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EDITORIAL

PACKAGING HERALD
SLAVÍ PRVNÍ
NAROZENINY!

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

magazín Packaging Herald slaví první výročí od svého uvedení na trh. Hodnocení necháme na vás, ale podle dosavadních ohlasů cítíme, že nás obalový trh přijal, což je příjemné,
ale zároveň zavazující.
Potvrdilo se také, že roste preference odborného zpravodajství v on-line prostředí a že do budoucna více a více nynějších čtenářů tištěných verzí odborných časopisů plánuje číst
jen elektronické verze! Proto vedle tištěného magazínu budeme i nadále maximálně zdokonalovat naše on-line média.
Milé čtenářky a čtenáři, děkujeme vám za velmi pozitivní
vazby, které nám průběžně vyjadřujete. Jsou pro nás hnacím
motorem a zároveň i závazkem, že vás druhý ročník bude
bavit minimálně stejně jako ten první.
V aktuálním vydání jsme pro vás připravili reportáž z výroby
unikátního obalu pro karoserie ŠKODA AUTO ve společnosti PILOUS (na stranách 48 a 50) a další zajímavé články.
Například rozhovor se zástupci ﬁrmy ŠKODA JS, kteří se
s námi podělili o zkušenosti v balení několikatunových kolosů.

Na co se můžete těšit v nejbližší době? Letní hudební a jiné
kulturní festivaly brzy vystřídají odborné akce. Na konci září
se mnozí z nás vydají čerpat inspiraci do Norimberku na
FachPack. Těšte se tedy opět na inovace a služby z obalového průmyslu a zcela určitě i na novinky z oblasti logistiky.
Hned na začátku října propukne největší tuzemská veletržní
událost – Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV). Organizátor
veletrhu slibuje nejrozsáhlejší přehlídku průmyslových technologií za posledních pět let. Chybět opět nebude Packaging
live, ale ani chytré továrny budoucnosti. Více o programu na
straně 60.
Na zmíněných a mnoha jiných významných akcích bude
i Packaging Herald, a proto se můžete těšit na zprostředkování toho nejdůležitějšího!

Šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald
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Z VELETRŽNÍ EXPOZICE
ROVNOU DO VAŠÍ VÝROBY!

Značící technologie Markem-Imaje
pro potisk kartónů, fólií, PET lahví,
kabelů, skla a dalších materiálů.

STÁNEK 21, PAVILON E, MSV 2016, 3.–7. 10. 2016, BRNO
PACKAGING LIVE – STÁNEK 46, PAVILON A2
ONDRÁŠEK INK- JET SYSTEM
výhradní distributor Markem-Imaje
komplexní značící technologie pro výrobní a balící linky
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DIÁŘ AKCÍ
15. ZÁŘÍ
Marketing Mix
Praha

PIP přilákal 200 expertů
Ve dnech 26. a 27. května se v Londýně uskutečnil již 5. ročník Packaging Innovation Programme (PIP), který organizuje
společnost World Business Inteligence (WBI). Letošní ročník
se zaměřil především na oblast FMCG, součástí dvoudenní
akce byl i Global Brand Protection Innovation Programme.
Ambicí WBI bylo spojit světové odborníky a dodavatele z oblasti inovativních obalových řešení s uživateli těchto balení,
což se podařilo a událost si nenechalo ujít více než 200 průmyslových expertů z různých zemí. Například Keith Barnes,
chairman of The Packaging Society, vedl panelovou diskusi
o budoucnosti a možnostech balení v různých průmyslových
odvětvích. Debaty se účastnili například Sanjay Patel, global
innovation connector společnosti Coca-Cola, Sonia Whiteley
z Group Commercial Director Sun branding Solutions a Glen
Hodgson, Head of Healthcare GS1. Mediálním partnerem
akce byl opět i magazín Packaging Herald. Další ročník PIP
se koná 30. a 31. března 2017 ve Frankfurtu v Německu.

22. ZÁŘÍ
Marketing Mix
Brno

27.–29. ZÁŘÍ
FachPack
Norimberk

3.–7. ŘÍJNA
MSV
Brno

19.–26. ŘÍJNA
K 2016
Düsseldorf

2.–3. LISTOPADU
Plastics Recycling
Conference Europe
Rotterdam

Plastics

3. LISTOPADU
Slavnostní předání ocenění
OBAL ROKU v rámci
PackSummitu pořádaného
souběžně s konferencí
SpeedCHAIN, Praha

Rebranding značky Hollandia
dovršil design nové řady zmrzlin
Nový vzhled Hollandia Zmrzky od agentury Cocoon komunikuje úzké spojení mezi minulostí a současností, a to díky
modernímu názvu a zároveň v dobových kostýmech vyobrazenému ﬂirtujícímu páru. Hravé pojetí moderní romantiky

3.–4. LISTOPADU
SpeedCHAIN
Praha

8.–10. LISTOPADU
BrauBeviale
Norimberk

8.–10. LISTOPADU
Sustainability
in Packaging Europe 2016
Barcelona
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spočívá v obdarování dámy nikoli květinou, nýbrž velikánským
nanukem. Novinka je oslavou 25. výročí značky Hollandia
a zároveň pokračováním masivního redesignu celého portfolia značky včetně
několika řad jogurtů, které spatřily světlo
světa na začátku letošního léta.
Více na www.packagingherald.cz.

CeMAT 2016: veletrhu se zúčastnilo
1000 vystavovatelů ze 44 zemí
CeMAT, světový veletrh intralogistiky a řízení dodavatelského řetězce, se uskutečnil v Hannoveru od 31. května
do 3. června 2016 a zaměřil se v rámci hlavního tématu
Smart Supply Chain Solutions na digitalizovaný a propojený
řetězec tvorby hodnot. Veletrhu se zúčastnilo téměř 1000
vystavovatelů ze 44 zemí. Více než polovinu tvořili právě
zástupci ze zahraničí. Oblast balicí techniky byla posílena
dvojicí veletrhů Empack a Label & Print. Představena byla
aktuální řešení přepravního balení, obalových materiálů
a nejnovějších strojů. Oba tyto veletrhy organizuje veletržní
společnost Easyfairs. Na veletrhu CeMAT byly zastoupeny
všechny segmenty intralogistiky – od inovativních a energeticky úsporných vysokozdvižných vozíků a pozemních dopravních prostředků, komplexních plně automatizovaných
přepravních systémů, regálových a skladových systémů až
po nejnovější řídicí systémy a inovace. Nechyběly jeřáby,
zvedací technika a zvedací pracovní plošiny, Auto-ID systémy, robotizovaná logistická pracoviště a balicí technika
využívaná v intralogistice.

Zuzana Hejnová, David Svoboda, Petr Koukal, Martina
Sáblíková a Kateřina Emmons. Plechovky jsou na trhu od
18. července.

FachPack 2016:
jedenáct hal by mělo být opět vyprodáno
Tisková konference FachPack a BrauBeviale se konala
v červnu ve Vídni. Setkání s novináři se zúčastnili Johannes
Bergmair z World Packaging Organisation, Heike Slotta,
šéfka akce, a například Andrea Kalrait, projektová manažerka BrauBeviale, obě zástupkyně organizátora veletrhu
společnosti, NürnbergMesse. FachPack, jedna z nejvýznamnějších akcí se zaměřením na obalový průmysl, se bude konat
od 27. do 29. září. „Očekáváme, že jedenáct veletržních
hal bude opět vyprodáno,“ řekla Heike Slotta. BrauBeviale,
výstava z oblasti nápojového průmyslu, se bude v osmi halách konat od 8. do 10. listopadu. Tisková konference byla
spojena s návštěvou vídeňského Naturhistorisches Museum
a s exkurzí do vinařského sklepa Johann
Kattus, kde se vyrábí sekt Kattus.
NAHLÉDNĚTE, JAK EXKURZE
V JOHANN KATTUS PROBÍHALA:

Pilsner Urquell uvedl na trh
edici olympijských plechovek
Pilsner Urquell, dlouholetý partner Českého
olympijského týmu, uvedl na trh speciální
edici olympijských plechovek jako hold,
uznání a vyjádření podpory předním českým
olympionikům před nadcházejícími olympijskými hrami. Hlavními postavami vyobrazenými na plechovkách Pilsner Urquell se
staly symboly českého sportu Ondřej Synek,
8

Gin London Dry
v dynamickém designu
Značka Beefeater uvádí nový design
lahve ginu London Dry, který se věnuje městu, jež je jeho domovem –
Londýnu. Na zadní etiketě lahve
se nachází ručně kreslená mapa
tohoto města. Nový vzhled lahve
představuje příběh Londýna zevnitř
i zvnějšku s klasickým proslulým
ginem Beefeater London Dry uvnitř
a charakteristickými dominantami
města viditelnými zvenku.
Více na www.packagingherald.cz.
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HLAVNÍ TÉMA

I exportní obal vyjadřuje
image ﬁrmy
V PŘEPRAVNÍM A EXPORTNÍM BALENÍ SE Z HLEDISKA MATERIÁLŮ STÁLE UPLATŇUJÍ PLAST,
VLNITÁ LEPENKA, DŘEVO A KOV. Z POHLEDU MÍRY VYUŽITELNOSTI ZDE SVÉ MÍSTO MAJÍ PŘIROZENĚ
JEDNOCESTNÉ I VRATNÉ OBALY. TY VRATNÉ BY MĚLY BÝT SKLÁDACÍ. DŮRAZ JE KLADEN NA NÍZKOU
HMOTNOST OBALŮ, OVŠEM NE NA ÚKOR PEVNOSTI, KVALITY, ČI DOKONCE BEZPEČNOSTI. LEHKÉ
OBALY PŘINÁŠEJÍ, PODOBNĚ JAKO SKLÁDACÍ, NEMALÉ ÚSPORY V DOPRAVĚ A LOGISTICE.
Adriana Weberová

D

ůležitým faktorem pro volbu obalu s možností opakovaného použití je destinace dané zásilky. Vícecestné
obaly, které putují zpátky, jsou využívány zejména
při přepravách v rámci Evropy. Například ve společnosti
DB Schenker používají mimo jiné i řadu vratných obalů, které
lze po vykládce složit na zhruba jednu třetinu jejich původního
objemu a ušetřit tak transportní náklady. „V poslední době pozorujeme zvýšený zájem našich zákazníků o vratné obaly. Pro
tyto účely nabízíme obaly BITOBOX MB, které mají kónické
stěny, takže se v prázdném stavu dají vkládat do sebe, čímž
se při přepravě nebo skladování prázdných boxů ušetří až
75 % prostoru,“ říká Markéta Musilová, marketingová manažerka společnosti BITO. Díky víkům nebo lištám je také možné
boxy stohovat na sebe. Typ MB je nabízen v několika rozměrech a výškách.

BITOBOX EQ – VÍCE NA

Pokud zásilka míří do zemí, kde by se návrat obalu ekonomicky nevyplatil, jako například Čína nebo Indie, používá
se jednocestný obal. „V exportním balení pro zámoří jsou
stále nosnými materiály kombinace OSB desek a překližek,
VCI fólie a pytle nebo plachty. Jako alternativa k těmto materiálům je stále používána varianta ochranných PE fólií se
zavařeným vysoušedlem,“ říká Martin Gallo, ředitel produktu
Obaly, Geis CZ.
Zvlášť u větších strojních celků jsou podle něho nasazovány
bariérové ALU fólie. Stále více se využívají různé druhy výplňových materiálů, ať již na bázi PE fólie a vzduchu nebo
polyuretanové pěny.

Výrobci sázejí na recyklovatelné obaly
Většina výrobců i uživatelů obalů preferuje recyklovatelné
materiály. „Obecně lze říci, že zájem o ochranu životního
prostředí a zesilující tlak na úsporu nákladů se promítá i do
používaných materiálů – nejčastěji jde o obaly ze dřeva,
plastů a kovů. Nejen výrobci obalů, ale i my klademe velký
důraz na to, aby se obal dal opětovně použít a byl pokud
možno vyrobený z recyklovatelných materiálů,“ potvrzuje
současné trendy David Martiš, ředitel provozu přeprav
DB Schenker.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE SE DOZVÍTE
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Citlivé zboží sledují čidla
Se zvyšujícími se nároky na kvalitu výrobků rostou i požadavky na kvalitu přepravních obalů. V poslední době jsou
proto kontejnery čím dál častěji vybaveny sledovacími čidly.
„Například u zboží citlivého na teplotu, vibrace nebo otřesy
používáme tzv. smartboxy – tedy kontejnery, které jsou vybaveny čidly zaznamenávajícími například teplotu nebo
vlhkost,“ říká David Martiš. Získaná data se vyhodnocují
a zákazník je po dobu přepravy informován o stavu nákladu. Do budoucna se počítá s tím, že tyto údaje bude
možné sledovat a vyhodnocovat v reálném čase. Novinkou
jsou také agregáty zabudované přímo v kontejneru, které
umožňují tyto veličiny regulovat i během pozemní přepravy
a ne pouze při pohybu nákladu na lodi nebo v logistickém
terminálu, jak tomu bylo donedávna.
Důraz na kvalitu potvrzuje Martin Gallo: „Co dříve bylo
možné použít pro benevolenci příjemce obalů, již dnes neplatí a stále více i v oblasti exportních obalů začíná platit,

10 www.packagingherald.cz

HP_06_tiskova.indd 10

23.08.16 8:41

HLAVNÍ TÉMA

že obal je součástí image ﬁrmy.“ Kromě toho období, kdy
se na obalech pod vlivem optimalizací šetřilo, vystřídala éra
inovací. „Zaznamenal jsem snahu hledat nová řešení, která
stranu příjemce zaujmou a přitom produkt dobře ochrání.
Ideální je samozřejmě kombinace nalezení nového řešení
a současné úspory,“ pokračuje Martin Gallo. Jako příklad
uvádí obalové řešení, které umožnilo zákazníkovi uložit produkt na produkt a přitom spodní vrstva je vlivem přenesení
tíhových sil na obal jen minimálně zatížena.
Uživatelé by se neměli řídit pouze cenou
Podle zástupce dodavatelů exportních obalů Radka Štencla
ze společnosti První obalová je stále co zlepšovat a uživatelé
obalů by se neměli řídit pouze cenou. „V současné době dochází k výběru dodavatele pouze podle kritéria nejnižší ceny
projektu exportního balení a zákazník není odborně
způsobilý a nedokáže posoudit kvalitu provedení.“
Toho podle Radka Štencla některé ﬁrmy neeticky zneužívají a tím se dostávají na trh nekvalitní obaly, které
nesplňují základní požadavky na konstrukci, použité
materiály či provedení tepelného ošetření podle ISPM.
Dále připomíná, že poslední dobou se právě požadavek na kvalitní ošetření exportních obalů podle ISPM
dostává do popředí a celní orgány jednotlivých států
postupně zpřísňují kontroly exportních obalů při dovozu
do jejich země.

pěny vyskytují tyto efekty: snižování nákladů a větší důraz
na chytrou konstrukci obalu, pokud přináší úsporu,“ říká
Gabriela Petrová, jednatelka společnosti THIMM Packaging
Systems. Snižování nákladů vede ke snižování kvality papírů, novým tvarům a velikosti vln za předpokladu zachování hodnoty ECT (Edge-Crush-Test [kN/m]). Dále dochází
k nahrazování ﬁxací z technických pěn levnějšími materiály,
především chytrou konstrukcí z vlnité lepenky. Velký tlak je
na maximální vytížení dopravního prostředku. Proto dochází
k podrobným analýzám všech logistických vlivů a hledání
možností, jak prostor obalu a také dopravního prostředku co
nejvíce využít. Podle Gabriely Petrové přichází rovněž trend
zadávání zakázek na vývoj obalových
konceptů. 

Velký tlak je na
maximální vytížení vozidla
Také další zástupce dodavatelů vnímá značný tlak na co
nejnižší cenu přepravního balení. „Díky tlaku na cenu se
v oblasti přepravních obalů z vlnité lepenky a technické
PI
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OBAL ROKU 2016: vítězové
v přepravních obalech
OBAL ROKU JE JEDINÁ SOUTĚŽ NA ČESKÉM A SLOVENSKÉM TRHU, KTERÁ JE VSTUPNÍ BRANOU
I DO SVĚTOVÉ SOUTĚŽE WORLDSTAR. V KATEGORII AUTOMOTIVE / PŘEPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÉ
OBALY LETOS KROMĚ OBALU PRO KAROSERIE VOZŮ ŠKODA AUTO, KTERÉMU SE VĚNUJEME NA
STRANÁCH 48 A 50, BODOVALO DALŠÍCH SEDM EXPONÁTŮ. ORGANIZÁTOREM JE OBALOVÝ
INSTITUT SYBA.
Adriana Weberová
EuroClick – nová modulární přepravka
Nová modulární přepravka EuroClick od přihlašovatele
Schoeller Allibert je lehčí a přitom stejně pevná jako předcházející řada přepravek. Díky nasazovacímu rámu Click
Booster je možné snadno zvýšit
výšku přepravek, a tím rozšířit možnosti použití. Zajímavý
je nacvakávací držák etiket
Click Holder, který eliminuje použití přídavných samolepek bránících vypadnutí
etikety. Přepravky jsou k dispozici v rozměrech 400 x 300 mm
a 600 x 400 mm v řadě výšek.
Obal pro velmi hrubé zacházení
Vratný vysokozátěžový transportní a skladovací obal
od přihlašovatele STEINBAUER LECHNER pro dveře
12

Airbus A 320 NEO je určen pro transport a skladování.
Skladovatelný je ve vnitřním i venkovním prostředí, a to i díky
odolnosti proti stříkající vodě a UV záření. Při výrobě byla
použita kombinace překližky, oceli, plastu a sklolaminátu.
Optimalizován je pro využití evropských LKW. Obal je určen
pro velmi hrubé zacházení (provedení Heavy
Duty) v celém logistickém procesu. Systém
upnutí baleného výrobku umožňuje rychlé
a bezpečné balení
i vybalení.
Přepravní obal na obrazy
Zadání pro přihlašovatele společnost Boxmaker znělo: vytvořit
obal určený k zasílání obrazů prostřednictvím přepravních
společností. Úkolem obalu je ochránit zabalený produkt před
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poškozením při transportu a možnost jeho opětovného použití. Obal
tvoří výsek z 5VVL 2.90 BC, do kterého jsou vlepeny výztuhy ze 7VVL
3.96 CAA, které zajišťují ochranu
proti průrazu ostrým předmětem. Na
těchto výztuhách je nalepen nopový
molitan, který slouží jako ﬁxace obrazu. Opatřen je plastovými zámky,
které se po uzavření vloží do výseků
a otočením zaﬁxují obal proti otevření
a následně je zajištěn plombou proti nechtěnému otevření
obalu. Toto řešení eliminuje nutnost zalepovat obal páskou
a je možné ho použít vícekrát.
Duální obal autobusových sedadel Tetris
Obalové řešení Tetris od přihlašovatele Unipap nabízí univerzální obalový komplet pro přepravu několika odlišných
typů autobusových dvousedadel. Navržený koncept umožňuje efektivní využití výškového přepravního prostoru standardního kamionu při zachování původního počtu balených
dílů s praktickým půdorysným rozměrem europalety, čímž

se dosahuje významné úspory
přepravních nákladů. Celý konstrukční koncept tvoří dřevěný support a plášť z těžké sedmivrstvé
vlnité lepenky složený ze dvou
tvarově shodných polovin. Toto řešení umožňuje také využití pouze
jedné poloviny pro expedici samostatného dvousedadla. Každé
dvousedadlo se nejprve zkompletuje samostatně do poloviny obalu
a následně se obě poloviny tetrisovým principem jednoduše sesadí do přepravního kompletu.

O DALŠÍCH OCENĚNÝCH
PŘEPRAVNÍCH OBALECH SE DOZVÍTE
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Reportáž z OBALU ROKU na stranách 62 až 65.
PI
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INTERVIEW

JAK NA ZAJIŠTĚNÍ NÁKLADU
PŘI PŘEPRAVĚ BALENÉHO ZBOŽÍ PŮSOBÍ NA NÁKLAD CELÁ ŘADA SIL A RIZIK, KTERÉ JE POTŘEBA
ELIMINOVAT. K VÝBĚRU VHODNÉHO FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU ČI CELÉHO ZAJIŠŤOVACÍHO
SYSTÉMU JE NUTNÉ VEŠKERÁ RIZIKA SPRÁVNĚ VYHODNOTIT A PODLE NICH URČIT
PŘÍPADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRY DANÉHO ŘEŠENÍ. MOŽNOSTÍ, JAK NÁKLAD ZAJISTIT,
EXISTUJE V SOUČASNOSTI CELÁ ŘADA.
Alois Sklenář

Z

ajišťovací prostředky slouží k zamezení různých typů pohybů, posuvů, pádů či k eliminaci vibrací nebo rázů.
Vedle těchto primárních důvodů je nutné často použít
různé pomocné prostředky i ke zvýšení stability parciálního
nebo celého přepravovaného nákladu a k optimálnímu rozložení sil či hmotnosti. K nejčastěji využívaným patří vázací prostředky, různé typy kluzných podložek či prokladů, vzduchové
vyplňovací polštáře a aretace. Některé pomocné zajišťovací

prvky jsou pouze pro jednorázové, jiné i pro vícenásobné použití. V případě opakovaného použití je nutné dbát nejen na
výběr správné kvality řešení, ale i dobrý technický stav.
Vázací pásky jsou často z plastu
K nejběžnějším a zároveň nejlevnějším typům vázacích prostředků patří vázací pásky. Ty jsou nejčastěji plastové (PP, PES,
PET) nebo ocelové. Vedle upevnění se velmi často používají
i ke kompletaci ložné jednotky. Univerzálnější charakter mají
ﬂexibilnější PP pásky, výhodou pásek z PET je naopak jejich
vyšší pevnost. PP pásky vynikají nízkou hmotností při vysoké
pevnosti, na rozdíl od kovových pásek mají zaoblené hrany,
nekorodují, a nepoškozují tak páskované zboží. Extruzí vyrobené pásky mohou mít různé šířky, zabarvení i tvar. Pásky
lze obvykle spojovat mechanicky, ultrazvukem či tepelným
svařováním.
K dodavatelům pásek patří společnost TART, která nabízí
pásky z nejrůznějších materiálů (PP, EPP, PET, PES) i různých
vlastností (z hlediska rozměru, tažnosti, pevnosti, tepelné odolnosti, pružnosti, podle typu využití). Z hlediska aplikace jsou
využitelné jak pro ruční, tak i pro strojní páskování.
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Ražené PP pásky se vyznačují vysokou průtažností (cca
28 %) a tvarovou pamětí. Jejich hlavní využití je při ﬁxování materiálů, které během transportu zmenšují svůj objem a obvod.
Plastové i ocelové pásky včetně různých aplikačních zařízení
(páskovačky, vázací automaty či poloautomaty, odvíječe, podavače) nabízí i výrobce přepravního balení, společnost Excolo.
Především pro přivazování nebo uvazování nákladu v dopravních prostředcích a kontejnerech, které je předepisováno mezinárodními nakládacími předpisy, jsou určeny PES vázací pásky
tranSystem. Spojení pásky se provádí pomocí spony. Podle typu
využití mohou být tyto pásky ve variantě standardní, vysokopevnostní, těžké, kompozitní či částečně příčně tkané (arimatex).
Firma Milan Ligocki UNIPACK je český výrobce polypropylenové a polyesterové PET vázací pásky značky UNITAPE,
kterou vyrábí za využití solární energie.
Řetězy a lana v pestrém provedení
Prodejní sortiment společnosti Monteco obsahuje velký výběr
z kotevních a upínacích řetězů. Kotevní řetězy jsou vyrobeny
z vysoce pevnostního řetězu tř. 8, napínací ráčny, háků s pojistkami a zkracovací čelistí pro upravení požadované délky
řetězu. Tahová síla je 4000–10 000 daN.
Firma VÁZACÍ TECHNIKA patří k výrobcům vázacích ocelových lan v různém provedení, jako je vlámské oko-oko, oko-hák,
dvojhák, trojhák, čtyřhák, lano spojené řetězem, nekonečné
lano a lanový závěs se závitem. Firma má kromě dalších pomocných prostředků v nabídce i různé typy protiskluzových
desek, nejčastěji z gumy či PUR. Tyto desky jsou určeny pro ložení těžkých strojních zařízení při jejich kotvení a útlumu vibrací.

VÍCE O UPÍNACÍCH PÁSECH
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Společnost Clio nabízí ucelenou řadu upínacích pásů. Pro
upínání nákladu především na kamionech a nákladních vozidlech je vhodná např. dvoudílná souprava (tzv. kamionová)
s napínací sponou (ráčnou) a dvěma hrotovými háky, s maximální přípustnou vázací silou v tahu LC = 2500 daN (kg)
a 2 x LC = 5000 daN (kg) při přepáskování. Slouží k upevnění nákladu během jeho přepravy a umožňuje variabilnější
ﬁxaci k ložné ploše dopravního prostředku (nákladního automobilu, vagonu, lodi apod.). V nabídce však lze najít i lehčí
upínací pásy. Tyto typy slouží především ke stažení nákladů
pomocí opásání nebo k připoutání na paletu.

O VZDUCHOVÝCH FIXAČNÍCH
PODUŠKÁCH VÍCE NA
15
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Transport dmýchadel musí
vydržet přetížení až 4 G!
SPOLEČNOST ATLAS COPCO POVĚŘILA SPECIALISTU NA PRŮMYSLOVÉ BALENÍ, FIRMU BRANOPAC,
ZAJIŠTĚNÍM EXPORTNÍHO BALENÍ PRO 28 DMÝCHADEL URČENÝCH PRO NOVOU ATOMOVOU
ELEKTRÁRNU NA TCHAJ-WANU V ČÍNĚ. TRASA DO CÍLOVÉ DESTINACE VEDE PŘES RUSKO PO SILNICI
A ŽELEZNICI, PŘIČEMŽ ŽELEZNICE JE Z HLEDISKA OTŘESŮ POVAŽOVÁNA ZA NEJMÉNĚ ŠETRNÝ
ZPŮSOB PŘEPRAVY. VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ A ANTIKOROZNÍ OBALY BYLY PŘIPRAVENY VE VÝROBNÍCH
PROSTORÁCH SPOLEČNOSTI BRANOPAC.
Adriana Weberová

S

polečnost Atlas Copco patří mezi světové výrobce
a dodavatele zařízení pro průmysl a stavebnictví.
Široká nabídka výrobků zahrnuje například stacionární kompresory, generátory, pneumatické nářadí, dmýchadla a mnohé další.

předem. „Mnoho našich zákazníků má balicí předpisy vypracované na základě špatné analýzy nebo nedostatečných
zkušeností s antikorozní ochranou a logistikou. Pak je na nás,
abychom vypracovali optimální balicí postup a navrhli nejvhodnější konstrukci i obalový materiál včetně antikorozní
ochrany,“ upozorňuje Jan Studénka.

Do atomové elektrárny na Tchaj-wanu putují tři typy dmýchadel
lišící se rozměry a hmotností. Ta se pohybuje od 240 až po
670 kg, objem obalu od 1,2 až 2,7 m3. Společně s dmýchadly se transportuje velké množství doprovodné dokumentace balené ve vlastních bednách. Projekt byl rozdělen do tří
etap, které dělí několik měsíců. „V současné době máme za
sebou druhou etapu,“ upřesňuje Jan Studénka, export packaging technical specialist společnosti BRANOPAC CZ.

V podobných případech je důležité stanovit odpovídající množství vysoušedel a správný typ indikátorů včetně
způsobů ﬁxace a značení zabalené zásilky. Realizace exportního balení samého tak probíhá podle přesného postupu a zákazníkovi může být předáno kvalitně zabalené
zboží včetně doporučení pro transport a dalších potřebných garancí.

Před započetím přípravy balení obdržel dodavatel obalového
řešení od svého klienta výkresy a balicí předpis. Díky detailním podkladům byl schopen si jednotlivé kroky rozpracovat

Úsporné, ale nebezpečné
V první fázi projektu bylo vzhledem k jasnému požadavku
ze strany zákazníka – tohle všechno musíte zabalit a uložit
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do jednoho lodního kontejneru, nutné pracně navrhnout odpovídající rozměry dřevěných beden. Pro dodavatele obalového řešení to znamenalo mnoho hodin práce s kalkulačkou
s cílem využít každý centimetr v dřevěné bedně i kontejneru
tak, aby byl náročný požadavek splněn. „K této úsporné,
ale nepříliš bezpečné variantě jednoho kontejneru nakonec
nedošlo, a mohli jsme si tak dovolit navrhnout řešení, kde
byla stoprocentní jistota, že nemůže dojít k vzájemnému kontaktu dřevěného obalu s VCI fólií a dmýchadlem uvnitř,“ říká
Jan St udénka.

PROJEKT BYL ROZDĚLEN
DO TŘÍ ETAP, KTERÉ DĚLÍ
NĚKOLIK MĚSÍCŮ.
Dmýchadla byla proto nakonec rozdělena do tří menších zásilek (etap), po kterých jsou také postupně zasílána. U zboží,
které zabírá objem menší, než je kontejnerová jednotka, přistupuje expediční ﬁrma individuálně a loží je např. se zbožím
od jiného zákazníka tak, aby byl prostor v kontejneru maximálně využit.
S ohledem na relativně nízké hmotnosti dmýchadel, které
dosahují 240 až 670 kg, byly zákazníkovi navrženy další
změny. Původně plánované celodřevěné konstrukce beden
byly nahrazeny lehčími s výplní z OSB desek, což zákazníkovi přineslo ﬁnanční úspory. Pro ﬁxaci zboží k paletě
se využily díry pro šrouby v nosné konstrukci dmýchadel
a dřevěné desky jako rozpěry proti podélnému a příčnému
pohybu.
Pro zaručení antikorozní ochrany byly využity metody VCI, kdy
se těkavé inhibitory koroze uvolňují z nosiče a vážou se na povrch čistého kovu, kde vytváří neviditelnou vrstvu bránící přístupu
vlhkosti a následnému vzniku povrchové koroze. „Použili jsme
antikorozní VCI fólii BRANOfol a VCI papír BRANOrost R,“
doplňuje Jan Studénka.
Dmýchadla mají z výroby velmi dobrou povrchovou úpravu
a jejich tvar je poměrně kompaktní. Proto nebylo nutné použít
parotěsný obal s vysoušedly nebo dusíkovou atmosféru, což
je vhodné u neobvykle citlivých zařízení, jako je například laboratorní technika nebo letecká avionika.
Dmýchadla putovala do Číny po železnici
Trasa do cílové destinace, kterou je pobřeží Žlutého moře
v Číně, vede přes Rusko po silnici a železnici, přičemž železnice je z pohledu otřesů považována za nejméně šetrný

způsob přepravy, kdy především při seřazování vagonů působí na bedny přetížení až 4 G! „Kromě již zmíněné odpovídající ﬁxace zboží na paletách jsme všechny bedny
opatřili indikátory otřesu ShockWatch a náklonu Tip-N-Tell,
které mohou zaznamenat případné nešetrné zacházení při
dopravě a manipulaci,“ podotýká Jan Studénka.

REFERENCI NALEZNETE
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

RYCHLE
JEDNODUŠE
ONLINE

EURO
PŘEPRAVKY

PŘÍMO OD VÝROBCE!
Speciální barvy i potisky.
Rychlé dodání!

www.tbaplast.cz
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Jak zabalit
stotunové produkty
ŠKODA JS JE DLOUHOLETÝM DODAVATELEM TECHNOLOGIÍ PRO JADERNOU ENERGETIKU.
K HLAVNÍM OBORŮM ČINNOSTI PATŘÍ INŽENÝRING, VÝROBA KOMPONENT A SERVIS PRO JADERNÉ
ELEKTRÁRNY. V PŘEDCHOZÍCH ŠEDESÁTI LETECH SE ŠKODA JS PODÍLELA NA STAVBĚ JADERNÝCH
ELEKTRÁREN A JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ NEJEN V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU, ALE TAKÉ
V ŘADĚ STÁTŮ STŘEDNÍ, VÝCHODNÍ, SEVERNÍ A ZÁPADNÍ EVROPY I V ASII. V PROCESU BALENÍ,
KTERÉ PROBÍHÁ V PROSTORÁCH ZÁVODU, SI VÝROBCE MUSÍ UMĚT PORADIT S VELMI ROZMĚRNÝMI
A V MNOHA PŘÍPADECH S VÍCE NEŽ STOTUNOVÝMI VÝROBKY. PACKAGING HERALD HOVOŘIL
S OBALOVÝM TECHNIKEM JOSEFEM JIROUTEM, JEHOŽ DOPLNIL PROJEKTOVÝ MANAŽER
MARTIN RANDA.
Adriana Weberová

Můžete našim čtenářům přiblížit, jaké produkty
vaše společnost vyrábí? O jak velké výrobky jde
z hlediska hmotnosti a rozměrů?
Vyrábíme především produkty pro jadernou energetiku, ať už
přímo vnitřní součásti reaktorů, manipulační zařízení, ale také
kontejnery pro transport a skladování použitého jaderného
paliva. Rozměry se pohybují od 6 x 6 m, hmotnost včetně
transportních obalů bývá i kolem 120 t. S většími rozměry bychom si vzhledem k rozměrovým limitům při výjezdu z objektu
a komunikacím nedokázali poradit. Přímo v Plzni je problém
18

s elektrickým vedením pro trolejbusy a tramvaje, které muselo být v některých případech při expedování výrobků odpojeno. Jenom pro lepší představu: největší produkt, který se
balil, měl výšku téměř 6 m bez vozidla a musel být spuštěn
z nákladního vozidla na mostu jeřábem na jiné vozidlo pod
mostem. Celková výška nákladu na vozidle se pohybovala
kolem 7 m. Velké výrobky jsou většinou jednokusové. Kromě
toho v našem závodě v Bolevci vyrábíme také lineární krokové
pohony pro reaktory a další zařízení, jejichž délka přesahuje
6 m a průměr je kolem 30 cm.
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INTERVIEW

Do kterých zemí a jakým způsobem jsou vaše
produkty distribuovány?
ODPOVĚĎ SE DOZVÍTE
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Jakým způsobem vybíráte dopravce? Máte
možnost výběr ovlivnit, nebo se musíte podřídit
zákazníkovi?

VÍCE V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Do jaké míry se podílíte na zajištění nákladu?
Nebo je tato činnost v kompetenci přepravce?
Většinou vybavujeme transportní konstrukci prvky pro uchycení, za které je možné upevnit řetězy, lana atp. Problémem
je, že ne vždy víme, jaká přepravní technika bude použita,
a proto konstrukci vybavujeme více záchytnými prvky, z nichž
se někdy využije jenom část. Když už známe přepravce,

přizpůsobíme konstrukci typu dané techniky. Ale někdy bohužel nevíme, jaké silniční vozidlo bude použito po skončení
námořní přepravy ke koncovému zákazníkovi. Může se lišit
od toho prvního vozidla. To už ale můžeme těžko vyřešit.
Zmínil jste transportní konstrukci. Můžete ji
upřesnit?
Naše zařízení jsou často řešena tak, že buď nemají žádné
zvedací prvky, nebo mají speciální prvky určené ke zvedání
v elektrárně, ale ty se nedají použít při manipulaci a transportu. Velmi často se proto musí vyrobit transportní ocelová
konstrukce s dostatečnou pevností a tuhostí, která umožní
nejen manipulaci s produktem, ale zároveň ho chrání, a to
i proti působení setrvačných sil při dopravě, zejména námořní.
Zařízení musí být dále zabaleno do bariérového obalu chránícího produkt například před vlivem mořské vody. V podobných případech většinou používáme i vysoušedla. Pro
uzavření transportních konstrukcí se používají překližky, případně plechy. V některých případech zákazník požaduje
ještě překrytí uzavřené transportní konstrukce nepromokavou
plachtou.
PI
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INTERVIEW

Transportní konstrukce zůstávají u zákazníka?

ODPOVĚĎ SE DOZVÍTE
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

O způsobu balení rozhodujete vy, nebo zákazník?
Martin Randa: U větších projektů vycházíme z požadavku
zákazníka, na jejichž základě připravíme návrh, který klient
schválí. Většinou se jedná o materiály, do kterých má být produkt zabalen.
Josef Jirout: Někdy má zákazník speciﬁcké požadavky například z hlediska obsahu halogenidů a kobaltu v produktu.
Pro tuto techniku se nesmí například používat fólie na bázi
PVC, ze které se může uvolňovat chlor působící korozně zejména na nerezové části. Používáme proto fólie z polyetylenu a polypropylenu. V mnoha případech jsou požadavky
na balicí fólie tak přísné, že je problém, jak požadované
chemické složení dokladovat, a proto se musí provádět dodatečné chemické rozbory a následně se nechávají odsouhlasit zákazníkem.
Využíváte k balení i externí obalové ﬁrmy?
Někdy výrobek balíme sami, a proto si například i výrobce
fólií vybíráme my. V některých případech si najímáme externí
ﬁrmu, která vše, s výjimkou ocelové transportní konstrukce, zajistí. Při výběru dodavatele rozhoduje kvalita, cena a rychlost.
Jde o různé společnosti pro daný projekt. Zkušenosti máme se
společnostmi Servisbal obaly, OBAL Expert, První obalová…

Kdy balení provádí váš interní tým a kdy využíváte služeb externích balicích ﬁrem?
Zase to je různé při jednotlivých zakázkách. Například malé
zakázky, které balíme do jednoduchých dřevěných beden, si
balíme sami. Velké a složité (členité) výrobky ve většině případů zadáváme externí ﬁrmě.
Můžete upřesnit velikost?
Délku mohou mít i 10 metrů, ale průměr v desítkách centimetrů, jako jsou již zmíněné pohony řídicích tyčí. Ty balíme
do bariérové hliníkové fólie. Výhoda je, že je svařujeme vlastní
svářečkou přímo v bedně. Výrobek položíme na přířez bariérové fólie do lůžek v dřevěném obalu, kde ho zabalíme a bariérovou fólii svaříme.
O jaké bedny jde?
Dřevěné s ocelovou výztužnou konstrukcí. Vybaveny jsou systémem lůžek, ve kterých se výrobek zaﬁxuje pomocí šroubových spojů. Bedny jsme převzali v rámci celého projektu
výroby pohonů pro reaktory VVER podle ruského vzoru. Po
vyprázdnění je od zákazníků transportujeme zpět a po repasování opět používáme.
Jak vlastně balíte větší mnohatunové výrobky?
Vybereme obalovou ﬁrmu, která je schopna výrobek ve spolupráci s námi zabalit přímo v našem závodě, kde máme speciální
mostové manipulační jeřáby. Naše hala se skládá z několika
lodí, mezi nimiž se výrobky převážejí pomocí elektrických kolejových vozů. Každá loď je vybavena několika jeřáby o různé
nosnosti. Jenom pro zajímavost: největší mostový jeřáb má nosnost 400 t. Ale zpět k balení. Externí ﬁrma se postará o zabalení produktu do bariérové fólie, kdy do transportní
konstrukce vloží díl fólie, na niž se pomocí jeřábů
výrobek položí. Přes výrobek se poté spustí druhá
část bariérového obalu. Následuje vložení vysoušedel, vakuování a zavaření do fólie. Naši zámečníci například pomocí závitových tyčí výrobek
upevní – přitáhnou ke konstrukci – a na závěr
obalová ﬁrma upevní na citlivé části desky z překližky a víka. V některých případech jsou překližky
po celé transportní konstrukci. Z vlastní zkušenosti
víme, že poškození obalu po trase se nedá nikdy
vyloučit. Proto pokud není použita transportní konstrukce, výrobek kromě fólie chráníme například
obalem ze dřeva, překližky nebo plechu. Součástí
zejména transportních konstrukcí jsou někdy i závěsná lana.
Martin Randa: Někdy záleží na dopravci,
s jakou obalovou ﬁrmou spolupracuje. Důležité
je, aby si navzájem vyhovovali. Na každý
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Distribuci fólie MilCorr v České
i Slovenské republice zajišťuje ﬁrma
TART, s.r.o. (www.tart.cz, www.tart.eu),
exkluzivní partner společnosti Cortec
Corporation.

Fólie MilCorr
nahrazuje dřevěné obaly
®

Teplem svařitelná a smrštitelná fólie MilCorr z produkce
společnosti Cortec Corporation z USA byla vyvinuta
pro potřeby transportního a ochranného balení jako
PŘÍMÁ NÁHRADA DŘEVĚNÝCH OBALŮ. Používá
se zejména na balení objemných celků, kde vzhledem
k jejich rozměrům nelze použít přepravní bedny.
Společnost TART, která je na českém a slovenském trhu
exkluzivním partnerem ﬁrmy Cortec Corporation, DOKÁŽE
pomocí této fólie dokonale ZABALIT i velmi NEOBVYKLÉ
PRODUKTY, a to TŘEBA I VRTULNÍKY české armády.

Fólie se uplatní např. při balení ocelových konstrukcí, vozidel, kotlů, sil, nádrží, strojů apod. Obsahuje inhibitory
koroze Cortec VpCI, které během skladování a transportu aktivně chrání kovový povrch před korozí. Případná kondenzace vody uvnitř obalu proto nezpůsobí korozní problém.
Díky tomu zcela odpadá nutnost komplikovaného odsávání
vzduchu a aplikace vysoušedel, jako je to nutné při balení do
bariérových hliníkových fólií.
Proces balení
Balicí proces se skládá z několika na sebe vzájemně navazujících kroků. Počáteční analýza zahrnuje zjištění zákazníkových
požadavků, důkladné proměření a identiﬁkaci kritických parametrů přepravovaného zařízení, informace o přepravním řetězci i délce a způsobu skladování v cílové destinaci. Stěžejní
částí přípravy balení je deﬁnice případných rizik spojených
s přepravou a skladováním. Poté specialisté exportního balení
vypracují přesný návrh obalu a technologický postup procesu
balení a přepravy.
Podle projektu se potom vyrobí jednotlivé součásti obalu
a přesně speciﬁkovaným postupem se produkt zabalí tak, aby
byl chráněn proti korozi, povětrnostním vlivům a mechanic-

kému poškození během přepravy. Samozřejmostí jsou poskytované záruky a garance.
Uvedený postup aplikace fólie MilCorr je v současné době využíván i Armádou ČR pro účely balení a dlouhodobého skladování vojenské techniky včetně vrtulníků MI 24/35.
Jednoduchá aplikace
Aplikace fólie je velmi jednoduchá a časově nenáročná.
Impulzní svařování fólie se provádí při teplotách v rozmezí
120 až 160 °C. Následné smrštění fólie pomocí speciální
horkovzdušné pistole probíhá při teplotách 170 až 220 °C,
přičemž fólie kopíruje tvar baleného tělesa a po vychladnutí
vytvoří pevný ﬁxující obal.
Při poškození nebo otevření obalu (např. z důvodu kontroly baleného předmětu) je fólie snadno opravitelná. Přes vytvořený
otvor se opět pomocí horkovzdušné pistole přivaří a následně
smrští (jako záplata) potřebný kus fólie. Při správné aplikaci je
fólie MilCorr VpCI 126 White schopna plnit svou ochrannou
funkci až po dobu 12 měsíců.
Odolnější varianta
Standardně se MilCorr VpCI 126 dodává v bílé barvě
a tloušťce 200 mikrometrů. Pro náročnější klimatické podmínky
se vyrábí fólie i v odolnější variantě. Tento typ byl původně vyvinut pro americkou armádu s tím, že parametry UV stabilizace
a antikorozní ochrany má nastaveny na dobu pěti let. Fólie je
nehořlavá a vyrábí se v tloušťkách 250 až 300 mikrometrů.
Typickým identiﬁkačním znakem je její žlutohnědá barva.
Výše uvedené technicko-kvalitativní parametry
činí z fólie MilCorr komplexní ochranný a transportní obal, který ne náhodou získal ocenění
Obal roku 2014 v prestižní národní soutěži.
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projekt děláme výběrové řízení. Nemáme jednu stabilní ﬁrmu,
která by pro nás balila. Jinak speciﬁkem v našem oboru je,
že některé produkty jsou u zákazníka před instalací dlouhodobě, a to i několik let, skladovány. Balení proto musí vydržet
mnohem více, než je běžné. Samozřejmě se v podobných případech provádějí průběžné kontroly a v případě potřeby se
obal obnoví. Důležité je předem vědět, v jakých podmínkách
bude výrobek skladován a za jak dlouho bude instalován.
Jak velký tým se většinou na tvorbě balení podílí a s kým spolupracuje?
Josef Jirout: Nejdříve jsem byl sám. V posledních čtyřech
letech na projektech dělá jeden až dva pracovníci. Návrh balení, zejména u těchto velkých kusů v transportních konstrukcích, vzniká na základě spolupráce s obalovou ﬁrmou, a poté
se zákazníkovi předkládá ke schválení. Vše se následně s dodavatelem i zákazníkem projednává a odsouhlasuje. Pak se
musí objednat materiál a vyrobit konstrukce. Někteří zákazníci
chtějí naše návrhy k prostudování i půl roku předem. U velkých
produktů vychází v některých případech podnět ke způsobu
zabalení od zákazníka, jindy zákazník akceptuje náš návrh.
Jak zmínil kolega, je důležité vědět, kde bude výrobek skladován, zda ve skladu nebo venku. Sortiment výroby je tak široký, že neexistuje jednotný postup a řešení.

se natěsnila na jednu část pohonu. Obal by dlouhý asi
9,5 m a šlo vlastně o svařený tubus, do něhož se napouštěla
směs z glycerinu, alkoholu a destilované vody, takže všechny
díly se pokryly směsí. Poté se roztok vypustil a tubus se hermeticky uzavřel. Problém byl v tom, že jak glycerin, tak etylalkohol
jsou látky, které způsobují pod napětím korozi polyetylenu.
Když docházelo ke zkružování a svařování tubusu, vnášelo se
do materiálu značné napětí, a působením glycerinu a alkoholu
se v obalu vytvořila prasklina. Obal se tedy neosvědčil a byl
poměrně rychle zrušen. Kromě toho byl v glycerinu vysoký
obsah chloridu. Rovněž čištění takto konzervovaných a balených zařízení před použitím nebylo vůbec jednoduché.
Čím byl tento obal nahrazen?
Nejdříve papírem slepovaným asfaltem, který chránil výrobek
před znečištěním a nebyl hermeticky uzavřený. Obal byl převázán provázkem a přelepen lepicí páskou. Přesto takhle zabalené pohony byly například v Polsku skladovány šest let a zůstaly
zcela nepoškozené. Nyní balíme do hliníkových bariérových
fólií. V minulosti se dále balilo do polyetylenových fólií v různých tloušťkách. Problém byl, že velké výrobky nebylo možné
do fólií svařovat, takže se díly obalů přelepovaly pouze lepicí
páskou a stahovaly se například provázkem. Nebylo možné
kolem tak velkých výrobků běhat s malou ruční svařovačkou.

Z kolika dílů se skládá standardní projekt?

Znamená to, že jste od polyetylenových fólií
upustili?

ODPOVĚĎ SE DOZVÍTE

ODPOVĚĎ SE DOZVÍTE

V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Z jakých materiálů a proč jsou vaše obalová řešení vyrobena? Prošla z hlediska materiálů nějakým vývojem?
Nejzajímavější systém balení byl hned na začátku v 80. letech, kdy se tzv. pohony balily do polyetylenové roury, která

Používáte také například antistatické balení
a protikorozní materiály?
Antistatické balení většinou nepoužíváme. To se spíš používá na elektroniku, kterou výjimečně posíláme jako součást
některých dodávek. Inhibitory koroze také moc ne, protože
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většina výrobků je nerezová. Pokud použijeme
vysoušedlo, tak aby v případě zkondenzování
vlhkosti zabránilo vzniku kapek na výrobcích,
které by mohly způsobit skvrny nebo mapky,
což by výrobku neublížilo, ale nevypadalo
by to na pohled dobře. Zajímavé je, že jsme
dlouho nemohli sehnat vyjádření, jestli inhibitor koroze nebude na závadu nerezům.
Dneska již existují inhibitory, které se mohou
používat i pro nerezy, ale dlouho jsme něco
takového neměli možnost sehnat. Kromě toho
fólie s inhibitory koroze jsou prakticky čistý
polyetylen, který se nedá svařovat svářečkami
pro fólii s hliníkem, které používáme.
V roce 2007 získalo přepravní balení sušiče páry
pro JE Olkiluoto – Finsko ocenění v obalové soutěži Obal roku. Můžete nám tento projekt přiblížit z hlediska náročnosti výroby. V čem byl
tento projekt unikátní?
VÍCE O OCENĚNÉM OBALU
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Můžete nám přiblížit projekt, na kterém momentálně pracujete a jehož balení budete řešit?
Martin Randa: Jde o vyvážecí zařízení pro kontejnery
s vyhořelým palivem pro zákazníka ve Francii. Rozměry vozu
jsou: délka přes 8 m, šířka přes 4,5 m, výška přes 7 m, hmotnost okolo 120 tun.

Josef Jirout: Rozložen bude na tři části. Spodní a horní
část bude zabalena do silné smršťovací fólie s inhibitorem
s ohledem na výstupy na ﬁxační prvky, které se budou
muset opět zatěsnit. Jde o ochranné balení proti poškození, zaprášení a jinému znečistění. Přední část obsahující většinu rozvodů a technologických prvků bude balena
do dřevěné bedny. Zabalit by to měla společnost První
obalová.

VÍCE O PLÁNOVANÉM PROJEKTU
NA VIDEU NA:

DĚKUJEME ZA ROZHOVOR. 

Ukázka procesu balení a nakládky produktu.
PI
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Současný zákazník
je orientován na design
O TRENDECH V OBALECH, ALE TAKÉ O VZDĚLÁVÁNÍ MLUVILA KATEŘINA KOLÁŘOVÁ S MICHAELEM
NIEUWESTEEGEM, VÝKONNÝM ŘEDITELEM HOLANDSKÉHO OBALOVÉHO CENTRA – NVC.
ASOCIACE SDRUŽUJE PŘES 550 SPOLEČNOSTÍ.
Kateřina Kolářová, OBALOVÝ INSTITUT SYBA

Čím se zabývá NVC
(Netherlands Packaging Centre)?
NVC (Holandské obalové centrum) bylo založeno v roce
1953. Jde o asociaci více než 550 společností, maloobchodníků, výrobců baleného zboží, výrobců obalové techniky, ale
i strojů, poskytovatelů služeb v oblasti recyklace a podobně.
Členství zajišťuje přístup k inovačním projektům, informačním
službám a vzdělávacímu programu. Hlavním cílem je neustálé

vylepšování obalů, a také business vzdělávání v této oblasti.
Výuka je nabízena on-line se živými lektory, což poskytuje
účastníkům plnou interaktivitu bez nutnosti cestování.
S jakým zajímavým obalovým řešením
jste se v poslední době setkal?
V první řadě jsou to takzvaně chytré a inteligentní obaly.
Například vítězem v obalové soutěži De Gouden Noot 2015
(což je obdoba české soutěže OBAL ROKU) se stala nenápadná plastová vanička BeeMagic Tray. BeeMagic je plastová vanička určená pro balení v modiﬁkované atmosféře
(MAP) bez nutnosti používat tradiční zvlhčovací podložky. Ty
nahradila perforovaná fólie umístněná nad strukturovaným
dnem, které odvádí nadměrnou vlhkost fólii a zároveň je tak
balený produkt oddělen od venkovního prostředí. Vzhledem
k použití perforované fólie je ochranná atmosféra uvnitř balení v přímém kontaktu s baleným zbožím, a to i téměř po celé
spodní ploše mimo kontaktu s podložkou.

VÍCE O BEEMAGIC TRAY
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Michael Nieuwesteeg MSc MEng (1959)
je výkonným ředitelem holandského obalového centra – NVC.
Studoval chemii na univerzitě v Utrechtu a následně chemické
inženýrství na univerzitě Twente. Rovněž vystudoval marketing
a strategie vyjednávání. Michael pracoval jako šéfredaktor naučného časopisu, byl součástí výzkumného týmu pro vývoj intrakorporálních lékařských senzorů. Nyní působí v NVC (od
20. listopadu 1997).
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Jak vnímáte trendy
a jak je to mezi vratnými obaly?
Myslím, že vývoj je velmi uspokojivý. Sleduji například proces
vratných beden největšího poskytovatele logistických služeb pro
opakované použití Euro Pool Systemu od dodavatele k obchodníkovi. Také nabídky doručování a e-commerce mají vzrůstající kvalitu. Současným trendem je jednoznačně vědomí, že
dnešní zákazník je orientovaný na design, a proto je vhodné
využívat nové a inovativní materiály v celém řetězci. Také se
ukazuje jako správné řešení usnadnění přístupu k produktům
dodávkou přímo do domu koncového spotřebitele. Výhodou
pro zákazníka je zřetelné značení a maximální přístup k informacím. Udržet se na vrcholu v oblasti rychloobrátkového zboží
není snadné. Jedinou možnost vidím ve využívání nových obalových materiálů a obalových poznatků. Neustrnout a udržovat
produkt trendy, opakovaně se ujišťovat, že nabízený produkt/
obal mezi obdobnými komoditami v daném segmentu vyniká.
Jak se lze udržovat informovaný?
Průběžné a kontinuální vzdělávání pracovních sil v celém odvětví, od maloobchodníků po zpracovatele základních surovin, se stává stále více a více důležitým. Je to způsobeno

BeeMagicTray je obal vhodný pro balení v modiﬁkované
atmosféře (MAP) a nahrazuje tradiční absorbéry vlhkosti.

mimo jiné i tím, že se zvyšuje průměrný věk pracovníků. Na
pracovním trhu je stále méně mladých lidí oproti vzrůstajícímu
počtu lidí důchodového věku.

POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

PI
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Na boom RFID
se stále čeká
LOGISTICKÉ OPERACE SI DNES LZE BEZ AUTOMATICKÉ IDENTIFIKACE TĚŽKO PŘEDSTAVIT.
TRENDEM JSOU NOSIČE SCHOPNÉ NÉST ŠIROKOU ŠKÁLU INFORMACÍ. NA DRUHOU STRANU
SE NA SLIBOVANÝ BOOM V POUŽÍVÁNÍ NAPŘÍKLAD AMBICIÓZNÍ TECHNOLOGIE RFID STÁLE ČEKÁ.
Adriana Weberová

C

elosvětově unikátní identiﬁkace položek je základem
efektivní činnosti globálního dodavatelského řetězce.
Vše začíná přidělením globálně jedinečného standardního čísla pro různé entity od ﬁrem, produktů přes služby až
třeba po dokumenty. „Zde jsme svědky rozšiřování o nové oblasti, jako např. cash handling (přeprava a manipulace peněz) či
drobnou živočišnou výrobu. Na posledním zasedání OSN bylo
podepsáno memorandum mezi OSN a GS1 o přidělení klíče
GLN – Global Location Number malým farmám, což mj. umožní
vysledovatelnost masných a mléčných výrobků ze zemí třetího
světa,“ představuje současné novinky v identiﬁkaci Mikuláš
Černý, manažer marketingu společnosti GS1 Czech Republic.
RFID zatím masově využívána není
Je všeobecně známo, že automatické snímání dat je nemyslitelné bez standardních datových nosičů – čárových kódů, 2D
kódů, příp. EPC/RFID tagů. „Trendem jsou nosiče schopné nést
kromě základní identiﬁkace celou škálu doplňkových informací.
Příkladem může být 2D kód GS1 DataMatrix ve zdravotnictví.
Symbol pomáhá v boji s padělky léčiv; označování jednotlivých dávek léků (unit dose) eliminuje mnohdy fatální důsledky
nesprávné medikace. Kód se užívá také k identiﬁkaci pacientů
a lékařských nástrojů,“ připomíná Mikuláš Černý.
Před deseti lety se předpovídal až revoluční rozvoj chytrých RFID
obalů s integrovanými tagy. RFID technologie neboli radiofrekvenční identiﬁkace však přes všechna očekávání a nesporné
přednosti v otevřených dodavatelských řetězcích zatím masově
využívána není. Najdeme ji spíše v soﬁstikovaných aplikacích
zpravidla v uzavřených prostředích.
Předmět lze snadno identiﬁkovat
Připomeňme největší výhody této technologie: možnost čtení velkého množství produktů najednou a čtení bez potřeby přímé viditelnosti těchto produktů. RFID technologie má podle Jakuba

Unucky, výkonného ředitele společnosti GABEN, jednu obrovskou výhodu, kterou každý zná z běžného života. „Platit bezkontaktní platební kartou je rychlejší, pohodlnější a bezpečnější
než dát kartu do rukou obchodníka, který s ní složitě manipuluje. Stejně výhodné je označit obal nebo přímo předmět RFID
tagem. Bez fyzického kontaktu a bez přímé viditelnosti je možné
předmět identiﬁkovat.“

26 www.packagingherald.cz

HP_06_tiskova.indd 26

23.08.16 8:42

IDENTIFIKACE

BOTTLING PRINTING S.R.O.
PARTNER RUBRIKY IDENTIFIKACE

Například v obchodech s obuví se RFID značení nabízí jako
ideální řešení pro obchodníka i zákazníka. Najít konkrétní
botu a velikost je pomocí čtečky mnohem rychlejší. V dnešní
době lze navíc tuto technologii použít i ke značení kovových
produktů, barelů na vodu nebo identiﬁkovat obsluhu v zavřeném vysokozdvižném vozíku. V zemích, jako je Finsko
a Švédsko, jsou používány tagy s baterií, které jsou pro anténu čitelné až z 60 m. Současné terminály, brány, jsou díky
technologickým posunům schopné načítat tagy z velké vzdálenosti, ale i orientovat se na co nejpřesnější zaměřování, co
se týče směrových antén. „Výhody jsou především v rychlejší
manipulaci se zbožím a eliminaci lidské chyby, snížení celkových nákladů – ať už z pohledu rychlosti nebo redukováním
nesprávných dodávek, – ale také ochrana zboží před odcizením, monitoring práce ve výrobě (jednotlivé fáze výroby)
a spousta dalších,“ vyjmenovává beneﬁty David Sedlák, produktový konzultant RFID společnosti EPRIN.

RFID TECHNOLOGIE
LZE POUŽÍT NAPŘÍKLAD
K OZNAČOVÁNÍ
DŘEVĚNÝCH PALET.

Snadnější inventura
a sledování vratných obalů
RFID technologie lze použít například k označování dřevěných palet, kdy se tag umístí přímo do dřeva. Tento tag má
tvar stromečku a je pro tento účel speciálně vyroben. „Dnešní
trend je označení nejen produktů, výrobků na paletě, ale
právě i palety jako takové. Mnohem snadněji se pak dostanete k informaci, které zboží je na které paletě, umístěné
na daném místě ve skladu. Podle této informace můžeme
řídit i logistiku skladu zákazníka, obsluhu nebo i lepší orientaci při inventurách,“ upozorňuje David Sedlák, kterého

Nové ink-jet tiskárny
LINX 8920 a LINX 8940
Když značení
je hračkou!

Tiskárny představujeme
na MSV 2016 v Brně
PAVILON E. MÍSTO Č. 31

www.bprinting.eu
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doplňuje Markéta Pešková z marketingu společnosti KODYS: „Nejčastější využití RFID technologie v praxi je z naší zkušenosti při sledování
vratných obalů, sledování výrobků při průchodu výrobou
a při kontrole expedice zboží ze skladu. Zde je možné načíst po průjezdu RFID bránou všechno zboží na paletě, a tím
zkontrolovat, zda expedujete to správné zboží.“ Dalším příkladem může být sledování výrobků při průchodu výrobními
procesy, kde jedním z nich je například barvení nebo lakování. „V takovém případě nelze použít čárový kód, protože
byste ho přebarvili. RFID je tedy elegantní řešení,“ upozorňuje Markéta Pešková.
Pozor na fyzikální omezení
Ale jak je to s limity? Jelikož se jedná o radiofrekvenční komunikaci, musíme mít na paměti především fyzikální omezení.
Hlavním limitem je neprůchodnost signálu přes kovy a kapaliny. Nevhodné může být použití této technologie například i tam, kde je potřeba načíst jen jeden konkrétní produkt
v těsné blízkosti ostatních. „Z principu fungování RFID budou
načteny všechny produkty v okolí antény, tudíž pak vyvstává
problém, jak a co odﬁltrovat,“ říká Markéta Pešková.

VZOREK
POTISKU
ZDARMA

Požádejte nás o bezplatné potištění
vzorku vašeho výrobku!
28 www.packagingherald.cz
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Uživatelé si nedokáží
spočítat všechny výhody RFID
Před deseti lety se předvídalo, že RFID má potenciál revolučně
změnit značení obalů směrem k tzv. chytrým obalům a smart
label. Předpokládalo se, že postupně nahradí systém čárových
kódů. Proč se tato technologie neprosadila, jak se předpokládalo? Přednost čárovým kódům dávají zákazníci hlavně z důvodu stále vyšších investic do RFID technologie, a to přes to, že
například cena, hlavně u RFID tagů, díky novým výrobním postupům stále klesá. Podle Jakuba Unucky si však možní uživatelé nedokáží spočítat všechny výhody. „Bohužel dnes
stále ještě přetrvává ve společnosti hysterie z poslední
ekonomické krize, kdy se jedinou modlou a zaříkávadlem všeho stala nejnižší cena, ať už jde o veřejné nebo
privátní zakázky. Proč zdražovat výrobek o dvě koruny,
když nemusím? I když vedlejší náklady v další fázi dodavatelského řetězce jsou mnohem vyšší?

RFID TECHNOLOGII LZE
NAPŘÍKLAD APLIKOVAT
I NA KOVOVÉ PŘEDMĚTY.
Přitom co se před pár lety zdálo nemožné, je najednou zcela
běžné. RFID technologii lze například aplikovat i na zmíněné
kovové předměty. „Označit kovový předmět etiketou o tloušťce
1 mm, která je potisknutelná na termotransferové tiskárně,
a pak předmět identiﬁkovat na vzdálenost několika metrů je
dnes možné. Samozřejmě ne s tagem za dvě koruny, ale za
10 korun,“ připomíná Jakub Unucka, jehož doplňuje David
Sedlák: „Ve spoustě provozů se setkáváme s tím, že dostupné
IT zdroje nejsou ještě dostatečně připraveny na zavedení RFID.
Svou roli hraje i třeba skladování produktů, kdy při využití
RFID brány pochopitelně nelze např. skladovat produkty v její
blízkosti.“
Již brzy bude tagem
označena každá popelnice
Najít uplatnění pro RFID tagy není podle Jakuba Unucky těžké.
A využít nápad komerčně také ne. O tom svědčí například
myšlenka ﬁrmy GABEN označovat RFID tagem popelnice. „Již
brzy bude tagem označena každá popelnice, a díky tomu se
sníží náklady občanů za svoz odpadů.“
Podle Markéty Peškové, z marketingu společnosti KODYS
zájem o využívání RFID každoročně roste: „Přisuzujeme to
mnohem lepší dostupnosti této technologie, než byla v předešlých letech. Objevuje se i velké procento požadavků na zavedení RFID na základě již existujících zkušeností ze zahraničí.“ 
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Nové ink-jet tiskárny LINX 8920 a 8940
Když značení je hračkou!
Výhody nových tiskáren
LINX 8920 a 8940
∞ Servisní interval 2 roky
(18 000 motohodin)

∞ Tisk až na 5 řádků

∞ Ochranné krytí IP65

∞ Rychlost tisku až 6,25 m/s

Tiskárny představujeme
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Kooperativní robot
osvobodil zaměstnance
od namáhavých úkonů
SPOLEČNOST CASCINA ITALIA ZPRACOVÁVÁ VYSOKÉ OBJEMY VAJEC DENNĚ. NASAZENÍ
ROBOTA UR5 V PROCESU PŘÍPRAVY KRABIC NA VÝROBNÍ LINCE BALICÍHO ZÁVODU ZVÝŠILO
NEJEN PROVOZNÍ EFEKTIVITU LINKY, ALE OSVOBODILO ZAMĚSTNANCE OD NAMÁHAVÉ PRÁCE.
Adriana Weberová

E

xtrémně konkurenční povaha trhu s čerstvými potravinami vyžadovala, aby společnost Cascina Italia dokázala rychle reagovat na požadavky trhu. Proto se ﬁrma
rozhodla investovat do zlepšení interních procesů. Hlavním
cílem bylo zlepšit provozní efektivitu výrobní linky, konkrétně
balení a paletizaci. Vedení ﬁrmy si bylo dále vědomo, že
tradiční robotická řešení mohou být nákladná a mohou se
obtížně implementovat do živého výrobního prostředí.

přípravy objemných balíků s vajíčky určených pro velkokapacitní distribuci. Mezi dalšími požadavky na robota bylo
snadné programování, rychlé nastavení, ﬂexibilní nasazení,
kooperace. Podle informací získaných od jiných uživatelů
činí průměrná doba potřebná ke zprovoznění tohoto robota pouhý půlden. I pro nezkušeného uživatele je proto
vybalení, montáž a naprogramování prvního jednoduchého
úkonu otázka pouhé hodiny. Důležitým kritériem byla také
rychlá návratnost investice.

DOBA NÁVRATNOSTI
INVESTICE BYLA 365 DNŮ.

Významným faktorem byla v neposlední řadě bezpečnost.
Společnost Cascina Italia proto vymezila pro přídavné vybavení speciální prostor, neboť nové řešení muselo být nainstalováno v těsné blízkosti zaměstnanců.

Zprovoznění robota trvá půl dne
Od nové technologie se také očekávalo zjednodušení
práce zaměstnanců a odstranění namáhavých opakovaných
úkonů. Pilotní instalace byla proto zaměřena na osvobození
operátorů závodu od jednoho z nejpracnějších procesů –

Robot lze snadno naprogramovat
K realizaci projektu byla zvolena ﬁrmu Alumotion, s níž
Cascina Italia začala úzce spolupracovat na speciﬁkaci kooperativního robotického řešení určeného pro přípravu krabic
na výrobní lince balicího závodu. Robot měl být umístěn na
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Naše společnost provádí konstrukci,
výrobu, import, montáž,
instalaci a servis celé škály strojů určených
pro výrobu popř.
zpracování obalových materiálů.

VÝROBA LEPENKY
A PRODEJ OBALOVÝCH
MATERIÁLŮ
Dvouvrstvá vlnitá lepenka v rolích
vlna B, C a E
Přířezy z dvouvrstvé vlnité lepenky
Lepící pásky s potiskem i bez
Kartonáž
Stretch fólie
Bublinková fólie
Vázací pásky a spony
Oboustranná lepící páska k výrobě sáčků
Sáčky, pytle, ochranné hrany

NOVINKY ROKU 2016:
- dvouvrstvá vlnitá lepenka v rolích, vlna E
- přířezy z dvouvrstvé vlnité lepenky (šíře až 180 cm)
- kašírování třetí vrstvy na lepenku

MONTÁŽ A PRODEJ
STROJŮ PRO OBALOVÝ
PRŮMYSL

Převíječky stretch fólie
Sáčkovací stroje
Vyfukovací extruzní stroje
Extrudery bublinkové fólie
Recyklační linky
Kartonážní stroje
Úsporné mobilní klimatizace
Flexotiskové stroje

tel. obaly:
+420 775 775 870
tel. stroje:
+420 732 225 552
e-mail: info@industrial-machinery.cz
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jedné z 24 výstupních stanic výrobní linky, která zpracovává
kolem 1,5 milionu vajec denně. Zvolen byl nakonec robot
UR5 z produkce společnosti Universal Robot.

Patentovaná technologie s 3D vizualizací umožňuje
robota nastavit a zprovoznit i uživatelům bez předchozích zkušeností s programováním. Jednoduše lze

Lehký a ﬂexibilní robot Universal Robots UR5 umožňuje automatizovat opakované úkoly se zatížením do 5 kg a s dosahem až 850 mm. Vhodný je do kooperativních procesů
s nízkou hmotností, např. při odebírání, ukládání a testování
produktů. Jak bylo požadováno, stroj se snadno programuje
a nabízí rychlé nastavení.

Kooperativní robotická ramena Universal Robots

rameno robota přemístit na požadované místo nebo
stisknout kurzorová tlačítka na intuitivním dotykovém
tabletu. 

poskytuje možnost automatizovat prakticky jakýkoliv manuální úkon včetně malosériové nebo často se měnící produkce. Pro opakující se úkony je robot schopen používat
dříve vytvořené programy. Hmotnost robota je 18,4 kg.

se snadno integrují do dosavadních výrobních prostředí. Se šesti kloubovými body a širokou ﬂexibilitou
jsou zkonstruovány pro napodobování rozsahu pohybů lidského ramene. 

ROBOT SNIŽUJE MÍRU
ÚRAZOVOSTI VYPLÝVAJÍCÍ
Z NEHOD NEBO NÁMAHY
PŘI OPAKOVANÝCH
POHYBECH.
Nevzhledné ochranné bariéry
nejsou potřeba
V provozu tento železný spolupracovník připravuje krabice, které obsahují 144 krabiček po 10 vejcích. Malá
kompaktní velikost robota umožňuje nainstalovat jednotku
přímo na výrobní linku, aniž by zabírala cenný prostor.
A protože roboty UR mohou být v provozu bez ohrazení,
mohou po provedení bezpečnostního auditu pracovat společně se zaměstnanci, a to bez nákladných a nevzhledných
ochranných bariér. Jenom pro zajímavost: po celém světě
pracuje osmdesát procent z tisíců instalovaných robotů UR
bez ochranných bariér.

Kooperativní roboti, nebo též koboti, jsou kategorizováni na
základě limitů zatížení. Různé modely se rovněž liší dosahem,
hmotností a plochou půdorysu.

Výhodou je prostorová
úspornost stroje
Robotické šestiosé rameno má nízkou hmotnost, je prostorově úsporné a lze je snadným způsobem překonﬁgurovat
pro různé aplikace bez nutnosti zásahů do produkčního
uspořádání. Překonﬁgurování robotu na nový výrobní proces

Nasazením průmyslového robotu UR5 společnost Cascina
Italia ve svých výrobních závodech nezlepšila jen ﬂexibilitu
a provozní efektivitu. Kooperativní robot navíc osvobodil zaměstnance od namáhavého procesu přípravy objemných balíků pro velkokapacitní distribuci. Další výhoda UR5 je právě
provoz bez ohrady, který umožnil, aby robot pracoval přímo
vedle zaměstnanců na výrobních linkách. Doba návratnosti
investice byla 365 dnů. 

ROBOT V AKCI – VÍCE
NA VIDEU NA
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Paletizační roboty
rozpoznají desítky
velikostí krabic
ROBOTIKA A AUTOMATIZACE JIŽ NĚJAKOU DOBU NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ K PROCESŮM BALENÍ.
AUTOMATIZOVANÁ ŘEŠENÍ SE OBJEVUJÍ NAPŘÍKLAD PŘI PALETIZACI, BALENÍ, DÁVKOVÁNÍ,
VKLÁDÁNÍ A PODOBNĚ. PALETIZAČNÍ ROBOTY U AUTOMATIZOVANÝCH VÝROBNÍCH LINEK
DOKÁŽOU PRODUKT VZÍT, PŘEMÍSTIT A POLOŽIT NA PŘESNĚ URČENÉ MÍSTO. NA TRHU JSOU
I ROBOTY VYROBENÉ SPECIÁLNĚ PRO PALETIZACI HLUBOCE ZMRAZENÉHO ZBOŽÍ. ROBOTIZACE
POMÁHÁ VYŠŠÍ PRODUKTIVITĚ NAPŘÍKLAD I V NIZOZEMSKÉ SÝRÁRNĚ.
Adriana Weberová

V

íte, že první paletizační robot se narodil již v roce
1982? „Na konci ramene měl upevněnou speciální
úchopovou hlavici, jíž byl schopen uchopit výrobek
z paletizační linky či klasického továrního pásu a umístit ho
na paletu,“ upřesňuje Daniel Havlíček, marketingový manažer společnosti FANUC Czech. Paletizační roboty byly
v minulosti nastaveny na práci s minimem konkrétních velikostí boxů. Dnes jsou již naprogramovány takovým způsobem, že na paletizačních linkách dokážou rozpoznat
několik desítek velikostí krabic, které naskládají na palety

do úhledných komínků. Roboty jsou přitom nastaveny tak,
že využívají celé šířky palet. Díky tomu, že paletizační roboty mají schopnost rozpoznat rozličnou velikost boxů, jsou
také velmi využívány při skládání krabic s potravinami –
právě ty totiž často mívají různou velikost. Jakmile paletizační
robot seskupí boxy do výšky, kterou jste mu přikázali, jeho
řídicí systém podá hlášení, že je hotovo. S příchodem paletizačních robotů se celý proces paletizace včetně následné
přepravy a logistiky zboží velice zrychlil, a průmysl se tak
posunul o velký kus dál.
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Životnost paletizačních robotů určují tři hlavní faktory: hmotnost výrobků, které zvedá, jejich tvar a v neposlední řadě
velkou roli hraje i pracovní vytížení robota. Například roboty
FANUC dokážou z paletizační linky přemisťovat produkty na
palety od šesti kilogramů až do 1,7 t.
Objem nakládky na palety se zdvojnásobil
Společnost KUKA Robotics má ve svém portfoliu paletizační
roboty KUKA KR QUANTEC s rozsahem nosností od 40 do
1300 kg. Uplatnění nacházejí v potravinářském průmyslu
nebo v logistice. Navrženy jsou pro náročné aplikace s krát-

kými časy cyklu a vysokým výkonem, ale také s ohledem na
minimální prostor. „Hlavní výhody těchto robotů jsou jasně
vidět na zvýšení produkce. Například u ﬁrmy Certech nasazení robotů do výroby vedlo ke znatelnému zvýšení výkonu.
Předtím, než byly zavedeny změny, pracovníci naskládali
na palety za směnu asi 20 až 25 t zboží. Nyní s využitím
robotů to je přibližně 40 t za stejný čas. To znamená zvýšení výrobní kapacity přibližně o 100 %,“ podotýká Michael
Fraede, manažer segmentu spotřebního zboží ve společnosti
KUKA Robotics. Navíc zaměstnanci jsou zbaveni fyzicky
stresující práce a mohou přejít na méně namáhavé úkoly.
Paletizační roboty umožňují díky své kinetice paletizovat i ve
výškách nad 2500 mm.
Pro práci v mrazu stačila malá úprava
Zástupce z rodiny KUKA KR QUANTEC je KR QUANTEC
PA Arctic, který byl vyvinut speciálně pro paletování hluboce
zmrazeného zboží. V extrémních teplotách až −30 °C pracuje spolehlivě a rychle i bez ohřevu mechaniky. Navíc
během provozu nedochází ke kolísání teplot, čímž je zachována kvalita produktu, protože na mraženém zboží se
nevytváří led. Přitom nejde, jak by se mohlo zdát na první

Tak individuální jak
jsou naši zákazníci
Přepravky nejen urychlí a optimalizují intralogistické toky,
ale hlavně chrání výrobky před nečistotami a poškozením.
Přepravky společnosti SSI SCHÄFER šetří místo, jsou odolné
a snadno použitelné jak pro manuální, tak i automatizované
procesy. S více než 2.000 různých druhů přepravek a desítkami
let zkušeností v oblasti skladování a logistických systémů, jsme
vaším partnerem pro optimalizaci intralogistických procesů.
Obraťte se na nás – najdeme řešení i na vaše požadavky.

SSI SCHÄFER s.r.o.
sales.praha@ssi-schaefer.com
www.ssi-schaefer.com
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Stroj zvládne zabalit
120 kusů za minutu
Ale vraťme se na začátek procesu. V závodě A-ware ve
Zeewolde jsou zralé kruhové
sýry krájeny na díly s přesností
na gramy sedm dní v týdnu a následně
sl
baleny. To vše probíhá na
15 linkách, z nichž čtyři jsou vybaveny
bave roboty. Dva potravinářské roboty FANUC
F
M3iA/6S v nové lince
ve dvou
dvo drahách balí vytvořené díly
sýra vysokou
vyso
rychlostí 120 kusů za minutu. Aniž by sýr ponechaly chvíli v klidu,
vkládají ho do
d hluboce taženého obalu, který
je následně uzavřen.
uz
Roboty M-3 od společnosti FANUC
ANUC jsou speciálně navržené pro maximální rychlost a všestrannost vysokorychlostních operací manipulace a sběru malých dílů
v celé řadě průmyslových odvětví včetně potravinářství.
K dispozici jsou v tří-, čtyř- a šestiosé variantě. Díky jejich konstrukci s paralelní kinematikou a velmi rozsáhlému pracovnímu prostoru jde o vhodné kandidáty na
automatizaci náročných aplikací, které tradiční roboty
se sériovou kinematikou nebo roboty SCARA nemohou
vykonávat. 

pohled, o speciální řešení od společnosti KUKA. Jde o standardní paletizační robot ze série KR QUANTEC s menší
úpravou zajišťující odolnost proti nízkým teplotám. „I při dosahu 3195 mm je robot schopen dosahovat krátkých časů
cyklu díky vysoké rychlosti. A díky tomu, že může fungovat
i v extrémních prostředích, je efektivní i z hlediska nákladů.
Nevznikají žádné prostoje jeho úpravou do chladného prostředí, není potřeba zvláštní ohřev ramene robotu, a ani pracovní prostor není omezen dalším opláštěním nebo tepelnou
izolací,“ doplňuje Michael Fraede.
Roboty v sýrárně váží, řežou,
balí a zajišťují paletizaci
K Nizozemsku neodmyslitelně patří sýry. Jedním z výrobců
tohoto typického produktu je společnost A-ware Food Group
ze Zeewolde, která se ve své sýrárně rozhodla podpořit plynulost sběru a balení sýrů pomocí potravinářských robotů.
Stroje s integrovanými roboty FANUC dodal specialista na
balicí systémy, ﬁrma Robertpack. Roboty odpovídají za celý
proces od vážení, přesného řezání porcí sýrů až po vysokorychlostní balení a paletizaci.

Tento čtyřosý del
delta robot tak plní funkce plniče
do krabičky, zdvihače pod krabičkou, uzavírače
okrajů tácku a pokládače víčka. Model M3iA/6S s dosahem 1350 mm a nosností 6 (8) kg je vybaven výkonnými servomotory, které zajišťují vysoké zrychlení a krátkou
dobu cyklu. Ideální je pro vysokorychlostní operace sběru.
Čtyři osy a vysokorychlostní jednoosé zápěstí mu dodávají
nadprůměrnou obratnost, zatímco dlouhý dosah z něj činí
vhodnou volbu pro aplikace sběru nad několika dopravníky současně.
Na konci linky skládá krabičky na palety samostatný robot
FANUC M-710iC/70. Tento robot se štíhlým zápěstím,
tuhým ramenem a malou montážní plochou pro střední užitečná zatížení je navržen pro manipulaci se středním užitečným zatížením 12 až 70 kg. Dodáván je s dosahem až
3,1 m. Řada M-710 je díky vysoké rychlosti os nesmírně
rychlá, zvládá také vynikající hodnoty užitečného zatížení
a související setrvačnosti. Všechny zmíněné modely jsou
navíc vhodné pro širokou škálu nejrůznějších aplikací.
Stroje od různých dodavatelů
spolu musí komunikovat
Dodavatel robotů, společnost Robertpack, má certiﬁkaci
BRC, IFS, Skal a HACCP a splňuje nejvyšší standardy
kvality platné v oboru. „Nejdůležitější je, aby všechno
hladce fungovalo. Máme stroje od pěti dodavatelů v jedné
37 metrů dlouhé lince s částmi vyžadujícími větší i menší
údržbu, a nejdůležitější je, aby stroje spolu komunikovaly,“ podotýká Robert van Dien, vedoucí technologického rozvoje ve ﬁrmě A-ware. Nasazení robotů FANUC
v sýrárně podstatné zvýšilo celkovou produktivitu a zkrátilo
doby cyklu, a to díky možnosti práce bez přestávek a vyšší
spolehlivosti. 
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Inovace, nebo nápad?
V dnešní době je jedním z nejčastěji skloňovaných slov inovace. Snaha lidstva
zjednodušit a zefektivnit procesy, snížit náklady a usnadnit užívání věcí je logická
a správná, jen někdy onu inovaci hledáme příliš zarputile, toporně a složitě. Jsou
samozřejmě způsoby, jak vzniku něčeho nového, lepšího nebo chytřejšího pomoci, ale
v zásadě stačí mít prostě ﬁštrón. Víte-li, kam se potřebujete nebo chcete dostat, co vyřešit
nebo zlepšit, STAČÍ opravdu už JEN ten NÁPAD. Zamýšlené BENEFITY s sebou dobrý
nápad již většinou NESE AUTOMATICKY.

Zářným příkladem „jen“ nápadu je přepravní
balení na kečupy do hotelů či restaurací. Původním
obalem byla běžná klopová krabice, ale kromě plastových
pytlů s kečupem se do krabic přibalovaly i ostré hroty, a to
jen volně ložené na sáčku s kečupem. Logicky se vinou manipulace občas stalo, že hrot sáček propíchl a kečup byl
znehodnocen. Namísto složitého vymýšlení, jak zabalit hrot,
stačil šikovný nápad – klopovou krabici udělejme z pěti panelů, ty slepme k sobě a původní lepenou záložku využijme
jako komůrku pro přepravu hrotu bez rizika. Jednoduchý
nápad, který řeší vše – ochranu zboží, oddělené
balení dvou částí produktu bez nárůstu množství použitého obalového materiálu, bez zvýšených nároků na balení u zákazníka a navýšení
ceny obalu.

Jinou oblastí inovací jako cesty k úsporám jak
environmentálním, tak přímo v přepravním řetězci, je nahrazování polystyrenu (PS). Pokud dokážete zachovat velmi dobrou ochrannou funkci PS, ale
nabídnout levnější, menší či šetrnější řešení, našli jste správnou
cestu k inovaci.
Chytré řešení z VL dokáže ušetřit prostor, peníze
i přírodu. PS chrání především díky svému objemu, což je
ale zároveň jeho velký nedostatek. Skladování a přeprava
těchto komponentů je velmi neefektivní. Cena obalu z monomateriálu, tedy pouze z vlnité lepenky, je proti variantě s PS
výplněmi poloviční. Lead time je také poloviční, a když vezmete v úvahu i uhlíkovou stopu, není o vítězi pochyb.

INOVUJME, VYMÝŠLEJME,
ZLEPŠUJME… ALE PŘEDEVŠÍM
HLEDEJME CHYTRÉ NÁPADY.
V JEDNODUCHOSTI JE SÍLA!

www.smurﬁtkappa.cz
37
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Fixační pěnové prvky
v konstrukci obalů
V OBLASTI PŘEPRAVNÍHO BALENÍ HRAJE VÝZNAMNOU ROLI FIXACE. ZATÍMCO VLASTNÍ
OBAL JE OBVYKLE STANDARDIZOVANÝ, FIXACE BÝVÁ JEDINEČNÁ JAK JIŽ SVÝM MATERIÁLOVÝM,
TAK I KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍM. I KDYŽ MONOMATERIÁLOVÁ ŘEŠENÍ PŘINÁŠEJÍ MNOHÉ
VÝHODY, ŘADA FIXAČNÍCH SYSTÉMŮ SE POUŽÍVÁ I V MATERIÁLOVÝCH KOMBINACÍCH.
K NEJPOUŽÍVANĚJŠÍM PATŘÍ PŘEDEVŠÍM LEHČENÉ POLYMERY, TEDY PĚNY.
Alois Sklenář

V

e výběru ﬁxačních systémů hraje rozhodující roli typ
produktu, druh obalu a způsob balení a přepravy. Výběr
ﬁxačních materiálů je pak závislý na možnostech absorpce kinetické energie, která je přenášena z obalu na produkt, případně naopak. Případná rizika (pády, vibrace, nárazy
či deformace způsobená setrvačnými silami, tlaky při stohování
nebo bodovém zatížení), k nimž by mohlo dojít při výrobě, přepravě či skladování, musí být eliminována komplexně, tedy ve
spojení obal-ﬁxace. Fixace často slouží i k oddělení jednotlivých výrobků v obalu, zamezuje jejich poškrábání, ať již vzájemnému či od materiálu vlastního obalu. V neposlední řadě
vytváří velmi účinné deformační zóny. V kombinaci s vlnitou lepenkou se velmi často používají i plasty, nejčastěji ve formě fólií
či pěn. V přepravním balení se můžeme setkat jak s tuhými pěnami (především EPS nebo jeho různé kopolymery), tak s měkkými polymery, nejčastěji ve formě PE, PP či PUR.

se používá jako izolační prvek), což je dáno jeho buněčnou
strukturou obsahující vzduch. Je inertní i vůči roztokům solí
a alkálií. UV záření sice může způsobit povrchové zežloutnutí a drobivost, ale neovlivňuje fyzikální vlastnosti. Při výrobě
ﬁxací z PS se uplatňují především dva způsoby. U velkých
uniﬁkovaných sérií lze PS pěny s nadouvadlem vypěňovat
přímo do formy, v řadě případů si však výrobce obalů kupuje
již vypěněné PS desky, které zpracovává ve výrobě nejčastěji odporovým drátem (horkou strunou). Největším výrobcem
pěnového polystyrenu (EPS) v České republice je společnost

Fixace z PS vypěňované i řezané
Pěnový polystyren je pevný, lehce se opracovává, je hygienicky
nezávadný a snadno se recykluje. Vyznačuje se i velmi nízkou
tepelnou vodivostí (toho se hojně využívá i ve stavebnictví, kde
38 www.packagingherald.cz
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PUR NENÍ JEN MOLITAN
Polyuretan je plast mnoha modiﬁkací. Ve výrobě obalů
se nejčastěji využívá v podobě měkké (podobné využití jako EPE) či vstřikované pěny. K největším producentům lehčených polyuretanových pěn v Evropě patří
EUROFOAM, jehož součástí je i česká společnost
Sinfo. Vzhledem k tomu, že ﬁrma disponuje moderními technologiemi včetně 3D frézování, může zákazníkům nabízet i ta nejnáročnější zpracování s vysokými

MIRELON, STARLON a průmyslových obalů MIRELON, který
je určen pro obalové účely, zákazníkům je dodáván v podobě
pásů (s perforací i bez), desek i formátovaných přířezů. Z hotových PE výrobků se hojně uplatňují sáčky, ochranné proﬁly
či tvarové výplně. Ke stálicím na našem trhu patří i výrobce
s vlastním výzkumným programem, společnost SPUR. Lehčené
izolační a obalové materiály z pěnového polyetylenu ve formě
trubic a pásů nabízí pod značkou TUBEX. Výrobci či dodavatelé obalů si určitě vyberou i z nabídky obalových materiálů
z pěnového polyetylenu SPURO Foam v podobě sáčků, přířezů či desek nebo z proﬁlů SPUROProﬁle a mnoha dalších. 
PI

požadavky na přesnost a kvalitu. Systém Instapak má
patentovaný společnost Sealed Air Corporation. PUR
pěna speciﬁckých vlastností je vstříknuta do speciálních
sáčků a při vlastním tuhnutí zvětšuje svůj objem tak,
že obtéká výrobek a vyplňuje volný prostor v obalu,
v němž je produkt vložen, nebo se vytvaruje podle
formy či do tvaru sáčku. Pěna expanduje během několika sekund a vytváří ochranné polštářky na míru. 

euroclick

Styrotrade. Její velice rozsáhlé výrobní portfolio však míří především do oblasti stavebnictví (ale zajímavé jsou i kulisy z PS
pro divadla a ﬁlmový průmysl). Mezi nejvýznamnější výrobce
patří i společnost Novopol. Firma se soustřeďuje na produkci
tvarovek, ﬁxačních prvků, přepravních palet a dalších obalů,
a to lisováním ve formách na tvarovkových automatech. V oblasti obalů se lze s PS ﬁxacemi této společnosti setkat především při balení PC, TV, spotřební elektroniky a bílé techniky.
Obaly, výplně a ﬁxace z expandovaných materiálů (zejména
EPS, EPP) vyráběné vstříknutím materiálu do formy nabízí společnost TART. Tento typ obalů je již podstatou své výroby určen
spíše pro větší série výrobků, nejčastěji v elektrotechnickém
a v automobilovém průmyslu.
PE – evergreen v přepravním balení
K nejvíce používaným pěnám pro výrobu ﬁxací v přepravním
balení patří EPE. Tato pěna se vyznačuje nízkou hmotností,
ﬂexibilitou, vysokou hygieničností i snadnou zpracovatelností.
EPE pěny mají poměrně značnou odolnost vůči nárazu, excelentní akustickou izolaci kročejového hluku (který vzniká a šíří
se obvykle ve stavební konstrukci) i velmi dobře tepelně izolují.
Hmota je voděodolná a rezistentní vůči mnoha chemikáliím.
EPE lze probarvovat i antistaticky upravovat. Velkou výhodou
je i snadná opracovatelnost materiálu, který se dá snadno tvarovat do forem nebo opracovávat frézami, vysekávat planžetovými nástroji, řezat i tepelně spojovat. K nejvýznamnějším
evropským výrobcům patří společnost Mirel Vratimov, která se
specializuje na výrobu izolačních materiálů vlastních značek

Nové Euro přepravky s unikátními vlastnostmi


Click Booster®:
Snadno přizpůsobí výšku přepravky.

Click Holder®:
Zabezpečí 100 % čitelnost štítku.

Pro efektivitu v logistice:
Více užitkového objemu
a nižší hmotnost obalu.
Ergonomické a bezpečné:

Inovativní design a volitelné
provedení rukojeti.

Kontaktujte nás: info.czechrepublic@schoellerallibert.com

Innovating your logistics
for a better world
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Oblíbené jsou polyetylen
a vlnitá lepenka
SLOVO RECYKLACE JE V OBALOVÉ BRANŽI ČÍM DÁL ČASTĚJI ZMIŇOVANÝM TERMÍNEM.
VŠICHNI VÍME, ŽE CELKOVÁ MÍRA RECYKLACE V ČESKÉ REPUBLICE KAŽDOROČNĚ ROSTE.
V LOŇSKÉM ROCE SE DOKONCE PODLE ÚDAJŮ EKO-KOM PODAŘILO ZRECYKLOVAT 90 %
PAPÍROVÝCH OBALŮ, 75 % SKLENĚNÝCH A 69 % PLASTOVÝCH OBALŮ. I OBALOVÉ FIRMY
SE ČINÍ A ČÍM DÁL ČASTĚJI SE SNAŽÍ VYBÍRAT MATERIÁLY S OHLEDEM NA JEJICH MOŽNOU
RECYKLOVATELNOST.
Adriana Weberová

J

ak k obalům z hlediska jejich recyklovatelnosti přistupují
výrobci obalů a logistické ﬁrmy? Zdá se, že zodpovědně.
Jednoznačným trendem je snaha o využívání recyklovatelných materiálů. Oblíbené jsou polyetylen a vlnitá lepenka.
Například plastové sudy EcoDRAFT od společnosti Cardiff
Group s vnitřním dvojitým vakem, který odděluje nápoj od
tlačného plynu, neumožňují jen zachování originální chuti nápoje bez ohledu na tlakové médium. Jednorázový sud určený
na export je navíc vyroben z hodnotného recyklovatelného
polyetylenu (HDPE – high density polyethylene). Po použití se
snadno recykluje a kromě toho se uspoří náklady za zpětnou
dopravu. „Odběratel navíc dostane zpět nějaké peníze za
materiál,“ říká Tomáš Kočiš, zástupce společnost Cardiff
v České a Slovenské republice.

Také ve společnosti GEIS se snaží při návrhu obalových řešení
přihlížet k otázce jejich následné recyklace. „Víme například,
že LDPE fólie jsou vyráběny jak z recyklátu, tak z prvojakostního granulátu. Stejně tak jsou známé procesy mísení zdrojové lepenky s recyklátem. V oblasti výroby dřevěných obalů
je snaha zpracovat co nejvíce materiálu na výrobu dodatkového výrobku. Tato řešení jsou kouzelná v tom, že významně
přinášejí úspory na straně zhotovitele a přitom mají pozitivní
vliv na ochranu životního prostředí,“ podotýká Martin Gallo,
ředitel produktu Obaly, společnosti Geis CZ.

TRENDEM JE SNAHA
O VYUŽÍVÁNÍ
RECYKLOVATELNÝCH
MATERIÁLŮ.
Společnost SPUR se zabývá výrobou lehčených PE (polyetylen) materiálů, které slouží pro výrobu ﬁnálních
obalů a PP (polypropylen) desek, jež slouží jako alternativa obalů z lepenky. „K výrobě těchto materiálů
je použit recyklovatelný PE, resp. PP. Takto vyrobený
obal je možné znovu zpracovat a připravit pro další
využití,“ vysvětluje Ivana Oharková, marketingová manažerka ﬁrmy SPUR.
DALŠÍ UKÁZKY EKOLOGICKÝCH
OBALŮ V ONLINE VERZI
MAGAZÍNU
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Zaujal vás koncept Impact a PackRight
Center? Objednejte si návštěvu na:

PackRight Centre DS Smith

kontakt.dssmithczech@dssmith.com

PackRight Centre – nový pojem
v oblasti vývoje a designu obalů
Vývoj funkčního a zároveň atraktivního balení
zaměstnává tisíce odborníků po celém světě. Společnost
DS SMITH PACKAGING promítá svůj strategický
přístup do budování sítě svých PackRight a Impact
Center disponujících stovkami designérů, kteří každý
den vytvářejí kreativní a technická řešení na základě
individuálních přání zákazníků.
Aktuálně je již v rámci Evropy dokončeno sedm Impact a 17
PackRight Center. V dohledné době se otevře dalších pět Impact
a 17 PackRight Center rovněž v rámci Evropy. Počet center
již umožňuje formování silné sítě inovativních myšlenek hýbajících celým odvětvím. Vždyť jen za tento rok se v rámci fungujících center uskutečnilo přes 200 workshopů pro více než
2000 návštěvníků. Každé z DS Smith PackRight Center, která
mimochodem procházejí přísnými interními audity, je tvůrčím
prostředím pro interakci se zákazníky. Při vývoji obalů se zohledňuje celý životní cyklus výrobku. Designéři i řada odborníků
se zaobírají všemi ovlivňujícími faktory. Obvykle tedy posadíte k jednomu stolu zástupce zákazníka se specialisty na balení, supply chain, recyklaci nebo například interní logistiku.
Nepředstavujte si však přísně administrativně svázané procesy
pro čerstvý tok inovátorských myšlenek. To ani nelze. Disruptivní
design nepotřebuje administrativní zátěž pro všechny kroky vývoje. Schůzky v PackRight Centrech jsou živé a velmi interaktivní
workshopy, kde se nekladou meze žádnému názoru, nápadu
nebo inovaci a zákazník si odnáší funkční prototyp obalu, který
je dílem interakce všech zúčastněných.
Cesta zákazníka ke kvalitnímu obalu již většinou začíná v jednom z mnoha Impact Center
DS Smith. …Že jste o nich ještě neslyšeli?
Impact Center simuluje reálné prostředí supermarketu se všemi aspekty, na které jsme z obchodů zvyklí.
Na ploše, obvykle větší než 400 m2, DS Smith stimuluje myšlení

návštěvníků. Na příkladech správných obalů jim ukazuje, co
všechno vhodný obal dokáže ovlivnit. Odborně kvaliﬁkovaní
průvodci ukazují funkce obalů a displejů jak na prodejní ploše,
tak v přidružených prostorách (skladování, recyklace, logistika).
Několikahodinová návštěva tohoto centra vám uteče
jako voda a ovlivní vás natolik, že už nikdy nebudete nakupovat tak jako dříve, natož se dívat na obaly stejnýma
očima. Jakmile si stihnete utřídit myšlenky, jsou vám je vzápětí
v PackRight Centru DS Smith
připraveni promítnout do reálného řešení v podobě prototypu a spočítat reálné přínosy
nového nebo upraveného balení na každém stupni dodavatelského řetězce. Budete
Impact Centre DS Smith
překvapeni, jak jen
malá změna materiálu, konstrukce nebo umístění obalu v regálu je schopna přinést hmatatelné výsledky. Nové české PackRight Centre je
otevřeno v Boleticích nad Labem. Významně posílilo, ostatně jako ve všech dalších PRC, pestré a produktivní
prostředí jednacích místností, kreativní myšlení, brainstorming
a týmovou spolupráci. Lze zde naslouchat zákazníkům, sdílet
nápady a zvažovat celý dodavatelský cyklus – od přepravy
přes dodávku až po recyklaci. Zkoumat, jak vytvořit ta nejlepší řešení pro unikátní výzvy. V oddělení designu zákazníci
získávají bezprostřední zkušenosti s výrobou obalů, když sledují designéry, jak přeměňují jejich představy ve skutečnost.
Na konci dne zákazníci odcházejí s prototypem
optimálního obalového řešení v životní velikosti. Umožní jim, aby si ověřili, zda nové řešení opravdu co nejlépe splňuje jejich potřeby
s ohledem na tři strategické pilíře: zvyšování prodeje, snižování nákladů a minimalizaci rizika.
41
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Čtvrt století

Jsme s Vámi již 25 let…

jsme Vaším spolehlivým
partnerem v oblasti průmyslového značení
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spol. s r. o.

»

Na Hlavní 166
182 00 Praha 8-Březiněves
Tel.: +420 283 910 228–9
Fax: +420 283 910 230
E-mail: obchod@jaga-cr.cz

www.jaga-cr.cz

Jsme s Vámi
již 25 let !

JaGa Bratislava, s.r.o.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
Tel.: +421 250 221 476

www.jaga-sr.sk

Jediný distributor sortimentu označovacích zařízení značek Videojet a Willett v ČR a SR

»

1991 2016

DODÁVÁME
Ink-jet tiskárny
Systém CIJ
výška znaků 2–10 mm, až pětiřádkový režim

Termotransferové tiskárny
pro přímý tisk na obalové
materiály

Systém DOD pro označování skupinového balení
výška znaků 8–80 mm

Etiketovací stroje s integrovanou
termotransferovou tiskárnou
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zveme Vás tánek 28, na Mezinárodním
v pavilonu E, s eletrhu, kter ý se koná
strojírenském vh 3.–7. října 2016.
v Brně ve dnec
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Aplikátory samolepicích etiket
Ink-jet tiskárny s vysokým
rozlišením
Průmyslové lasery
Stolní termotransferové
tiskárny
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LOGISTIKA

Přepravní obal:
KOMPROMIS MEZI
FUNKČNOSTÍ A CENOU
V OBLASTI VÝVOJE PŘEPRAVNÍCH OBALŮ SE NA ROZDÍL OD TĚCH PRODEJNÍCH KVŮLI
ABSENCI MARKETINGOVÉ FUNKCE ASI NEDÁ MLUVIT O TRENDECH, ALE SPÍŠE O EVOLUCI,
TEDY PRŮBĚŽNÉM A KONTINUÁLNÍM VÝVOJI OVLIVNĚNÉM ZÁKAZNÍKOVÝMI POŽADAVKY. JEHO
ZÁKLADNÍ POŽADAVEK NA PŘEPRAVNÍ OBAL JE PŘITOM NA PRVNÍ POHLED STÁLE STEJNÝ – NAJÍT CO
NEJLEPŠÍ KOMPROMIS MEZI FUNKČNOSTÍ OBALU A JEHO CENOU. CO SE POSTUPNĚ MĚNÍ, JE ALE
OBSAH A VÝZNAM SLOV „FUNKČNOST“ A „CENA“.
Miroslav Špaček

Z

vyšující se konkurence nutí výrobce obalů hledat
úspory a rezervy na místech, která byla odjakživa
tak trochu mimo hlavní dění. Právě přepravní obaly
byly, a mnohde ještě jsou opomíjenou nákladovou položkou.
Optimalizace nákladů tak prvotně probíhaly v procesech spjatých s výrobou výrobků samých, jenže tam už dnes mnohdy
není kde brát, a tak přišly na řadu obaly.

obalového materiálu. Ať už je obal ze dřeva nebo z lepenky,
největší nákladovou položkou je právě množství použitého
materiálu. V praxi to znamená, že je snaha používat tenčí
prkna nebo tenčí plošné materiály, jako jsou překližky nebo
OSB desky. U lepenkových obalů se analogicky optimalizuje
kvalita a hmotnost použitých lepenek. Všeobecně již neplatí
„tak dobrý obal, jak je možné“, nýbrž „tak dobrý obal, jak
je nutné“.

Největší nákladovou položkou je materiál
Jako první se dostala pod lupu cena samotného obalu, která
je více či méně deﬁnována množstvím a druhem použitého

Kromě optimalizace kvality a množství daného materiálu dochází ze stejného důvodu také k používání různých druhů
materiálů a jejich kombinaci v jednom
obalu. Zákazníkovi je víceméně jedno,
z čeho je obal vyroben, hlavně musí být
levný a lehce recyklovatelný. Zde se nabízí
kombinace dřeva a vlnité lepenky, případně
doplněná o ﬁxace z pěn nebo fólie pro
bariérovou ochranu nebo se využívá nejrůznějších plastových nebo kovových prvků
jako spojovacího materiálu. Každý z těchto
materiálů má svá speciﬁka a do jisté míry
se ve svých funkčních vlastnostech prolínají.
Pro vývoj těchto multimateriálových přepravních obalů je tedy nutné mít zkušenosti jak
z oblasti výroby dřevěných, tak i lepenkových obalů, a co je důležité, výrobce musí
být schopen objektivně posoudit, který materiál je pro danou oblast a požadovanou
funkčnost vhodnější.
Čím dál častěji obaly spadají plně do kompetence logistiky, ne samotného nákupu.
44 www.packagingherald.cz
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beauty of glass

Důležitým parametrem je tzv. ladefaktor
Z výše uvedených důvodů a snahy o co největší úspory se v poslední době dostávají čím dál více do hledáčku také náklady,
které přímo či nepřímo generují obaly samy. Důkazem toho je
fakt, že čím dál více obaly spadají plně do kompetence logistiky, ne samotného nákupu. Nejdůležitějším parametrem v této
oblasti je ladefaktor, tedy číslo, které vyjadřuje, kolik výrobků
se vejde do daného obalu nebo přepravního prostředku. Cílem
této disciplíny je dostat co nejvíce výrobků do daného obalu,
bedny nebo boxu, a následně dostat co nejvíce těchto boxů
do auta nebo zámořského kontejneru. A to vše při splnění speciﬁckých požadavků zákazníka na balený produkt a s ohledem
na nejrůznější předpisy a jiná omezení.

VŠEOBECNÁ ZNALOST
LOGISTIKY, ALE TAKÉ
LOGISTIKY U DANÉHO
ZÁKAZNÍKA JSOU PRO VÝVOJ
OBALU NEZBYTNĚ NUTNÉ.
Pro vývoj přepravního obalu je proto nutné všechny tyto parametry znát a při vývoji postupovat tak trochu od konce, ideálně od plně vytíženého kontejneru nebo auta. Dobré znalosti
logistiky všeobecně a logistiky u daného zákazníka jsou tak
nezbytnou podmínkou pro vývoj obalu.
Výrobci aut mají vlastní
typizované standardní obaly
Dalším důležitým nástrojem pro optimalizaci nákladů na přepravní obaly je jejich standardizace. Všichni výrobci aut mají
své vlastní typizované standardní přepravní obaly, většinou ve
formě paletových boxů ať už ze dřeva nebo právě v kombinaci
dřeva a lepenky. Tyto typizované boxy byly v průběhu let vyvíjeny a přizpůsobeny speciﬁckým požadavkům těchto koncernů,
a proto je samozřejmě vyžadováno, aby tyto systémy využívalo
co nejvíce dodavatelů. Jedná se zejména o balení menších dílů
a vývoj obalu v tomto případě spočívá hlavně ve vývoji vhodných ﬁxací a separátorů do již zmíněných boxů. Samozřejmě
s ohledem na co nejlepší ladefaktor. U ﬁrem, kde standardizace
není kvůli různorodosti výrobků možná, je pro snížení nákladů
důležitá redukce množství používaných obalů. Do značné míry
se dají prvotní analýzy a návrhy vytvořit s pomocí IT.

VÝVOJ PROBÍHÁ NA ZÁKLADĚ 3D DAT –
VÍCE NA

Úsobrno č. pop. 79, 679 39 Úsobrno, CZECH REPUBLIC
Phone: + 420 516 427 711
Fax: + 420 516 427 700
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Bezpečné papírové
obaly na potraviny
PRIMÁRNÍ FUNKCE OBALU JE POSKYTOVÁNÍ OCHRANY BALENÉMU PRODUKTU. TATO
OCHRANA SE VŠAK NETÝKÁ JEN PŘÍPADNÝCH MECHANICKÝCH RIZIK. OBAL NESMÍ POTRAVINU
KONTAMINOVAT MATERIÁLEM, TISKOVOU BARVOU ANI LEPIDLEM. Z RÁMCOVÝCH PŘEDPISŮ
VYPLÝVÁ, ŽE KAŽDÝ VÝROBCE POTRAVINÁŘSKÝCH OBALŮ JE ZODPOVĚDNÝ ZA TO, ŽE JEHO
VÝROBEK ODPOVÍDÁ URČENÉMU STANDARDU A ŽE JE ZABRÁNĚNO MIGRACI CHEMICKÝCH LÁTEK
DO POTRAVINY.
Alois Sklenář

L

egislativní požadavky kladené na bezpečnost potravin
se vztahují jak na obalové prostředky všeho druhu, tak
i na části potravinářských strojů a dalších potravinářských
zařízení včetně zařízení provozoven společného stravování,
nápojových automatů, kuchyňských spotřebičů i veškerých
nádob a náčiní, které jsou určené pro styk s potravinami.
Vymezeny z tohoto vztahu tedy nejsou žádné materiály a předměty včetně aktivních a inteligentních, které jsou buď určeny pro
styk s potravinami, nebo se u nich dá očekávat, že s nimi do
kontaktu přijdou. V případě interakce obalu (míněn je nejenom
materiál, ale vše s ním související, tedy především tiskové barvy,
laky, lepidla) a potraviny je potřeba eliminovat případná migrační rizika. Migrací je v tomto případě označován transfer
složek obalu do potravin. Látky, které přecházejí do potraviny

během jejího kontaktu s obalem, jsou označovány jako migranty a u plastových materiálů zahrnují většinou nízkomolekulární komponenty plastů, tedy především zbytky monomerů
a aditiva (antioxidanty, stabilizátory, změkčovadla apod.).

GLOBÁLNÍ MIGRACE JE OMEZENA
LEGISLATIVOU - VÍCE NA

BASF nabízí jako řešení inovativní vrstvu
Potraviny se nejčastěji balí do papírových materiálů.
Vzhledem k tomu, že jejich spotřebu a zároveň i konkurenceschopnost nedokážou krýt materiály bez recyklovaných

46 www.packagingherald.cz

HP_06_tiskova.indd 46

23.08.16 8:43

MATERIÁLY

vláken, mohlo by dojít k případné kontaminaci např. zbytky
minerálních olejů, které se při recyklačním procesu nepodařilo odstranit. Velkým tématem posledních let je i migrace
látek z tiskových barev.

NĚKTERÉ ZBYTKY OLEJŮ
SE ODPAŘUJÍ - VÍCE NA

Certiﬁkovaná vlnitá lepenka
pro přímý styk s potravinami
Již před pár lety vzbudila zasloužený zájem vlnitá lepenka
White Wave pro přímý styk s potravinami od společnosti
THIMM Group. V současnosti THIMM pro výrobce potravin
nabízí celou řadu potravinářských vlnitých lepenek pod souhrnným názvem foodWave (barvy: bílá, hnědá, černá).
Lepenky ze 100% primárních vláken jsou certiﬁkovány podle
platné české legislativy (vyhláška MZ ČR č. 38/2001 Sb.,
o hygienických požadavcích na výrobky určené pro přímý styk
s potravinami a pokrmy).

MATERIÁL JE VYRÁBĚN Z VYBRANÝCH
SUROVIN - VÍCE NA

Nepromastitelné papíry s bariérou
Společnost KRPA PAPER nabízí ze svého portfolia velmi kvalitní bílý, bezdřevý, strojně hladký (MF) papír KH PACK, což
je výborný materiál pro přímé balení potravin. Další výhodou
je, že u produktu zabaleného v tomto materiálu nedochází
k rychlému chuťovému a vzhledovému znehodnocení potraviny, protože papír umožňuje nejen bezpečné zabalení a přemístění potraviny, ale navíc dovoluje potravinám dýchat. Papír
je vyráběn o plošné hmotnosti 32–70 g/m2.

PAPÍR MŮŽE BÝT ALTERNATIVOU.
VÍCE O NOVÉ SKLÁDAČKOVÉ LEPENCE
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

PI
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Obalové řešení získalo ocenění Obal roku 2016 v kategorii Automotive / přepravní a průmyslové obaly. Exponát
představuje kompletně složený obal pro čtyři karoserie
a příslušné montážní díly, které putují v kontejneru z Mladé
Boleslavi do výrobního závodu v Indii. Obal se skládá ze
dvou částí pro horizontální umístění karoserie a ze dvou
částí pro šikmé umístění karoserie, montážní díly efektivně
využívají zbylé místo v prostoru kontejneru. 

Packaging Herald byl při výrobě
unikátního obalu pro ŠKODA AUTO
SPOLEČNOST PILOUS je středně velká rodinná ﬁrma se zaměřením na jednocestné obaly ze dřeva
a lepenky. Se spotřebou více než 7000 m3 patří mezi největší výrobce dřevěných obalů v České
republice. Packaging Herald navštívil jeden ze tří výrobních závodů v Lužci nad Vltavou, kde probíhá
výroba unikátních dřevěných palet na čtyři karoserie pro společnost ŠKODA AUTO.
Adriana Weberová

Provozem nás provedli technický ředitel společnosti Tomáš Hašek (na snímku)
a projektový manažer Petr Sloup.

Roční spotřeba dřevěného materiálu v Lužci nad Vltavou se
pohybuje kolem 3000 m3.

V Lužci nad Vltavou se vyrábějí standardní a speciální
palety, dřevěné bedny, ale také například obaly
z vlnité lepenky jako součást jednocestných obalů.

Pro logistiku ŠKODA AUTO zajišťuje ﬁrma Pilous kompletní
servis v podobě výroby a dodávek veškerých obalů ze dřeva
a vlnité lepenky na všechny druhy dílů.

48 www.packagingherald.cz
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ŘEŠENÍ JE VÝSLEDKEM
NEUSTÁLÉHO VÝVOJE
TOHOTO TYPU OBALU –
VÍCE NA

Transportní obal pro karoserie se vyrábí z jehličnatého řeziva
(smrk, borovice, modřín) z důvodu ﬁnanční úspory v porovnání
s paletou kovovou. Použitím dřeva se také výrazně zkracuje
reakční doba na případné požadavky týkající se např. změny
konstrukce. Hmotnost obalu je cca 175 kg. Vyrobení jednoho
obalu, který se skládá ze šikmé a vodorovné konstrukce, trvá
čtyřem pracovníkům přibližně 22 minut.

Paleta pro karoserie se skládá z dřevěných hranolů, přířezů,
velkoplošného materiálu a kovových prvků. Řezivo je
vysoušeno ve vlastních certiﬁkovaných sušičkách IPPC.
Na snímku je paleta v rozloženém stavu.

Obaly jsou z výrobního závodu expedovány v rozloženém stavu, aby se
minimalizovaly transportní náklady.
Tyto polotovary jsou následně pracovníky společnosti Pilous kompletovány
v Mladé Boleslavi a ve složeném stavu
jsou v režimu JIT expedovány do určených provozů podle požadavků
ŠKODA AUTO. 

VÍCE Z NÁVŠTĚVY VÝROBNÍHO
ZÁVODU KE ZHLÉDNUTÍ NA VIDEU NA

Projektu pro ŠKODA AUTO se budeme podrobněji věnovat
i v následujícím vydání magazínu Packaging Herald. 
50 www.packagingherald.cz
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Dokáže vaše etiketa prodat?

část II.

V minulém čísle tohoto časopisu jsme se zabývali prvními
třemi radami, kterými by se mohli (nemusí) designéři etiket
řídit. Přitom si neosobujeme právo na určování toho, co je
a co není správné při tvarové a graﬁcké přípravě etikety
konkrétního produktu. Jen jsme poukázali na skutečnost, že
ETIKETA NABÍZÍ podstatně MENŠÍ PLOCHU NEŽ OBAL,
a proto JE NUTNO VĚNOVAT patřičnou POZORNOST
tomu, ABY její SDĚLENÍ správně a efektivně FUNGOVALO
v rámci komunikace se zákazníkem.

4. Velmi výjimečný případ
Kdysi dávno byl v Nestlé zadán úkol zmodernizovat etiketu S. Pellegrino. Reakce designéra? Ani náhodou! Tak ikonickou etiketu
přece nelze měnit! Tedy rozhodně ne trvale, ale určité dočasné
modiﬁkace či limitované edice samozřejmě přípustné jsou – za
předpokladu, že budou odpovídat pozici značky. Oblíbeným
příkladem jsou varianty této etikety propojující S. Pellegrino s dalšími luxusními italskými značkami Missoni, Bulgari a Ducati. Je
to skvělá ukázka oboustranně výhodné spolupráce – zmíněné
značky mají v restauracích reklamu zdarma a S. Pellegrino si
spotřebitelé budou asociovat se špičkovými produkty.
5. Čeho se vyvarovat
Hlavně pozor, abyste nerozbili identitu značky tím, že nebudete respektovat její klíčové vizuální prvky. Ukázkovým případem je bílá rukávová etiketa na lahev značky bottle green,
která zcela zakrývá její charakteristicky zelenou barvu, což
není zrovna moudrá volba.
6. Bláznivé etikety
Ano, etiketa může být trochu bláznivá, záleží ovšem na produktové kategorii. Vína z takzvaného Nového světa mají nezřídka unikátní etikety, protože je to zpravidla jediné médium,
které k propagaci dané značky používají. Jde o to nezapadnout mezi myriádou dalších lahví!
Etikety na fotograﬁi snad pomohou inspirovat manažery
značek a designéry k odvážnějším netradičním pojetím. Tyto
tři příklady, ač bychom to třeba nečekali, pocházejí z Francie,
u níž by většina z nás bezpochyby čekala spíše konzervativní
přístup k vinným etiketám.
7. Etikety s více příběhy
Ačkoli se v designu neustále zdůrazňuje jednoduchost, vždy
se najdou výjimky. Jednou takovou výjimkou je etiketa na
portugalském vínu Fabelhaft Douro. Jak to, že tento design
funguje? Díky dobře navržené graﬁce a perforacím je totiž
etiketa nejen zajímavá, ale také přehledná a dobře čitelná.

8. Styl a jak ho využít pro komunikaci
Je pravda, že každý není milovníkem mladých vín Beaujolais
Nouveau, ale obecně je obdivován lehký vzdušný styl, jímž
se vyznačují jejich etikety (ať již na vínech od Georgese
Duboeufa nebo jiného vinaře). Dokážou díky němu skvěle
upoutat a vyjádřit povahu produktu.
9. Vysekávané etikety
Nic neupoutá pozornost spotřebitele lépe než neobvykle tvarovaná etiketa například kopírující tvar značky (Heinz) nebo
zdůrazňující nějakou vyšší hodnotu – třeba vyraženou sklenicí
na etiketě estonského piva Albert LeCoq.
Dalšími hezkými příklady jsou mimo jiné lahev jihoafrického
vína Hope Bay s motivem velrybí ploutve, na níž je navíc vidět,
že ikona je skutečně důležitější než značka, nebo pivo Red
October, jehož etiketa ve tvaru hlavice rakety zaručeně zaujme.
10. Potřebujete ilustrace i text?
Samozřejmě že ne (tedy v Evropě). Čistá váha, značka,
původ atd. mohou být uvedeny na zadní etiketě.
12. Lokální vs. globální
Naše závěrečná rada se týká v současnosti největšího trendu
(alespoň v Evropě), který spočívá v nakupování:
– co možná nejvíce lokálního zboží,
– co možná nejčerstvějšího zboží,
– co možná nejvíce bio výrobků,
– co možná nejpřírodnějšího zboží.
Pro ilustraci jsme zvolili skvěle strukturovanou etiketu irské sušené šunky, která všechny tyto hodnoty vyjadřuje velmi přehledně a zároveň vysoce atraktivně.
Navrhnout skvělou etiketu je tedy možné, ale vyžaduje to týmovou spolupráci celé řady profesionálů.

modelgroup.com
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Slovensko: spadla klec
NOVÝ SLOVENSKÝ ZÁKON Č. 79/2015 Z. Z., O ODPADECH, ODPADOVÝ SUPERZÁKON,
POHLTIL I DŘÍVĚJŠÍ ZÁKON OBALOVÝ A ZAMÍCHAL ROZDANÝMI KARTAMI. PODÍVEJME SE SPOLEČNĚ
ZEJMÉNA NA POVINNOSTI, KTERÉ DOPADAJÍ NA VÝROBCE, DOVOZCE, PŘÍPADNĚ DISTRIBUTORY
(PRODEJCE) VÝROBKŮ POUŽÍVANÝCH NA BALENÍ JINÝCH VÝROBKŮ URČENÝCH K PRODEJI, TEDY
VÝROBKŮ URČENÝCH K BALENÍ ZBOŽÍ. DÁLE NA VÝROBCE FÓLIÍ, KRABIC, BEDEN, LAHVÍ, ZÁTEK,
ETIKET, KELÍMKŮ, PŘEPRAVEK, PALET ATP.
Vlado Volek, OBALOVÝ INSTITUT SYBA

Z

ákon plnou sílu nabral začátkem prázdnin; tento magický přelom v polovině roku vyrazí dech řadě odpovědných pracovníků.

Recyklační fond zanikne
Zákon má i svá pozitiva; pravda, nepřevládají. Jedním z nich
je fakt, že zákon k 31. 12. 2016 ruší institut Recyklačný fond
(RF), skvost, jenž nemá obdoby jinde v Evropě. Komodity,
které dříve spadaly pod kuratelu RF, prošly z pohledu obalového průmyslu důležitou transformací, aby se záhy převtělily
do skupiny vybraných výrobků poeticky nazvaných neobalové výrobky. Pozitivum spočívá v tom, že zákon deﬁnuje neobalový výrobek jako výrobek, který není obalem nebo není
určený k balení.

Zálohovaný obal nahradil návratný obal
Výrobci etiket si mnou ruce: termín návratný obal je nahrazen
pojmem zálohovaný obal. Nový slovenský výraz je totožný
s výrazem českým. Ačkoli celé pojetí obalových environmentálních předpisů české a slovenské provenience se od sebe
vzdaluje, tady zákonodárci výjimečně udělali vstřícný krok.
Výborně! Tím se ovšem pozitiva vyčerpala a dále se budeme
zabývat negativy.
Obaly znečistěné nebezpečnými látkami
Nový zákon nedává pro obaly znečistěné nebezpečnými látkami výjimky z plnění limitů recyklace a využití, tudíž se na ně
vztahují všechny povinnosti jako na ostatní obaly.
Když výrobce nevyrábí
Těžko říci, čím se zákonodárci inspirovali při
tvorbě deﬁnice výrobce obalů. Klíčovou povinnou
osobou je výrobce obalů: ten ovšem nemusí obaly
(fólie, lahve, sáčky, bedny, kelímky, krabice…) vyrábět, ale do nich balí, plní či naskládá (loží)
na paletu. Většina slovenských výrobců obalů
musí své výrobky také během přepravy chránit
vhodným zabalením; tím ovšem spadne do kategorie výrobců obalů.

VYSVĚTLENO NA PŘÍKLADĚ
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Padá také dřívější povinnost pro ﬁrmy uvádějící na trh více než
10 t obalů za rok vypracovat program prevence.

Česko-slovenský problém
Ačkoli je nově v zákoně zavedena deﬁnice uvedení obalu na trh i jako okamžik, kdy obal nebo zboží poprvé
přechází z etapy přeshraniční přepravy z jiného členského
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státu (a tudíž i z Česka) na Slovensko do etapy distribuce
nebo použití (zboží jako obaly k balení = obaly obalů) a výrobce obalů je také osoba, která uvádí na trh zboží v obalech (zboží jako obaly k balení), což je jiné zboží než to,
co sama do takto získaných obalů balí (ctěnému čtenáři se
předem omlouvám za krkolomnost této věty, ale zákon se nemazlí). Tudíž nikoli česká ﬁrma (dodavatel), ale slovenská (odběratel, plnič-balič-ložič) je výrobcem obalu. Poněkud náročný
výklad, o nic horší než ten, že česká ﬁrma je tou osobou, která
uvedla obal na slovenský trh. Stojí také za zvážení prodej
na Slovensko s dodací podmínkou EXW: toto řešení prověří
obchodní nadání manažerů prodeje, ale značně posílí argument, že dovozcem, tudíž ﬁrmou uvádějící balené obaly na
slovenský trh, je slovenský obchodní partner.

ZÁKON MÁ I SVÁ
POZITIVA; PRAVDA,
NEPŘEVLÁDAJÍ.

zení – tedy když už není jejich výrobcem. Naopak plastové
palety, plastové přepravky a pivní lahve se uvádějí v evidenci
obalů uvedených na trh okamžiku jejich prvního použití.

VELETRH – RISKANTNÍ PODNIK –
VÍCE NA

Změnit OZV není snadné
Výrobcům obalů na Slovensku nezbývá než strpět nárůst poplatků za služby OZV, které odrážejí náklady na recyklaci
a pro mnohé jsou šokem ze skokového vícenásobného nárůstu ve srovnání s loňským rokem (i pětkrát a více). Změnit
dres není možné libovolně, zákon stanoví reguli: vždy od nového kalendářního roku, výpověď stávající OZV nejpozději
do konce října.

NEUTRÁLNÍ INFORMACE ZÁVĚREM
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Je malou náplastí, že při obráceném toku zboží podobný
problém není: česká ﬁrma nakupující slovenské balené zboží
přebírá odpovědnost za obal tohoto zboží i z pohledu interpretace českého zákona o obalech.

58. mezinárodní
strojírenský
veletrh

MSV 2016

IMT 2016

10. mezinárodní
veletrh obráběcích
a tvářecích
strojů

ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE –
VYSVĚTLENÍ V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

Individuální plnění
povinností – zapomeňte
Vzhledem k tomu, že je pro individuální plnění příslušných
povinností podle nového zákona nutné prokázat, že odpady
z obalů nejsou součástí komunálních odpadů, a současně
získat autorizaci ministerstva životního prostředí, zůstává tento
způsob plnění povinností v teoretické rovině. Tudíž každý výrobce obalů se musí registrovat (= uzavřít smlouvu) u některé
autorizované OZV (organizace zodpovědnosti výrobců).
Množství menší než malé
Dřívější hranice 200 kg pro osvobození od povinností padla.
Nyní už i jedna sklenice marmelády váže na sebe všechny
povinnosti uložené zákonem.
Dřevěné palety proti všem
Dřevěné opakovaně použitelné palety výrobce obalů uvádí
v evidenci obalů uvedených na trh v okamžiku jejich vyřa-
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Čína – partnerská
země MSV 2016

3.–7. 10. 2016
Brno – Výstaviště
www.bvv.cz/msv
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SITUACE S DŘEVĚNÝMI OBALY
SE OPRAVDU NELEPŠÍ
SITUACE V OBLASTI OŠETŘOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH OBALŮ SE OPRAVDU NELEPŠÍ (VÍCE JSME SE TÉMATU
VĚNOVALI V ČLÁNKU PACKAGING HERALD 05). POTVRDILA TO ASOCIACE VÝROBCŮ A OPRAVCŮ
PALET (AVOP), KTERÁ SDRUŽUJE DESÍTKY FIREM JAK S LICENCÍ UIC, TAK I EPAL. TÍM VŠAK SHODA SE
STANOVISKEM ÚKZÚZ (ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ) KONČÍ. PŘESTO
VĚŘÍME, ŽE OBĚ STRANY SPOJUJE SPOLEČNÝ CÍL, ABY SE SITUACE NA TRHU S DŘEVĚNÝMI OBALY
ZLEPŠILA, A PROTO JSME SE ROZHODLI ZVEŘEJNIT I POHLED PŘEDSTAVENSTVA AVOP.
Představenstvo AVOP

Pravdy, polopravdy
a nepravdy o Standardu ISPM 15
Standard ISPM 15 je velmi složitá problematika zasluhující
si plnou pozornost v nadnárodním měřítku. Jeho myšlenka je
správná, avšak postavení tohoto předpisu a jeho uvedení
do praxe je podle nás velmi chaotické a neúčinné.
ÚKZÚZ v zastoupení Petrem Haraštou v úvodu článku v minulém čísle magazínu uvádí, že zásadními nedostatky, které
vedou u vývozců ke vzniku problémů, je nedostatečné ošetřování, neoprávněné označování a nabízení sice levnějších, ale
méně kvalitních obalů (týká se především palet). To je pravda,
ovšem na tuto problematiku poukazuje AVOP již od svého
vzniku v roce 2013. Několikrát jsme vyzvali ÚKZÚZ k nápravě situace z jejich strany, protože poctiví výrobci a opravci
nejsou schopni konkurovat na trhu levným padělkům a neošetřeným obalům. Bohužel jsme se nedočkali účinných opatření.
Autor zmiňovaného článku také uvádí, že některé „orgány
v rámci paletových poolů“ podle jeho slov přidělují výrobcům
dřevěných palet licence k výrobě a označování (např. palety
EUR), aniž by byly k této činnosti u ÚKZÚZ registrovány. Z pohledu AVOP není příliš jasné, koho pan Harašta myslel těmito
„orgány v rámci paletových poolů“.

MYSLEL GARANTY, NEBO NĚKOHO
JINÉHO? – VÍCE NA

Chybějí nástroje na kontrolu a účinné sankce
Je zřejmé, že nižší cenové relace neošetřených obalů, vyrobených subjekty bez certiﬁkace, komplikují poctivým ﬁrmám
život. Proč je jich na trhu stále tolik? Odpověď je jednoduchá:
Žádné nařízení nemá smysl, jestliže neexistují nástroje na kontrolu jeho dodržování a účinné sankce. Je nezbytně nutné,
aby ÚKZÚZ prověřoval subjekty, zda například disponují příslušným technickým zařízením (sušárnou) vyhovujícím k provádění tepelného ošetření podle Standardu ISPM 15, zda je toto
zařízení provozuschopné a používá se. ÚKZÚZ takové kontroly podle našeho názoru neprovádí důkladně, neboť jinak
by tímto certiﬁkátem nemohly disponovat ﬁrmy, které takovou
technologii nevlastní.
K tvrzení ÚKZÚZ, že opravci palet nedodržují schválené postupy, opravy neplní účel a licenční orgány certiﬁkují subjekty,
které opravy provádět nemohou, bychom dodali: Opravci
mají zájem dodržovat předpisy, které jsou účinné a v praxi
proveditelné. Nemohou brát na svá bedra nezodpovědnost
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a nepoctivost druhých. V případě oprav se po nich žádá, aby
označovali přiděleným číslem IPPC každý opravený komponent.
Nikdo nezaručí, že další z opravců v řadě nevymění komponent za neošetřený (napadený škůdcem) bez označení. Jediný
dohledatelný subjekt pak bude ten poctivý, který vše provedl
a podepsal se na paletě podle předpisů. Nepoctiví jsou téměř
nepostižitelní. Předpisy bez nástrojů na kontrolu jejich dodržování nemají smysl.

IPPC BUDE CHRÁNĚN PRÁVEM

AVOP BY RÁDA PŘEDNESLA SVŮJ NÁVRH
KE ZLEPŠENÍ SITUACE – ČTĚTE NA

V neposlední řadě doporučujeme neposkytovat možnost registrace subjektům bez vlastního zařízení a ze strany ÚKZÚZ
provádění přísných a pravidelných kontrol, a to nejen certiﬁkovaných subjektů! AVOP vnímá jako velmi alarmující také
situaci na trhu s certiﬁkovanými paletami EUR/EPAL v České
republice, ale o tom zase někdy příště. 

DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ – VÍCE NA

ÚKZÚZ se vyjadřuje také k dovozu řeziva a palet z východoevropských zemí, jimž chybí patřičné doklady. U dovozu
řeziva a palet například z Ukrajiny není schopen prověřit pravost dokumentace ani ÚKZÚZ, přestože uvádí, že každá zásilka musí být vybavena rozsáhlou dokumentací. ÚKZÚZ se
vyjadřuje k drobečkům v problematice Standardu ISPM 15,
nabízí se však otázka, jaký má tento předpis váhu a smysl,
jestliže ÚKZÚZ písemně na dotaz garance provedení tepelného ošetření AVOP sdělil, že: „Garance provedení tepelného
ošetření podle předpisů je velmi diskutabilní věc, a tudíž nikdo
nemá 100% garanci, že vše je v pořádku.“
Upozorňujeme, že problematika celého Standardu ISPM 15
je rozsáhlejší, než si laik dokáže představit!
CO MUSÍ CERTIFIKOVANÝ SUBJEKT
SPLNIT, SE DOZVÍTE
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU

KDE JE TEDY KÁMEN ÚRAZU? NÁZORNÝ
PŘÍKLAD ZA VŠECHNY – VÍCE NA

Vládní zmocněnec
AVOP se již nehodlá spokojit pouze s prohlášeními vydanými
ÚKZÚZ, proto v současné době velmi aktivně spolupracuje
na řešení této problematiky s kanceláří vládního zmocněnce
pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj ministerstva
průmyslu a obchodu. Vyzýváme všechny společnosti postižené
problematikou tohoto předpisu a řešící obdobnou situaci jako
výše uvedený člen naší AVOP, aby nás kontaktovaly. Veškeré
kauzy diskrétně předáme vládnímu zmocněnci, který celou iniciativu AVOP aktivně sleduje a podporuje. Jsme si jisti, že je
nezbytně nutné řešit problematiku Standardu ISPM 15 v nadnárodním měřítku!
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DRUPA 2016:
Trend digitalizace pokračuje
Prostředí tiskařské branže se mění. Roste poptávka po individualizaci a personiﬁkaci obalů, což nahrává
digitálnímu tisku. Trend potvrdil veletrh DRUPA, kde byla postupující digitalizace na první pohled znát.
Adriana Weberová

N

a největším polygraﬁckém veletrhu DRUPA, který se
na přelomu května a června pod heslem Dotkněte se
budoucnosti konal v Düsseldorfu, byl důraz kladen
na oblasti, jako je tisk, výroba obalů, komunikace, 3D tisk,
a také například na ekologii v tiskovém průmyslu. Jedním z nejdůležitějších témat byly trendy ve světě obalů.
Akci si nenechalo ujít 260 000 návštěvníků
V Düsseldorfu se prezentovalo 1837 vystavovatelů z 54
zemí. Kromě domácích německých ﬁrem byly nejvíce zastoupeny Čína, Indie a Itálie. Už na první pohled byla patrná právě vysoká účast Asiatů, a to jak vystavovatelů, tak
i návštěvníků. Mezi vystavovateli nechyběli nejvýznamnější
hráči z oblasti tisku: jenom namátkou KBA, HP, Heidelberg,
Roland, Komori, Konica Minolta, KODAK, Landa Digital
Printing a mnoho dalších. Expozici posledně jmenovaného
navštívilo odhadem až 200 000 účastníků. Vystavovatelé
hlásí vysoké počty uzavřených kontraktů. Jedenáctidenní
akci si nenechalo ujít 260 000 návštěvníků ze 188 zemí
a 1900 žurnalistů ze 74 zemí.

modelů HP Indigo. Z novinek byl představen například stroj HP
Indigo 50 000, který umí tisknout ve formátu B1. Nechyběl
HP Indigo 20 000 či HP Indigo 30 000. K novinkám patřil
také velkoformátový HP Page Wide C500 Press vhodný pro
zpracování vlnité lepenky a využívající princip termálního inkjetu. Představen byl prototyp téměř kompletní digitální linky
pro výrobu etiket, kde chybí pouze výseková část. Novinkou
je také řešení pack ready, které lze připojit na stroje Indigo,
kdy z nich vyjíždí potištěný pás, a poté dochází k oboustrannému polaminování. Stroj je dále napojen na ﬁnišovací linku,
která vyrábí sáčky.

Z českých zástupců se do Düsseldorfu vydaly například společnosti Machinery Europe obchodující s použitými tiskařskými
stroji, ﬁrma Cyklos Choltice, která zde představila svou novinku – automatický rýhovací, perforovací a děrovací stroj se
vzduchovým podáváním.
Největší výstavní plochu obsadil HP
Největší expozici měla společnost HP, která obsadila celou
halu 17, kde prezentovala šest nových strojů a pět inovovaných

Další zástupce velkoformátového tisku, společnost Durst, se
pochlubila sible pass linkou na potisk vlnité lepenky Durst Rho
130 SPC s výkonem až 9350 m2/hod. Jejím kladem jsou
vodní inkousty s vysokým leskem.

56 www.packagingherald.cz

HP_06_tiskova.indd 56

23.08.16 8:43

Také ofsetový specialista, společnost Heidelberg, nabízí široké portfolio digitálních řešení. Například Primeﬁre
106-B1, určený na průmyslový tisk obalů, je digitální tiskový
stroj na platformě XL 106 vytvořený ve spolupráci s ﬁrmou
Fujiﬁlm a dosahující rychlosti kolem 2100 archů za hodinu.
Společnost KBA oznámila, že je k dispozici stroj ve formátu
B1 KBA VariJet 106 kombinující inkoustovou technologii Xerox
Impika s platformou stroje KBA Rapida 106. A konečně výrobce tiskových strojů Komori prezentoval digitální UV inkjet
Impremia IS29 a Lithrone G26/29. Kromě toho zveřejnil využívání technologie Landa Nanografy na stroji Imperia NS40.
A právě stánek Landa, společnosti, jejíž technologie využívá
mnoho dalších výrobců, patřila k těm nejpoutavějším. Na své
výstavní ploše vystavila archový tiskový stroj S10 sloužící k potisku skládaček ve formátu B1, ale také tiskový stroj W10,
který dosahuje rychlosti 200 m/min. Určený je pro plastové
a fóliové kotouče se šířkou až 1020 mm.
V oblasti tiskáren střední třídy s pracovní šířkou 3,2 m byly
k vidění LED UV tiskárny Mimaki UJV55-320, která pracuje
s pracovní šíří 3,2 m s výkonem 110 m2/hod., Fujiﬁlm Acuity
LED 3200R a latexová tiskárna HP Latex 1500.
KM1 propojuje výhody
digitálních a ofsetových technologií
Možnosti 3D tisku představily značky Canon, Ricoh a HP.
Společnost Konica Minolta se na veletrhu prezentovala novým
inkjetovým strojem KM 1, který propojuje výhody digitálních
a ofsetových technologií. Zařízení využívá UV inkoustů a mimořádné přesnosti inkjetových tiskových hlav Konica Minolta.
Stroj nabízí tiskovou kvalitu a stabilitu, rychlost zpracování, variabilitu tiskových dat i potiskovaných materiálů. Technologie

použité v KM-1 umožňují tisk nejen na papír, ale také na plastové materiály bez pre-coatingu.
V oblasti digitálního výseku vyčnívala technologie laserového
výseku, která se začala uplatňovat i v oblasti spotřebitelské
kartonáže a zdá se, že se jedná o technologii budoucnosti.

VYSTAVOVATELÉ HLÁSÍ
VYSOKÉ POČTY
UZAVŘENÝCH KONTRAKTŮ.
K vidění byla smart řešení
Na veletrhu nechyběl největší výrobce ražebních fólií, společnost KURZ. Představena byla například horká ražba M-série
s rozšířeným spektrem zpracování a optimalizovaným výkonem,
vhodná pro přetisk GIO. Nechyběla studená ražba optimalizované fólie nabízející originální vzory a inovativní rámec
zpracování. K vidění bylo smart řešení na dekorativní povrchy
a atraktivní řešení v podobě fascinujících holograﬁckých vzorů
s pozoruhodným 3D efektem a novými barevnými vzory.
K novinkám z veletrhu Drupa se budeme podrobněji vracet
v dalších vydáních magazínu Packaging Herald. Další veletrh
se koná v termínu od 23. června do 3. července 2020. 
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DENSO PACKAGING LIVE
doprovodný program MSV
V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu se v pavilonu A2 opět rozjede
balicí linka PACKAGING LIVE, která Vám ukáže reálný provoz v přímém přenosu. Tentokrát bude balení přímo navazovat na logistiku a mít i charitativní
záměr. Baleným produktem budou hračky značky SEVA, které budou doručeny
přímo z veletrhu dopravní společností dětem mateřských škol. V procesu balicí
linky se tedy objeví personifikace ve značení i balení, dosledovatelnost pomocí
RFID technologií, automatizace části procesu výroby i originální hračky a obaly.

Generálním partnerem je společnost GABEN,
spol. s r.o., a jelikož je klíčovým partnerem společnosti japonský výrobce mobilních terminálů
a snímačů TOYOTA DENSO, nese letošní balicí linka
název DENSO PACKAGING LIVE. Na letošním
strojírenském veletrhu představí firma GABEN průmyslové dotykové terminály GBTouch s infračervenou dotykovou plochou o velikostech uhlopříček 24“
a 42“ a snímače čárových kódů a mobilní terminály
od předního renomovaného japonského výrobce
mobilních systémů sběru dat a vynálezce QR kódu
Denso.
PARTNEŘI PROJEKTU JSOU:
ARC-Robotics s.r.o. – specializuje se na řešení
průmyslových aplikací jako celku. Na MSV 2016
představí dva roboty: Robot M-20iB/25 je prvním
z nové generace robotů FANUC M-20iB, spojuje
lehké duté horní rameno a zápěstí s nejmodernější
technologií servomotorů. Druhým robotem je kolaborativní robot CR-35iA – díky silovým snímačům
a měkkému pryžovému obložení jsou lidé v jeho okolí
vždy v bezpečí. Je to nejsilnější spolupracující robot
na světě.
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM spol. s r.o.
– hlavní činností firmy je prodej popisovacích zařízení
francouzské firmy Markem-Imaje. Díky výrobkům
renomované značky, které procházejí neustálou
inovací, může firma nabídnout zákazníkům vždy něco
navíc. V rámci projektu Packaging Live, se postará
o veškerý potisk baleného zboží čárovými kódy, šarží
výroby, logy partnerů a dalšími proměnnými parametry.
TECHNOLOGY s.r.o. si pro letošní ročník připravila inovovaný balící stroj PRATIKA 56 CS se smrštitelným tunelem pro balení výrobků do polyolefinické
folie. Tento moderní, plně automatický balící stroj
pracuje s výkonem až 2400 ks/hod. Vše je ovládáno
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grafickým dotykovým panelem s rozhraním pro připojení USB. Kompletní sestava balícího stroje PRATIKA
56 CS a TUNEL 50 je ideálním řešení pro perfektní
a výkonné balení široké škály výrobků.
FANUC Czech s.r.o. – firma nabízí průmyslové
roboty, CNC řídicí systémy a CNC stroje jako součást automatizace pro výrobu v České republice
a na Slovensku. Kromě dodávek produktů pořádá
společnost četná školení a poskytuje servisní a technickou podporu.
Ekobal, spol. s r.o. je specialistou na paletizační
technologie a skupinové balení. Na veletrhu MSV
2016 proto představí svou novinku z řady WMS,
která zde v ČR bude mít svou premiéru. Jedná se
o stroj, jehož nespornou výhodou je praktičnost,
protože se může pyšnit velmi nízkou točnou. Tato
novinka využívá krátké nájezdové rampy a díky tomu
dochází k úspoře místa ve skladových prostorách.
ZDVIH servis s.r.o. se specializuje na hydraulické
nůžkové plošiny a unikátní pákové plošiny. Hlavní
výhoda těchto plošin je, že dokáží paletu nebo gitterbox zdvihnout a naklonit, tak aby operátor měl vždy
pro něj příjemnou pracovní pozici.
pap4ever digital s.r.o. má dvě hlavní činnosti –
prodej, servis technologií a služby. Firma je schopna
opatřit váš produkt unikátní etiketou i krabičkou či
skupinovým nebo přepravním obalem. Jejich technologie dokáží potisknout téměř jakýkoliv výrobek či produkt z papíru ať již jde o vizitku či vyseknutou krabici.
MÁTL & BULA, spol. s r.o. se zabývá službami
v oblasti manipulační techniky, výrobou a prodejem
hydraulických prvků, těsnění a techniky pro řezání
a obrábění stavebních materiálů.
Dodavatelem krabic včetně potisku je brněnská
Tiskárna Didot, spol. s r.o. a dopravní společnost,
která hračky doveze dětem je firma PPL CZ s.r.o.

23.08.16 8:43

MSV bude největší
za posledních pět let
Od 3. do 7. října čeká návštěvníky brněnského výstaviště nejrozsáhlejší přehlídka průmyslových technologií za
posledních pět let. Sudé ročníky Mezinárodních strojírenských veletrhů (MSV) jsou tradičně bohatší, protože se
v jediném termínu konají také specializované veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PLASTEX a PROFINTECH.
Chybět opět nebude Packaging live.
Adriana Weberová

S

pecializovaný bienální veletrh obráběcích a tvářecích
strojů IMT (International Machine Tools Exhibition) zvýrazňuje obor, který brněnskému veletrhu dominuje každý
rok a letos se na něm představí více než třetina všech vystavovatelů. Také bienální technologické veletrhy věnované
oborům slévárenství, svařování, zpracování plastů a povrchové úpravy se letos zaplňují velmi dobře. Mezinárodní
slévárenský veletrh FOND-EX, Mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING, Mezinárodní veletrh plastů, pryže
a kompozitů PLASTEX a Mezinárodní veletrh technologií pro
povrchové úpravy PROFINTECH tak na brněnské výstaviště
přivedou i ﬁrmy, které se v lichých letech MSV neúčastní.
Zároveň vzrostl zájem zahraničí, odkud na veletrh přicestuje
již více než polovina vystavovatelů. Zejména se očekává rozsáhlá účast ﬁrem z Číny. Čínským vystavovatelům je letos vyhrazen celý pavilon A1.
Špičkově zastoupený veletrh IMT
Brněnský veletrh IMT je největší středoevropská přehlídka odvětví obráběcích a tvářecích strojů včetně dodavatelů pohonů,
řídicích jednotek, nástrojů aj.

PRŮMYSL 4.0 UVIDÍME PŘÍMO
V EXPOZICÍCH – VÍCE NA

Zajímavou novinku určenou do chytrých továren budoucnosti
představí společnost KUKA Roboter CEE, která na MSV pravidelně uvádí na trh inovativní výrobky. Mobilní robot KMR iiwa
(zkratka pro KUKA Mobile Robotics inteligent industrial working assistant) v sobě zahrnuje autonomní mobilní platformu
a průmyslový robot LBR iiwa, první sériově vyráběný robot
pro přímou spolupráci s člověkem, který se české veřejnosti
poprvé představil na MSV 2014.

INTEGROVANÝ SYSTÉM NAVIGACE –
VÍCE NA

Vedle již zmíněné společnosti KUKA Roboter CEE jsou v projektu AUTOMATIZACE přihlášeni také další lídři oboru, jako
jsou FANUC Czech, Siemens, MITUTOYO Česko, OLYMPUS
Czech Group, UNIS nebo HARTING. Noví vystavovatelé se
hlásí z České republiky, Rakouska, Německa a Polska. Letošní

zvýšený zájem o účast je také zásluha konání bienálních
technologických veletrhů, které vždy v sudých letech akcentují obory slévárenství, svařování, povrchové úpravy
a zpracování plastů. Všechny čtyři veletrhy se naplňují
velmi dobře, a zejména zájem o Mezinárodní veletrh
plastů, pryže a kompozitů PLASTEX překračuje očekávání
pořadatelů.
DALŠÍ INFORMACE O MSV
V ONLINE VERZI MAGAZÍNU
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OBAL ROKU 2016:
oceněno bylo 35 exponátů
DO LETOŠNÍHO ROČNÍKU SOUTĚŽE OBAL ROKU BYLO PŘIHLÁŠENO 85 EXPONÁTŮ. ODBORNÁ
POROTA BODOVÝM SYSTÉMEM URČILA V DEVÍTI KATEGORIÍCH 35 VÍTĚZŮ. KROMĚ TOHO SE
ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE, OBALOVÝ INSTITUT SYBA, ROZHODL BEZ OHLEDU NA TO, ZDA
PŘIHLAŠOVANÝ EXPONÁT USPĚL U ODBORNÉ POROTY, A TÍM ZÍSKAL OCENĚNÍ OBAL ROKU,
UDĚLIT NAPŘÍKLAD CENU OBALOVÝ DESIGN, CENU SYMPATIE A SAVE FOOD.
Adriana Weberová
BAL ROKU je jediná soutěž certiﬁkovaná World
Packaging Organisation pro český a slovenský trh
a slouží jako brána do světové obalové soutěže
WorldStar for Packaging.

O

CO ZÍSKAJÍ VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE OBAL ROKU?

Hodnocení poroty začalo 22. června výjimečně v areálu
ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi, a to díky vstřícnosti této
automobilky a současně přihlašovatele největšího exponátu
o rozměrech námořního kontejneru. V odpoledních hodinách proběhlo hodnocení všech ostatních exponátů v prostorách pražského mezinárodního centra pro současné
umění MeetFactory.

 Držitelé ocenění Save Food mohou vystavovat na

Na Cenu předsedkyně poroty
bylo nominováno šest exponátů
Obaly s největším bodovým ziskem v rámci hodnocení odbornou porotou získávají nominaci na Cenu předsedkyně
poroty (CPP). Jana Lukešová, která letos porotě předsedala

 Licenci k užití chráněného loga
 Marketingovou podporu mediálních partnerů
 Viditelnost na akcích – PackSummit, který proběhne
souběžně s konferencí SpeedChain
veletrhu Interpack 2017 bezplatně

již 10. rokem, má privilegium udělit zlatou, stříbrnou a bronzovou CPP. Porotci svými body na toto ocenění nominovali:
Obal pro karoserie od přihlašovatele ŠKODA AUTO (více
v reportáži z výrobního závodu společnosti Pilous straně 48
a 50), Lahev Vinum Caroli 700 let Karel IV. od přihlašovatele Zlatá Praha Salabka, Obal na interiérové osvětlení od
přihlašovatele Boxmaker, Plastové sudy EcoDRAFT s vnitřním
dvojitým vakem od společnosti Cardiff Group, Pilsner Urquell:
litrová vánoční lahev od přihlašovatele Plzeňský Prazdroj
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a Stohovací sklopný box od společnosti VMT Ecopack
(více na straně 12 a 13). Kdo se skutečně stane majitelem
best-of-the-best ocenění, se dozvíme během ceremoniálu na
obalovém summitu PackSummit pořádaném paralelně s logistickou konferencí SpeedCHAIN, dne 3. listopadu 2016 v exkluzivních prostorách pražského Břevnovského kláštera.
Zároveň zde budou předány trofeje a certiﬁkáty zástupcům
ostatních oceněných exponátů.
Lahev k výročí 700 let od narození Karla IV.
od přihlašovatele Zlatá Praha Salabka
Pro vytvoření 700 unikátních očíslovaných
vín bylo třeba nejen zvolit správný obsah,
což bylo Rulandské modré – odrůda,
kterou z Burgundska do Čech nechal dovézt Karel IV., ale i vhodný obal. V historii
a archivech byl dohledán tvar, který odpovídá dobovým karafám na víno ze 14.
století. Jako materiál bylo použito ručně
foukané černé sklo technologicky zpracované podle tehdy dostupných možností.
Lahve jsou dekorovány sklářskými obtisky
vypálenými do glazury a ručně číslovány
reliéfním zlacením.
Obal na interiérové osvětlení
od přihlašovatele Boxmaker
Zákazník požadoval jednoduchý obal, který nebude nutné
zalepovat páskou. Základem obalu je konstrukce FEFCO
0409. Do něj se světlo zabalí a vznikne tubus, který je potřeba zaﬁxovat proti otevření, a k tomu slouží prstence, které
jsou navlečeny přes tubus, zabraňují otevření a zároveň obal
zpevňují. Aby se nemusel tubus po stranách zalepovat, bylo
vymyšleno důmyslné řešení: klopy tubusu se ohnou ven a na
tubus se nasune koncový díl, který tubus uzavře; do tohoto
koncového dílu zapadnou klopy otočené ven a vytvoří jakýsi
zámek, takže už není možné koncový díl z tubusu sundat.
Tento koncový díl stejně
jako prstence zároveň
zvyšuje celkovou nosnost obalu, tedy i jeho
stohovatelnost. Díky tomuto řešení lze světlo
jednoduše a bezpečně
zabalit bez použití lepicí pásky.
Plastové sudy EcoDRAFT s vnitřním dvojitým
vakem od přihlašovatele Cardiff Group
Plastové sudy EcoDRAFT s vnitřním dvojitým vakem, který odděluje nápoj od tlačného plynu, umožňují zachování originální

chuti nápoje bez ohledu na tlakové médium. Vak je vyrobený z vícevrstvé fólie, která zaručuje prodloužení trvanlivosti
nápoje až na dva roky. Sud je vyroben z recyklovatelného
polyetylenu a robustností a odolností se vyrovná klasickému
nerezovému sudu. Sudy EcoDRAFT se dodávají ve dvou variantách. Jednorázové sudy jsou určeny hlavně pro export,
po použití se recyklují a vynechání zpětné dopravy uspoří
náklady. Znovupoužitelné sudy umožňují snadnou výměnu
vaku za nový bez nutnosti vyplachování. Jsou vyráběny v různých objemech pro všechny druhy nápojů, hlavně sycených
i fermentovaných.
Litrová vánoční lahev Pilsner Urquell
od přihlašovatele Plzeňský Prazdroj
Každoročně vzrůstající obliby dárkových balení využil Plzeňský Prazdroj i na Vánoce 2015
a uvedl na předvánoční trh speciální balení
piva Pilsner Urquell. Již šestým rokem byly jednolitrové lahve vlajkovou lodí vánoční nabídky
značky. Nejnovější limitovaná edice unikátních
jednolitrových lahví se swing top uzávěrem
je dílem známého designéra Ronyho Plesla.
Lahev designem navazuje na aktuální skleněné
půllitry. Jako obal byl nově použít tubus, který
celkový prémiový dojem ještě umocnil. Lahev
byla k dostání v obchodech od konce listopadu
a díky velkému zajmu spotřebitelů se všech
60 000 kusů vyprodalo během čtyř týdnů.
SPECIÁLNÍ OCENĚNÍ NEJEN
PRO LAUREÁTY OBALU ROKU 2016 –
VÍCE NA

VÍCE Z HODNOCENÍ OBAL ROKU
NA VIDEU NA
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VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE OBAL ROKU:
KATEGORIE

EXPONÁT

PŘIHLAŠOVATEL

VERPALIN EASY OPEN

OBALY ČESKO

Servírovací obal na pralinky

GRAFOBAL

Steaky v balení Cryovac Darfresh

Sealed Air

Olmín – nově zrozená hvězda na trhu

Cardbox Packaging

Plastové sudy EcoDRAFT s vnitřním dvojitým vakem

Cardiff Group

Pivní přepravka 20 x 0,5l Holba, Litovel, Zubr

Alfa Plastik

Karpatské brandy špeciál – Barrel

GRAFOBAL

Salabka lahev na víno

Zlatá Praha Salabka

Voda z doby ledové – Sklo

David Rybář – Dr. Design

Skupinový obal na 6 lahví piva se sklenicí

Model Obaly

Odnosný 4pack pro mléčné nápoje AGRO-LA

THIMM Packaging

SRP pro sýr Olmín

THIMM Packaging

FARMACEUTICKÉ
PRODUKTY

Pangamin Klasik (doypack sáček)

Rapeto

ELEKTRONIKA
A SPOTŘEBIČE

Levitující audiopřehrávač

Smurﬁt Kappa Czech

Obal pro karoserie

ŠKODA AUTO

EuroClick nová modulární přepravka

Schoeller Allibert

Vratný Case

STEINBAUER LECHNER

Přepravní obal na obrazy

Boxmaker

Duální obal autobusových sedadel „Tetris“

Unipap

Obal na čelní světlomet Koito

Smurﬁt Kappa Czech

Stohovací sklopný box

VMT Ecopack

Transportní balení na skleněné stínidlo pro Lasvit

THIMM Packaging Systems

GEAMI WrapPak

BRANOPAC CZ

Pilsner Urquell: litrová vánoční lahev

Plzeňský Prazdroj

Čajová darčeková kazeta

DS Smith Turpak Obaly

Darčeková kazeta na vázu – 110. výročie

GRAFOBAL

Salabka láhev Vinum Caroli 700 let Karel IV.

Zlatá Praha Salabka

Promoční obal SHOWBOX 2.0

STI Česko

Degustační stolek Olmín

THIMM Packaging

Rondel

Smurﬁt Kappa Czech

Kolekce obalů ATTIMO

DS Smith Packaging Czech Republic

Balení sportovní optiky

SERVISBAL OBALY

Vratná ﬁxace palet FixNet

TART

Obal na interiérové osvětlení

Boxmaker

POTRAVINY

NÁPOJE

SRP A MULTIPACKY

AUTOMOTIVE /
PŘEPRAVNÍ
A PRŮMYSLOVÉ OBALY

DÁRKOVÉ OBALY

POP & POS DISPLEJE

OSTATNÍ

Spokojenypes.cz –
zasilatelský obal s přidanou hodnotou

THIMM Packaging
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Tel./fax: (+420) 596 117 402
e-mail: gaben@gaben.cz

GABEN Praha
Táborská 31
140 16 Praha 4 - Nusle
Tel.: (+420) 261 102 401
e-mail: praha@gaben.cz

www.smartlabel.cz
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SKLO POTŘEBUJE SKLO.
Zásadové, ekologické, smysluplné. Použité sklo je důležitou surovinou při výrobě skla. Vetropack se jeho sběru
věnuje již od 70. let minulého století a střepy systematicky vrací do života ve svých sklárnách. Sklo potřebuje sklo.
A sklo potřebuje Vetropack.

Vetropack Moravia Glass, a.s.
CZ - 697 29 Kyjov, Tel. +420 518 733 111, www.vetropack.cz
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