ET LÅG KAN GØRE
EN VERDEN TIL FORSKEL
Unik produktionsmetode sikrer
all-in-one håndtering af skeer i låg

Fuldautomatisk produktionsproces sikrer en
meget høj hygiejne på det færdige produkt.
Ske i pose garanterer tamper evidence.

Ny fuldautomatisk
produktionsmetode
= færre håndteringer og
dermed bedre hygiejne.
Produktionsmetode
Vi har sammen med førende specialister i Tyskland og Danmark
udviklet et enestående system til In-line håndtering af ske-ilægning. Denne proces foregår uden menneskelig berøring fra folieindløb til kvalitetskontrol af det færdige emne og sikrer dermed
en meget høj hygiejne gennem hele produktionsprocessen.
Anlægget består af nyeste generation Illig thermoform maskine,
som producerer låget til skeen. Denne maskine er udviklet med
en speciel indretning, så den kan integreres med ”hjertet” af linjen, som er robotten, der placerer den posepakkede ske i låget.
Denne fuldautomatiske enhed er udviklet i Danmark i tæt samarbejde med Kilde Automation og er den første af sin type i verden.
Anlægget er udviklet, så det kan håndtere skeer fremstillet af flere forskellige typer materialer, hvilket giver gode muligheder for
at kunne efterkomme specielle ønsker fra vores kunder.

Ske sat direkte på under produktion.
Skeen ligger i pose,
uberørt af menneskehænder.

Vores skeer kan køres
i produktion i enten
pap, plast eller træ.

Pack Plast genanvender nær ved
alt plastmateriale. Restfolie opsamles, presses og sendes retur
til leverandøren. Dette udgør en
betydelig ressource, vi med fordel
kan anvende, og samtidig mindsker vi mængden af affald.

Plastmaterialer og
plastemballage!
Pack Plast materialer
har 80-85%
genanvendt plast.

Et af de materialer, som har den højeste genanvendelsesandel,
er PET, som primært anvendes til blæsestøbning af flasker og til
ekstrusion folier med efterfølgende themoformning af emballager, hvilket er den teknologi vi anvender hos Pack Plast A/S.
Vi anvender udelukkende APET eller APET/PE-folier. Disse materialer, som vi bearbejder ved thermoformning, sikrer vi gennem
indkøb fra certificerede leverandører, altid har et indhold af recirkuleret materiale på ca. 85%. Den resterende materialeandel består af nyvare.
Denne sammensætning af materiale anser vi pt. som værende
den mest optimale og miljømæssigt korrekte til fremstilling af
themoformet emballage til fødevarer. Alle de råvarer, vi anvender, har altså et stort indhold af genbrugt materiale og lever
dermed op til ønskerne om en generel genanvendelse af plastmaterialer.

Ved thermoformning af plastemballage opstår der en vis mængde spild fra dels opstart af nye produktioner og dels fra stansegitter, som er det materiale, der er tilbage, når de færdige emballager er blevet stanset ud af den folie, der anvendes som råvare. Alt
dette materiale presses i baller og returneres til vores råvareleverandører og genanvendes hos disse 100%.
Vi genererer altså intet plastspild i vores produktionsproces.

Pack Plast genanvender al overskudsmaterialer fra produktionen.
Indsamlet og rengjort APET samt
APET/PE genanvendes 100%.

Pack Plast, udvikler og
producerer termoformede
plastemballager til førende
fødevare- og levnedsmiddelvirksomheder i
Skandinavien og
Nordeuropa.
Pack Plast er etableret i 1987 og har rødder i den lokale Joni
Emballage A/S (i dag RPC Superfos). Virksomheden har således været med til at danne et solidt fundament for en stærk
klynge af virksomheder inden for plast, opstået lokalt i løbet
af de seneste 30 år. Det hele begyndte med plastemballage
til lamper og har siden udviklet sig til, at Pack Plast i dag er
højtspecialiseret inden for skræddersyede emner til fødevareindustrien, formet ved hjælp af vakuum og trykluft.
Tværgående samarbejder med andre lokale inden for branchen, maskinbyggere m.m. gør Pack Plast til en stærk samarbejdspartner på komplette løsninger.

Pack Plast overholder
alle EU-regulativer.
FSSC 22000 certificering.
VINDenergi miljøbevis.

Pack Plast er certificeret efter strenge krav inden for emballager til fødevareproduktion – FSSC 22000.
Certificeringen er en dokumentation af, at vi har det fulde
overblik over alle virksomhedens processer.
Kvaliteten sikres i det daglige af vores dygtige medarbejdere og hvor Force er vort certificeringsorgan.

Pack Plast er drevet efter
nogle helt klare principper
om konstant at udvikle.

“

Vi skaber klassikere i termoformet plast
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