vi ändå är inne i butiken 

är det intressant att ta del av in-
formation som Wipak delade med 
sig av på Fachpack. Wipak har ett 
samarbete med amerikanska Di-
gimarc som skapar den streckkod 
som behövs (en ”osynlig” sådan) 
och som Wipak sedan integrerar 
i förpackningar via flexo- eller 
djuptryck. Wipak gör även repron. 
 Digimarcs teknik innebär att 
hela förpackningen blir en streck-
kod, osynlig för ögat med synlig 

för teknik, till exempel för en 
smartphone. Vi kassan förenklas 
mycket, man behöver inte hitta 
streckkoden på förpackningen, 
det är bara att svepa den över 
läsaren, och mer än en förpack-
ning kan scannas samtidigt. För 
konsumenten underlättar det 
också mycket vid självscanning. 
Stora produkter, till exempel 
säckar med djurmat, behöver 
inte lyftas upp ur kundvagnen, 
de kan scannas på avstånd. 


