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EDITORIAL

PO HORKÉM LÉTU
SE TĚŠME NA AKCEMI
NABITÉ ZÁŘÍ A ŘÍJEN

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI,
většina z nás si po vynucené pauze konečně užívá léto
podle svých představ a možností. Cestovní kanceláře
dokonce přestaly nabízet zájezdy v režimu last minute.
Hotely jsou plné a letiště praskají ve švech. I já jsem se
vydala po dvouleté abstinenci konečně zase k moři. Volba padla na nejmenovanou severoafrickou zemi. Kromě
požitku z nekonečného blankytně zbarveného moře mě
srdce zabolelo při pohledu na „moře“ plastu, paradoxně
v námořnické modré, všude za branami turistických resortů. Ve stejné oblasti jsem byla před 13 lety a podobné scenérie si nepamatuji.
V této souvislosti mi přijde úsměvné aktuální jednání
o zákazu jednorázových plastových příborů, brček nebo
dokonce vatových tyčinek. Méně zábavné pro širokou
veřejnost by přitom asi byly například diskuse o zákazu jednorázových plen nebo vlhčených ubrousků. Ty
končí nejen na skládkách, ale v případě ubrousků obvykle i v toaletách a následně v čističkách odpadních

vod. A víte, že dítě vyprodukuje jednorázovými plenami
údajně až dvě tuny odpadu, který je v podstatě nerecyklovatelný a ani spalovny ho moc nechtějí? Vyrobeny
jsou totiž z nehořlavého materiálu. Délka jejich rozkladu
se údajně pohybuje minimálně v řádu stovek let. Jisté
však je, že řešení „ožehavého tématu“ je v nedohlednu.
Ale raději se soustřeďme na srpnové vydání. Po zpomaleném letním rytmu nás opět čekají akcemi nabité září a říjen. Stačí se podívat do diáře na straně 6.
Těšíme se na drinktec, SpeedCHAIN, Czech Superbrands Tribute Event, FACHPACK nebo Mezinárodní
strojírenský veletrh. Prostřednictvím aktuálního magazínu Packaging Herald se můžete naopak vrátit na
LogiMAT, WoMH nebo na seminář Udržitelnost pro
výrobu a obchod. Vydat se s námi můžete také do
mezinárodně uznávané české společnosti LINET nebo
největší a nejmodernější balírny čerstvých a chlazených ryb ve střední Evropě!
Příjemné čtení a prožití léta
až do jeho „babího“ soumraku vám přejí
šéfredaktorka Adriana Weberová
a tým Packaging Herald

Sledujte naše inspirace i na sociálních sítích
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Digitální továrna 2.0 se na MSV zaměří na
inteligentní digitalizaci průmyslu
Již potřetí bude
součástí říjnového
Mezinárodního strojírenského veletrhu
(MSV) v Brně také
Digitální továrna
2.0. Letos se zaměří na inteligentní digitalizaci v různých podobách. Projekt přiblíží technologie umožňující transformaci nejen
průmyslového prostředí, ale i celé ekonomiky. Cílem je
pomoci zformulovat vizi změny české ekonomiky tak,
aby byla úspěšná i v 21. století a v měnícím se geopolitickém kontextu. Zlatým partnerem Digitální továrny
2.0 se stala společnost Siemens. Agentura EQUICom ve
spolupráci s Veletrhy Brno a vybranými partnery i letos
připravila návštěvníkům balicí linku Markem-Imaje Packaging Live aneb Balíme pivo. Generálním partnerem je
opět firma dovážející značicí technologie Markem-Imaje,
společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM. Mezinárodní
strojírenský veletrh se koná na brněnském výstavišti od úterý 4. října do pátku 7. října 2022.

MSV 2022

Krušovice nově v moderním i tradičním
Královský pivovar Krušovice mění design svého portfolia. V novém, modernějším pojetí nezapomíná na tradiční prvky značky. Spolu s designem mění piva i své názvy.
Upouštějí od přívlastku „královský“ a nové pojmenování vyzdvihuje chuťové atributy jednotlivých piv. „Cílem
bylo designy obalů zmodernizovat a zároveň
vycházet z tradičních prvků značky. Nový design se opírá o tři hlavní symboly – upravené
krušovické logo, korunku a krušovickou pečeť, která oproti původnímu designu mění na
obalu svou roli
a stává se dominantním prvkem,“ říká Zuzana Placková,
brand manager
Krušovic.

19. – 26. říjen
K
Düsseldorf
Více na www.packagingherald.cz
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Unikátní ekologická
víčka od Tetra Paku
Společnost Tetra Pak
ve spolupráci s českým
výrobcem nápojů Linea
Nivnice uvádí na český trh nápojové kartony
s víčky, která zůstávají
připevněná k obalu i po
otevření. Česká republika
je v pořadí sedmou zemí
(po Irsku, Pobaltí, Španělsku a Německu), kde se
inovativní víčka zavádějí.
Tetra Pak je zároveň na každém z těchto trhů první společností, která zmíněný typ víček zavádí pro komerční
účely. „Jsme rádi, že můžeme našim zákazníkům nabídnout řešení obalů s pevně připojenými víčky, která jim
pomáhají plnit jejich ambiciózní snahy v oblasti udržitelnosti. Na základě potřeb našich zákazníků a poznatků
získaných ze spotřebitelských průzkumů realizovaných
na různých trzích jsme naše nová pevně připojená víčka
navrhli tak, aby zvýšila pohodlí spotřebitelů včetně jejich
lehkého otevírání a opětovného uzavírání pro pozdější
konzumaci a díky pečlivě navrženým rozměrům i plynulé nalévání či pití,“ uvedla Julia Luscher,
viceprezidentka pro marketing společnosti Tetra Pak.

na příspěvek na úklid veřejných prostor,“
vypočítává ministryně životního prostředí
Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).
Více na www.packagingherald.cz

Konica Minolta představila nový digitál
Trh s etiketami se v posledních letech změnil. Vzrostla
poptávka po větší variabilitě, personalizaci a zušlechtění
s cílem zviditelnit brand. A právě na inovace v oblasti
trendů a etiket se v posledních letech výrazně zaměřila
i společnost Konica Minolta, která letos v červnu představila evropskému trhu novinku pro oblast digitálního
tisku – AccurioLabel 400. Nový stroj je odpovědí firmy
na požadavky trhu po cenově dostupném tisku v digitální kvalitě. Technologie je vhodná zejména pro střední
a velké poskytovatele tisku. Oficiální začátek jejího prodeje je naplánovaný na jaro 2023. Mezi důležitá vylepšení zmíněného produkčního zařízení
patří možnost
rozšíření aplikací o bílý toner.
Vysoká rychlost tisku (39,9 m/min.) ještě více zvyšuje produktivitu. Právě vyšší produktivita společně s delší životností použitých
komponent a vyšší kvalita tisku snižují
provozní náklady.

Více na www.packagingherald.cz
Více na www.packagingherald.cz

O osudu jednorázových
plastových příborů budou
rozhodovat senátoři
Jednorázové příbory, kelímky
na jedno použití nebo brčka
vyrobená z plastu v České
republice končí. Nová legislativa, kterou ve třetím čtení schválila Sněmovna, zahrnuje
hned několik typů opatření – od úplného zákazu výrobků
přes omezení jejich spotřeby až po povinné příspěvky
výrobců na úklid obcí a měst. O návrhu bude ještě rozhodovat Senát, začít fungovat by mohl na konci letošního
roku. „Vláda plní další úkol, který zůstal po předchozím
kabinetu. Díky zákonu o jednorázových plastech se nám
podaří snížit množství odpadů, které dnes nesmyslně
končí na skládkách. Výrobky, které zcela zakazujeme,
mají už dnes řadu alternativ a díky tomu můžeme ročně
uspořit miliony kusů plastových výrobků. Kromě toho zákon pomáhá i obcím, které budou mít díky němu nárok
8
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Biopekárna Zemanka
opět získala ocenění
GREEN BRANDS
Český výrobce domácích
bio sušenek a krekrů,
Biopekárna Zemanka, získal opakovaně ocenění za
ekologické a udržitelné
produkty z přírodních surovin. Produkty jsou navíc
baleny do snadno recyklovatelných obalů a dodávány
i do bezobalových prodejen. Značka bude moci využívat
pečeť kvality GREEN BRANDS Czech Republic i v letech
2022/2023. Ocenění GREEN BRANDS
je registrováno jako ochranná certifikační známka v celé EU.
Více na www.packagingherald.cz
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Exportní a zámořské balení
zažívá krušné chvíle
Požadavky na dálkové exportní, speciálně pak zámořské balení průmyslového a spotřebního zboží
vycházejí především z ochrany před klimatickými a mechanickými vlivy. Ovšem jen málokteré balení
ochrání zboží před ranou z děla. A to je nyní jen jeden z problémů, které máme nebo nás ještě čekají.
Miroslav Dočkal

D

věma základními druhy přepravních exportních
obalů jsou nosný a nesený obal. Nosný obal
s vnějším zavěšením musí vydržet vyšší zatížení,
například při prohýbání dna nebo při působení příčné
síly na víko. Nesený obal s vnitřním zavěšením, kdy jsou
při manipulaci v závěsu lana upevněna přímo na zboží,
přenáší hlavní část náporu na samotné zboží. Používány
jsou především dřevěné bedny z masivu i překližek, ale
rovněž kovové konstrukce nebo konstrukce s kovovou
kostrou. Využíváno je dřevo březové, smrkové, borovicové i exotické eukalyptové. V mnoha případech je výhodné zvolit místo masivu materiály z dřevěných třísek nebo
překližek: vyrovnává se tak rozdíl mezi pevností v tahu
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rovnoběžně s vlákny a napříč, která se u masivního dřeva může lišit až čtyřicetkrát (!). Překližky v obalech mají
nejméně pět vrstev dýh, otočených vůči sobě o 90 stupňů. Jejich tloušťka se pohybuje v rozmezí 6–32 mm. Využívána je i vlnitá lepenka, zejména pěti- a sedmivrstvá.
Její odolnost vůči vlhkosti je často zvyšována použitím
voděodolného lepidla při její výrobě.
Pro exportní balení se využívají také plastové pěny (tzv.
lehčené plasty) v deskové či fóliové podobě. Dovedou
rovnoměrně rozložit tlak, ochránit citlivé povrchy před
poškrábáním a slouží rovněž jako fixační výplně. Mají
nízkou objemovou hmotnost, velmi malou nasákavost

HLAVNÍ TÉMA

a jsou snadno opracovatelné do optimálního tvaru. Lze
je rovněž svařovat. Většinou jsou pružné a různě tuhé
podle požadavků na odpor při stlačení.
Úsporná ochrana pouze fólií je možná jen někdy
Největší riziko poškození zboží hrozí při manipulaci.
Pokud se při přepravě vícekrát nepřekládá, je v některých případech a se zohledněním povahy daného zboží
možné jej chránit pouze před klimatickými vlivy: typicky
smrštitelnou plastovou, obvykle PE fólií (i pro ochranu
vůči prachu), případně s VOC či jinou úpravou. Vyšší
bariéru zabezpečí laminované fólie s použitím více polymerů nebo jejich metalizované varianty, kde hliníková
(Al) fólie je jednou z vrstev výsledného laminátu. Podle
divize Packaging společnosti ANTALIS roste, zejména
kvůli cenovým tlakům souvisejícím se zvyšováním ceny
obalových materiálů i přepravy v posledních letech, podíl požadavků na balení pouze do metalizované (Al) fólie
s přímou fixací na paletu, bez přepravní bedny.
Společnost STAVOUNIE nabízí fóliové zámořské balení
chránící zboží proti povětrnostním vlivům po dobu 12 až

36 měsíců. Jde zejména o balení do metalizované (Al)
fólie s vysoušedlem a/nebo indikátorem vlhkosti. Ten
se používá zejména při předpokladu ročního a delšího
skladování, přičemž je ve venkovním obalu vytvořen průzor pro kontrolu indikátoru. Při balení do materiálů s VCI
inhibitorem není nutná svářečka na vakuové balení. Pro
zvýšení ochrany lze fólie s metalizací a VCI inhibitorem
kombinovat, výsledek je označován jako balení s kombinovanou či dvojitou ochranou.
Dálkové kamiony jsou stále závislé na ropě, sílí
digitalizace
S rostoucím tlakem na ochranu životního prostředí jsou
logistické společnosti nuceny analyzovat svoji uhlíkovou
stopu a plánovat do budoucna i s ohledem na využití
alternativních pohonů dopravních prostředků. Společnost DACHSER se této oblasti věnuje intenzivně v rámci
svého výzkumu a vývoje již řadu let a neustále rozšiřuje
používání různých typů elektromobilů v situacích, kde je
to efektivní i nákladově únosné – zejména pro distribuci
na tzv. poslední míli a při zavážení hustě obydlených
městských aglomerací po celé Evropě.
PI

Od roku 1992 vyvíjíme a vyrábíme
průmyslová obalová řešení

30 l s Vámi
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Vzhledem k přetrvávající absenci adekvátního technického řešení alternativního pohonu pro dálkové trasy je
však podle Dachseru hlavním nástrojem pro snižování
uhlíkové stopy exportní kamionové přepravy kvalitní
plánování a využívání výměnných nástaveb. Používají
se také meganávěsy, které disponují vyšší ložnou kapacitou než běžné návěsy.
„Když k tomu přidáme ještě zhoršení situace na trhu
práce, kde chronicky chybějí profesionální řidiči pro kamionové přepravy, dostáváme se do situace, kdy jsou
datové toky o zásilkách a kvalitní data stejně důležité
jako zabezpečení fyzických toků zboží. Digitalizaci uspíšila pandemie koronaviru, ale zároveň před společnosti
postavila další výzvy v podobě velkých výkyvů v dodávkách, a tedy daleko náročnějšího prediktivního plánování,“ vysvětluje Jan Polter, obchodní ředitel DACHSER
Czech Republic.
Dobrou zprávou je, že současné překážky dávají mnoha
výrobním a obchodním společnostem signál k probuzení. Aby mohly své dodavatelské řetězce před možnými
nebezpečími ochránit, musí svůj provoz nastavit takovým způsobem, aby byly odolnější a uměly se s nenadálými situacemi snadněji vyrovnat.
Pokročilé sledování zásilky od DB Schenker
Společnost DB Schenker kromě základního bezplatného sledování zásilky nabízí rovněž pokročilé sledování
námořní nebo železniční kontejnerové přepravy. Pomocí
technologie Smartbox je možné kromě polohy zásilky
sledovat také detailní údaje o vlhkosti, teplotě nebo
náklonu kontejneru. Do budoucna společnost předvídá růst využívání fixačního materiálu a jeho nové verze,
zboží bude také zřejmě muset mít více fixačních bodů,
než je tomu dnes.

DB Schenker nabízí pokročilé sledování zámořských a dalších zásilek
pomocí technologie Smartbox.
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Koronavirus a válka komplikují exportní přepravu
Pandemie koronaviru a následný útok Ruska na Ukrajinu
měly v oblasti dálkové exportní a zámořské přepravy
značné následky. Schematické kresby či fotografie soustředění lodí čekajících na vykládku u Šanghaje nebo
na nakládku u Oděsy nedaleko delty Dunaje už prolétly světem. Tyto události obecně vedly k nárůstu cen
a zhoršené dostupnosti přepravních kapacit.
Čína má stále potíže v souvislosti s uzavírkou měst kvůli
koronavirové pandemii, zejména velkých měst na pobřeží a přístavů (jako je již zmíněná Šanghaj). U leteckých
přeprav nastaly problémy s trasováním letů přes Ukrajinu a Rusko, což se týkalo například letů společností
Air France-KLM a Lufthansa do Koreje, Japonska a Číny.
Platí přitom, že import do Evropy je postižen v menší
míře než evropský export.
V námořní přepravě se rovněž projevila omezení zejména v Černém moři, na němž část války Ruska proti Ukrajině probíhá také. Námořní přepravu již z důvodů zmíněné
války omezily například společnosti Hapag Lloyd nebo
Maersk Line. V současné době má Ukrajina po znovudobytí Hadího ostrova jen jeden relativně volný přístav,
ostatní jsou buď blokovány ruskými vojsky z moře, nebo
jimi přímo obsazeny, či dokonce zčásti zničeny (jako Mariupol). To má dopad zejména na ukrajinský export obilí
do Egypta, Indonésie, Afriky a dalších zemí, kde v důsledku toho hrozí hlad, ale i na export dalších surovin
a výrobků.
Pokud jde o dálkovou vlakovou přepravu zboží, trasa
z Číny do Evropy byla přesměrována přes Bělorusko
místo přes Ukrajinu. Vzhledem k tomu, že na straně EU
pokračuje obvykle přes Polsko, závisí ale zmíněná trasa
na vývoji bělorusko-polských vztahů a vzájemných vztahů Běloruska a EU vůbec, které se kvůli běloruské podpoře Ruska ve válce proti Ukrajině spíše stále zhoršují.
Využití železnice pro přesměrování vývozu obilí z blokovaných ukrajinských přístavů do přístavů v Moldávii
či zemích EU je problematické jednak s ohledem na samotnou kapacitu železnice, jednak vzhledem k širšímu
rozchodu ukrajinských (stejně jako ruských) vlakových
kolejí oproti železnicím zemí EU.
Zpožďování přeprav ovšem také zvyšuje důležitost
ochrany zboží, zejména vůči korozi při čekání v lodích
či překladištích. I v této situaci ale zůstává trendem v zámořské přepravě důraz na ekologický obal, který lze
v cílové destinaci jednoduše zlikvidovat.

Vychytané obaly
pro e-shopy
Odesílejte lusknutím prstu.
Nabízíme obaly speciálně navržené
pro zasílání poštou a zásilkovými
společnostmi.
Výhody našich obalů:
Rychlé složení a uzavření
• automatické dno
• zabudovaná samolepicí páska
Odolná konstrukce obalu
• navržená podle podmínek v přepravě
(zatížení, pády, dopravníkové pásy)
Snadná recyklace
• jednodruhové obaly z papíru a vlnité lepenky
Standardizované obaly pro e-shopy
dodáváme do 24 hodin.
Nakupujte na našem e-shopu Eobaly.cz.

Zakázkové obaly pro
e-shopy přizpůsobíme
na míru vašim potřebám.
Kontaktujte nás.

Foto: SERVISBAL OBALY

DESIGN

Praktičnost a emoce
v jednom
Balení pro e-shopy by mělo splňovat hned několik požadavků. Kromě základní funkce spočívající
v ochraně produktu a funkčnosti se do popředí dostává i jeho marketingový potenciál, stranou
nezůstává poptávka po univerzálních obalech. Ani v tomto odvětví se nezapomíná na udržitelnost.
Adriana Weberová

O

baly pro elektronické obchodování jsou zcela samostatným segmentem trhu, který je přizpůsoben individuálním potřebám zákazníků.
Skloubena by v nich měla být praktičnost a vzbuzení
emocí. Obaly, které myslí na emoce zákazníka při rozbalování zboží, se v oblasti e-commerce využívají čím
dál častěji. „E-shopy si stále více uvědomují marketingový potenciál zasilatelských obalů. Jejich individualizaci
a personalizaci umožňují především moderní digitální
technologie – tisk a laserový výsek,“ potvrzuje trend
Petr Kaczor, regional sales manager společnosti THIMM
pack’n’display. Požadavek na ochranu zboží snad ani
nemusíme zmiňovat.
Z hlediska rozmanitosti poptávky se ve společnosti DS
Smith Packaging Czech Republic setkávají se dvěma
kategoriemi zákazníků. „První kategorie, především
velké internetové obchody, vyžaduje univerzální obaly, které jsou vhodné pro různé druhy zboží. Druhá
skupina naopak klade důraz na individualitu designu,
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která je může odlišit od konkurence,“ vysvětluje Olga
Kozminych, customer support specialist společnosti
DS Smith, Packaging Division, Czech Republic. Obě
skupiny podle ní spojuje efektivita obalového řešení.
Ta spočívá ve využití správného množství obalového
materiálu tak, aby obal zákazníkům poskytl skvělý
zážitek. Snížení množství použitých obalových komponentů má vliv na požadovanou udržitelnost, kterou
podporují také oblíbené obaly na více použití. „Budí
dojem ekologičtější značky, usnadňují reklamační služby a šetří náklady,“ podotýká Olga Kozminych. Módní
jsou také monomateriály. „Jednoduchým, ale účinným
principem, na který klademe důraz, jsou jednodruhová
balení. Tedy aby se obal i výplň prázdného prostoru
uvnitř skládaly z jednoho druhu materiálu, nejlépe papíru,“ doplňuje Dalibor Vrba, specialista marketingu
ve společnosti SERVISBAL OBALY. Popsané obalové
řešení usnadňuje recyklaci a zvyšuje pravděpodobnost, že obalový materiál skončí ve správném sběrném
kontejneru.

DESIGN

Od klasické klopové krabice přecházejí některé e-shopy na poštovní krabice s „vychytávkami“. „V současné
době e-shopy požadují obaly vybavené integrovanými
lepicími a odtrhávacími páskami, které umožňují velmi
snadné uzavření a otevření obalu,“ připomíná Petr Kaczor. Popsané řešení využívá například český výrobce luxusní kosmetiky IUVENIO, se kterým jsme vás seznámili
v únorovém vydání magazínu Packaging Herald, č. 39.

Oblíbené jsou integrované lepicí
a odtrhávací pásky.

Angry Beards. Zadáním bylo vytvořit ucelenou řadu zásilkových obalů, kvalitně potištěných z vnější i vnitřní
strany. Grafika měla korespondovat s osobitým vizuálním
stylem e-shopu s pánskou kosmetikou. Navržené řešení
mělo být jednoduché a efektivní. Z hlediska funkčnosti
mělo být snadno složitelné, manipulace a vkládání zboží
mělo zabrat co nejméně času. „Obaly musely být rovněž
bezpečné proti vykradení zboží během přepravy,“ upřesňuje Dalibor Vrba. Výsledkem je ucelená řada několika
obalů splňující uvedené požadavky.

Podobně funkční obaly nabízí také společnost SERVISBAL
OBALY. Také ony jsou vybaveny lepicí páskou na klopě
pro snadné uzavření, odtrhávací páskou pro jednoduché
otevření nebo automatickým „předlepeným“ skládacím
dnem pro zrychlení procesu balení. To vše potvrzuje, že
nároky na e-shopové obaly rostou. „Vylepšování obalů
znamená hledání nových konstrukcí, díky kterým jsou
jejich složení a celková manipulace s nimi jednodušší.
Cílem je zkrátit čas potřebný na zabalení jedné zásilky
na minimum, což zvyšuje efektivitu logistiky. Obzvlášť
když neustále rostou náklady na lidskou pracovní sílu,“
vysvětluje Dalibor Vrba a pokračuje: „Balicí technologie
zase dokážou částečně nebo úplně nahradit lidskou práci, takže v konečném součtu znamenají úsporu nákladů.
Jedná se o různé, více či méně složité stroje. Například
stroje na výrobu fixací, lepičky krabic, stroje skládající
krabice, ovinovačky fóliemi a další.“

Online obchodování
ovlivňuje spotřebitelské návyky
Zajímavou ukázkou z produkce DS Smith
je například obal pro e-shop s brýlemi Alensa.

Zajímavou ukázkou z produkce DS Smith je například
obal pro e-shop s brýlemi Alensa. Úkolem bylo vyvinout
funkční vratný obal. „Zákazník potřeboval obal pro novou službu. Ta umožňuje vyzkoušení více druhů brýlí
z produktové řady s doručením přímo do domu. Po vyzkoušení se vzorky posílají zpět na adresu prodejce,“
vysvětluje Olga Kozminych. Výsledný vratný obal vyrobený z vlnité lepenky je bez zbytečného plastu. Z hlediska funkčnosti disponuje dvěma vrstvami s posuvným
horním dílem. Celkem se do graficky elegantního balení
vejde šest vzorků.
Společnosti SERVISBAL OBALY se zase povedla řada
zásilkových obalů s oboustranným potiskem pro e-shop

Unikátním prvkem je pojistná klopa

Na moderní digitální technologie, tisk a výsek sází
při výrobě obalů z vlnité lepenky společnost THIMM
pack’n’display. Zvoleny byly například při výrobě exkluzivní krabice pro e-shop SpokojenyPes nebo zasilatelského obalu na vzorky dentální hygieny značky Herbadent. Za zmínku dále stojí přepravky pro e-shop Agrola,
o kterých jsme již psali v magazínu Packaging Herald
č. 35.
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Prémiové obaly
v netradičních tvarech
To, že přímá komunikace v místě prodeje představuje nejvýznamnější spouštěč impulzivního
nákupního chování spotřebitele, je známým faktem. Ideálním prostředníkem k upoutání pozornosti
a ovlivnění nákupního chování je prémiový obal.
Adriana Weberová

P

ovedené balení prémiových výrobků primárně
upoutá pozornost v regálu na úkor ostatního zboží tím, že vypadá atraktivnější. „Koncový spotřebitel takto balené produkty často použije i jako dárek.
Navíc mají obaly obvykle druhotné použití v dílně nebo
kuchyni či mohou být vystavené jako dekorace, značka
tak bude stále viditelná,“ myslí si Libor Šupich, CEO společnosti BLUE ARROW INTERNATIONAL. Synonymem
prémiového obalu jsou podle něho například reklamní plechovky nebo chcete-li plechové krabice či dózy.
„Registrujeme stále více požadavků na netradiční tvary.
A protože disponujeme řadou speciálních tvarových forem, můžeme vyrobit nový, zcela originální tvar plechové
dózy. Například ve tvaru srdce, zvonečku, fotbalového
míče nebo imitace uzavíratelné plechovky od piva.“
K odlišení od konkurenčních značek pomohou také speciální materiály. „Může jít například o potahové papíry
probarvené ve hmotě se strukturou. Zákazníci v poslední době nehledí tolik na finální cenu, ale zaměřují se
právě na originalitu a vysokou kvalitu finálního produktu, respektive krabičky,“ doplňuje Jiří Stöhr z obchodního oddělení společnosti Renobal a dodává: „Často se
setkáváme s požadavky na výrobu prémiových obalů,
které mají být zároveň recyklovatelné (bez použití laminace). Trendem jsou také krabičky v přírodních barvách.“
Velké společnosti podle něho poptávají výrobu pota-
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hovaných krabiček, které se dodávají rozložené v ploše
a následně se pomocí slepení složí do požadovaného
tvaru. Trend k nám přišel z Číny. Zákazníci v poslední
době dále preferují spíše decentní grafické návrhy.
Obal by měl ladit s produktem
Ať už se jedná o vinutou kartonáž (tubus) pro přírodně
laděné produkty nebo plechovou dózu s kombinacemi
tiskových efektů, musí vždy podle Libora Šupicha ladit
s výrobkem uvnitř. Například pro klienta z oblasti těstovin hledali kromě atraktivního vzhledu další přidanou
hodnotu. Výsledkem byl papírový tubus s dávkovačem
na špagety v horní
části víka. Spotřebitel tak nemusí pracně odhadovat dávku
špaget k vaření, ale
jednoduše si zvolí
velikost otvoru pro
jednoho nebo dva
lidi a otvorem prosype potřebnou dávku
špaget. „Dávkovač
jsme navrhli a pro
klienta technicky
a funkčně odladili,“
upřesňuje.
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Černá podtrhuje
exkluzivitu
prémiového produktu
Prémiové řešení umějí také ve společnosti
S&K LABEL. Například
pro prémiové medoviny MEDELIX ELIXÍR
a MEDELIX CHERRY.
Úkolem bylo vytvořit
etikety, které na jedné
straně splynou se zvolenou lahví s korkovým
uzávěrem a medově
zlatou až jantarovou barvou produktu a současně potvrdí exkluzivitu produktů. „Docílili jsme toho kvalitou zpracování, barevností a důrazem na detail. Jako podklad byl
zvolen černý strukturovaný papír, tisk a ražba pak podle
druhu buď v odstínech zlaté, nebo červené,“ uvádí Jana
Jaskulková z marketingu společnosti S&K LABEL. Tisk
proběhl na digitálním stroji HP Indigo.

U alkoholu se ještě zastavíme. Pro Palírnu U Zeleného stromu vyvinula společnost THIMM
pack’n’display elegantní dárkové balení určené pro podporu prodeje nové řady prémiových
likérů. Vyrobeno je z elegantní černé vlnité lepenky, která v kombinaci s vyřezanými motivy
působí luxusním dojmem. O design obalu se
plně postarala technologie digitálního laserového výseku, která zcela nahradila jakýkoliv
tisk. Dárkové balení zdobí a zároveň ústředním
prvkem je laserem vyříznuté logo společnosti. Výsledkem je vizuálně atraktivní balení, jež
upoutá pozornost na první pohled a zároveň
vyzdvihuje zabalenou lahev kvalitního alkoholického nápoje. Kompletní dárkové balení je vyrobeno
z vlnité lepenky, a lze ho tak velmi snadno recyklovat.

K prémiovým obalům má co říct i RAJA
PI

KEY THEME 2O22

LOOK FORWARD TO THESE
PROGRAMME HIGHLIGHTS:
FORUM PACKBOX
FORUM TECHBOX
FORUM INNOVATIONBOX
AND MANY MORE.

WORKING TOGETHER ON TOMORROW’S
PACKAGING CONCEPTS
27–29.9.2O22
EUROPEAN TRADE FAIR
FOR PACKAGING, TECHNOLOGY AND PROCESSING

Stay tuned:
FACHPACK.DE/EN
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Jak zabalit
sofistikovaná lůžka
Společnost LINET Group patří mezi největší světové výrobce lůžek pro zdravotní a sociální péči.
Má tři výrobní závody: v Želevčicích u Slaného, lůžka pro sociální péči se vyrábějí v německém městě
Wickede a výrobní závod je i v moravských Fryčovicích. Sofistikovaná lůžka míří do celého světa
a to vyžaduje precizní logistiku. Své o tom vědí provozní ředitel Jaroslav Chvojka a manažer logistiky
Jiří Soukup.
Adriana Weberová
Jaroslav Chvojka (JCH):

Kolik druhů zdravotnických a ošetřovatelských lůžek
tvoří vaše výrobní portfolio?
Nabízíme úplné spektrum zdravotnických lůžek: od univerzálních (Image 3, řady Eleganza, Latera a Praktika)
po lůžka pro intenzivní péči (vlajková loď Multicare, Eleganza 4 a 5), ale také lůžka pro děti Tom a porodní lůžka
(řada AVE). Stejně bohatou nabídku máme také pro segment sociální péče. Tedy hlavně řady Sentida a Movita.
Vyrábíme také stretchery, což jsou transportní lůžka. Ke
všemu nabízíme i příslušenství.
Kolik lůžek ročně vyrobíte?
V posledních letech vyrábíme a prodáváme více než
100 000 lůžek ročně, což nás řadí na 4. místo na světě,
v segmentu lůžek pro intenzivní medicínu ještě výše.
Využíváte při jejich výrobě automatizaci?
Samozřejmě, výroba je co nejvíce automatizovaná – od
zpracování železa, máme například svářecí roboty, au18 www.packagingherald.cz

Jaroslav Chvojka

Jiří Soukup

tomatizovaná je i lakovna atd. Finální montáž je inspirovaná výrobou aut, ale na jednotlivých taktech je role
zaměstnanců stále nezastupitelná.
Můžete prozradit dodavatele komponent?
Jde o české i zahraniční společnosti. Je jich relativně
hodně, protože LINET je designován jako skutečný výrobce, nikoliv jen montér lůžek. Lze říct, že je vše založeno na surovém železe a plastovém granulátu, z nichž
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sami vyrábíme prakticky celé lůžko. Kupujeme si jen vybrané součásti, například kolečka, motory a komponenty
pro elektroniku lůžka.
Využíváte mezi sebou vratné obaly?
Ano, vratné obalové a manipulační systémy uplatňujeme všude tam, kde mají svou přidanou hodnotu z pohledu efektivity a ekonomického přínosu (doprava,
skladování, manipulace). Tyto systémy jsou využity především v dodavatelské logistice ve spojení s principem
cyklických dodávek mezi zdrojovým a cílovým místem.
Pokud logistické řešení nevyžaduje použití speciálních
manipulačních jednotek, využíváme běžná provedení
obalů, která jsou typická v automotive. Používáme opakovaně standardní nástroje pro přepravu komponent
a dílů, a to hlavně kovové bedny, europalety, gitterboxy
a KTP boxy.
Vraťme se na moment k vašim lůžkům, co všechno
umějí?
Prakticky všechno, co si lze představit. Klíčovou schopností je laterální náklon (lůžko můžete polohovat/naklánět do všech stran), což přispívá k efektivní léčbě respiračních chorob. Velmi jednoduše řečeno – díky náklonu
můžete ulevovat levé a pravé straně plic.
Kolem 90 % vaší produkce míří do zahraničí, můžete
upřesnit kam?
Vyvážíme do více než 100 zemí světa, největším zahraničním trhem jsou Spojené státy. Jsme číslem jedna
prakticky ve všech zemích západní Evropy.
Jaká jsou specifika balení vašich produktů? Liší se
podle cílové destinace?
Používáme dva druhy balení: pro přepravu námořními
kontejnery 40´ HC a pro přepravu kamiony. Specifikem
kamionové dopravy jsou dvoupodlažní kamiony, čímž
maximalizujeme přepravený objem. Standardní lůžka se
většinou balí po dvojicích, zatímco lůžka pro intenzivní
péči po jednom. Naším cílem je nebalit naši produkci
vůbec, protože balení, stejně tak jako i ostatní logistické
náklady, nepřidává našim výrobkům žádnou hodnotu.
Jiří Soukup (JS):

Uvědomujeme si ale, že bez logistiky to samozřejmě
možné není, a proto stále hledáme nová řešení, jak dodávat naše produkty efektivně, podle požadavku zákazníka, s minimální environmentální zátěží a s ohledem na
vynaložení nezbytně nutných nákladů na zajištění celého procesu.

JCH:

Při realizaci balení využíváme sadu univerzálních řešení,
která jsou aplikována pro dodávky produkce podle místa určení a zvoleného módu přepravy. Balení výrobků
dodávaných již zmíněnou pozemní přepravou je optimalizováno pro přepravu speciálními dvoupodlažními
kamiony. Výrobky jsou baleny po dvojicích, pouze v základní ochraně proti klimatickému a mechanickému poškození (prach, nárazy) a jsou manipulovány na vlastním
mobilním podvozku. Pro evropské dodávky je podmínkou rychlost instalace a minimalizace odpadu z obalů,
protože naším cílovým zákazníkem jsou zdravotnická zařízení, kde při instalaci lůžek LINET není čas ztrácet čas.
JS:

U balení exportních dodávek realizovaných většinou námořní přepravou je klíčové maximální využití kapacity
dopravního prostředku a skladovacích ploch. Pro tento
účel vyvíjejí naši specialisté, ve spolupráci s našimi dodavateli, obalové celky, které jsou vytvořeny ze systému
nosné kartonáže a dřevěných konstrukčních prvků a dokonale umožňují využití přepravních i skladovacích kapacit. Tyto obaly ale samozřejmě mají svou cenu. Jinak
si balení zajišťujeme sami s poradenstvím dodavatelů
obalového materiálu.
Mohl byste přiblížit proces balení?
Balení je poslední operací technologického postupu
montáže lůžka.
Pro pozemní přepravu je realizováno na konci výrobní
linky, kde operátor sestaví dvojici lůžek do celku, provede ochranu pohledových dílů pomocí návleků z bublinkové fólie, zajistí pohyblivé části a dvojici lůžek umístí
do návleku z PE fólie.
Exportní balení je kompletováno rovněž v taktu výrobní
linky nebo na specializovaném pracovišti, kde probíhá
i mixování dalších položek do paletových celků. Obaly
s nosnou konstrukcí jsou kompletovány dle přesného
technologického postupu, aby byla zajištěna bezpečnost výrobku po celou dobu přepravy.
Co tvoří přepravní jednotku?
Přepravní jednotka pro export je dimenzována podle
vnitřního objemu námořního kontejneru a je tvořena
paletovou základnou, sadou vík a obvodového ringu
z vlnité lepenky. Tyto manipulační celky jsou pak následně stohovány a fixovány do přepravních logistických
jednotek pomocí polyesterové pásky. Celkové balení
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Prošly obaly nějakým
vývojem, nebo balíte
stále stejně?
JCH:

Skokový posun v našich
obalových systémech nastal v roce 2015 a od té
doby se snažíme držet
krok. Naše firma uvádí na
trh každý rok několik nových produktů, a tak i obalařina musí jít ruku v ruce
s vývojem.
Uvedl jste, že dáváte dvě
lůžka na sebe. Můžete to
ještě rozvést?
Dvojice lůžek je naší základní stavební jednotkou,
která je stohována pomocí
LINET nabízí úplné spektrum zdravotnických lůžek: od univerzálních až po lůžka pro intenzivní péči, nosné kartonáže nebo je
ale také varianty pro děti a porodní lůžka.
samostatně manipulována.
Způsob
uložení
lůžek
v
balení
vychází vždy z konstrukce
obsahuje celkem 20 druhů komponent převážně z měklůžka a toho, co si k výrobku můžeme dovolit.
kých plastů, dřeva a vlnité lepenky.
Jde o unifikovaná obalová řešení?
Pro většinu sortimentu již máme unifikovaná řešení, ale
tlak na zvýšení přepravního objemu nás často přivádí
k nutnosti zvolit atypické řešení, které splní náš účel.
Trendy v logistice se zásadním způsobem mění, a tak
i snaha o absolutní unifikaci obalového sortimentu má
své hranice. Vzhledem k tomu, že komponenty pro balení jsou jedny z nejobjemnějších dílů, které vstupují k nám
do závodu, je pro nás opravdu důležité, aby každé lůžko
nemělo svůj speciální atypický obal a aby si koncept
balení udržel alespoň základní unifikované prvky.

Základním rozcestím pro balení je, zda je možné produkty uložit do balení vertikálně nebo horizontálně po
jednom, dvou nebo třech kusech. Proto je v prvotní fázi
vývoje nového produktu důležité, aby se designér obalu
účastnil i vývoje produktu.
Velká část vaší produkce míří do zámoří – vyžaduje
podobný export používání speciálních obalových
prostředků, například chránících přepravované
výrobky proti korozi?
Naše výrobky balené v exportním balení nepotřebují
speciální ochranu proti klimatickým vlivům. Kvalitní povrchové úpravy a několik bariér obalu spolehlivě ochrání
naše výrobky po celo dobu realizace dodávky.
Kolik lůžek se vejde do kamionu nebo námořního
kontejneru?
Kapacita speciálního dvoupodlažního kamionu je 52 až
58 lůžek podle typu a kapacita námořního 40´ kontejneru je 40 lůžek. Maximální denní kapacita expedice je
30 transportů (kamion/kontejner).

Dvojice lůžek je základní jednotkou. Pro pozemní přepravu jsou balena do
fólie, pro námořní se využívá i řešení z vlnité lepenky a dřevěných prvků.
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Mohl byste prozradit vybrané dodavatele obalů?
To je naše logistické tajemství.

Stále si nevíte rady,
jak na obaly pro
e-shopy?
E-commerce

Naši odborníci znají klíčové
poznatky a trendy,
jak z elektronického
obchodování vytěžit maximum.
Zajistěte, aby vaše produkty
splňovaly potřeby zákazníků

Seznamte se
s našimi odborníky
na e-commerce
Zjistit více:

INTERVIEW

F. H. Prager
vstoupil do nové etapy
Dva roky poté, co značka řemeslných ciderů F. H. Prager přešla do rodiny nápojářské společnosti
Kofola ČeskoSlovensko, dochází k celkovému rebrandingu a k rozšíření portfolia o nealkoholický
cider. Ten si už dokázal získat evropskou ciderovou komunitu, která mu udělila bronz na mezinárodní
soutěži International Cider Challenge. O úspěšném startupu jsme si povídali s Alexandrosem
Samarasem.
Adriana Weberová

Co vás vedlo k redesignu a změně vizuální identity
značky?
Design etiket se celý přepracoval především proto, aby
reflektoval směřování projektu a jeho hodnoty. Do jisté
míry značí novou etapu, ale zároveň odkazuje na začátky F. H. Prageru, který byl „pionýrský“ a jako jeden z prvních na českém trhu představil řemeslné cidery. Pomohl
vyšlapat cestu celé nové kategorii produktů a o totéž
se nyní snažíme s novou řadou nealkoholických ciderů
a dalších fermentovaných nápojů, na jejichž vývoji aktuálně pracujeme.
(pozn.: o startupu jsme psali již v roce 2016 v magazínu Packaging Herald č. 4.)
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Alexandros Samaras (1997)

•
•

narodil se v Krnově, avšak většinu života strávil
v Opavě
od roku 2018 žije v Praze, kde je aktuálně studentem
oboru marketingové komunikace a PR na Univerzitě

•
•

Karlově
jako fanoušek elektronické hudby pořádal po Praze
několik koncertů
začátkem roku 2021 začal pracovat na projektu
F. H. Prager, který teď se svým kolegou Petrem Musi-

•

lou vedou společně jako startup
milovník aut, filmů, videoher a 80’s pop kultury, atlet
v důchodu

INTERVIEW

Jaké bylo zadání na nový design?
Když jsme pracovali na nové vizuální identitě a positioningu značky, tak jsme především chtěli, aby design reflektoval podstatu našeho produktu a hodnoty lidí, kteří
na projektu pracují. Zároveň jsme si přáli, aby byl finální
design unikátní, neotřelý a náš produkt tak vynikl v poli
monotónních průmyslových ciderů. A to jak chutí, tak
vizuální prezentací.
S kým jste na něm spolupracovali?
Na celém konceptu jsme spolupracovali s marketingovou agenturou Acamo, která si vzala projekt prakticky
za svůj, a dnem i nocí s námi řešili možné cesty a ladili s námi koncept až do maximální spokojenosti všech
zúčastněných. Jakmile jsme měli jasno ve směřování
značky, oslovili jsme ilustrátorské duo Tomski & Polanski, aby naší vizi vdechli život. Jsem pyšný na to, co se
nám podařilo společně vytvořit, a také jsem velmi rád za
kreativní postup, který jsme zvolili.
Proč jste zvolili duo Tomski & Polanski?
Koncept, který jsme vybrali, byl funkční pouze s ilustrátory Tomski & Polanski, především kvůli jejich osobitému
stylu a umu zachytit v na první pohled všední scéně dynamiku a spoustu zajímavých detailů. Jsem proto velmi
rád, že se nám podařilo najít společnou cestu, a projekt
se jim natolik zalíbil, že byli ochotni mu dát přednost
a najít si na něj čas. Byla s nimi skvělá spolupráce a věřím, že to není náš poslední společný projekt.
V alkoholické řadě F. H. Prager aktuálně najdete tři
cidery – polosuchý Cider 11, silnější a sušší Cider 13
a voňavou příchuť Višeň. F. H. Prager si ale také připsal
jedno prvenství na tuzemské ciderové scéně, když do

nakonec jsme však došli k výsledku, se kterým jsme byli
spokojeni všichni.

Nová etiketa znázorňuje objevování, dobrodružství a motto, že cesta je cíl.

Jak to všechno dopadlo?
Jak už jsem naznačil: etiketa má za cíl zaujmout, ale zejména má hlavně reflektovat hodnoty produktu, projektu
a lidí, kteří na něm pracují. Znázorňuje objevování, dobrodružství a motto, že cesta je cíl. Je v ní obsaženo, že
děláme náš produkt jinak. Pro jeho výrobu používáme
pouze speciální odrůdy jablek, místo běžně používaných
vinných kvasinek používáme kvasinky pivní. Objevujeme nové cesty, a to například s novým nealkoholickým
ciderem, který je první nealkoholicky vykvašený cider na
českém a slovenském trhu. Náš design rozdělujeme podle alkoholických a nealkoholických variant. Alkoholické
znázorňují nebezpečnější a náročnější cestu pro našeho cestovatele, nealkoholické varianty se nesou v pohodovějším duchu. Samozřejmě jsou také v ilustracích
zakomponovaná jablka a další ovoce a bylinky, podle
specifických příchutí.

své nabídky zařadil i nealkoholickou variantu, která
se vyrábí ze zkvašené jablečné šťávy. K dostání je ve
variantách Cider Nealko Originál, který vzniká fermentací specifickým typem kvasinek, Nealko Zázvor a Nealko
Černý bez vyráběných z přírodních surovin pomocí
metody cold brew.

Jak dlouho celý proces trval?
Jakmile jsme našli tu správnou cestu pro náš koncept
a měli jsme potvrzenou účast na projektu od ilustrátorů,
šlo vše jako na běžícím pásu. Od první sketche až po
finální ilustrace neuběhlo víc než pár týdnů. Měli jsme
jasnou vizi a Tomski & Polanski ji dokázali skvěle vystihnout, protože jim byl koncept šitý na míru. Nebyl tedy
reálně prostor vybírat z více návrhů, protože žádné jiné
nebyly. Samozřejmě se různé detaily ladily a opravovaly,

Z čeho je etiketa vyrobena, kdo je jejím výrobcem?
Vyrobena je z plastu, který umožňuje snadné opláchnutí. Zvolili jsme ji proto, že jsou naše třetinkové lahve
vratné a omyvatelné. Skleněný obal je díky naší myčce
a omyvatelným etiketám schopen projít několika desítkami cyklů znovunaplnění. Etikety nám dodává tiskárna
Colognia press.
Změnili jste i tvar lahve?
Tvar lahve se měnil v roce 2020, krátce po tom, co se
projekt spustil pod inkubátorem Kofoly. Nakoupily se
speciální pivní lahve přímo pro cidery, které jsou kompatibilní se zmíněnou myčkou a přepravkami tak, aby
mohly být stoprocentně omyvatelné a vratné. Nápoje
jsou dostupné i v plechu.
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Grizly.cz věří v ekonomická
a ekologická balení
Olomoucký e-shop Grizly.cz je lokálním výrobcem ořechů, sušeného ovoce a zdravých potravin.
Své produkty pod značkou GRIZLY prodává na online trhu, kde je největším dodavatelem v daném
segmentu. Nabízí i zdravé potraviny od českých a zahraničních výrobců. Za úspěšným projektem,
který vloni utržil 410 milionů korun, stojí třicetiletý byznysmen Dominik Píchal. Letos chce online
platforma vyrůst o dalších 40 %. Kromě toho zakladatel ambiciózního projektu věří v ekonomické
a ekologické balení dostupné pro každého, kdo fandí zdravé stravě.
Adriana Weberová

Komu je určeno vašich 10 000 druhů produktů?
Chceme tu být pro všechny, kteří se chtějí zdravěji stravovat. V nabídce tedy máme vše kolem zdraví.

navrhuje. Často začínáme tím, že když produkt uvádíme na trh, balíme ho do univerzálního obalu. Pokud se
produkt osvědčí, předěláme ho do „vlastního“ designu.

O jakých měsíčních objemech hovoříme?
Jde přibližně o 500 000 kusů potravin měsíčně.

Na jaká obalová řešení sázíte?
Používáme například doypacky, doypack s násypníkem,
pillowbag, tubusy, tuby nebo flowpacky. Na produkt se
díváme z pohledu 5P, kam vždy spadá i obal. Například
lyofilizované jahody vakuově zabalíme do doypacku,
aby produkt zůstal co nejdéle čerstvý.

Jak vnímáte roli obalů?
Naše produkty pod značkou GRIZLY jsou často zabaleny
do větších, ekonomických balení. Prodávané jsou na online trhu, a obaly proto musí splňovat nároky na kvalitu,
pevnost a odolnost tak, aby výrobky zůstaly co nejdéle
čerstvé. Z pohledu grafického designu se snažíme, aby
byly atraktivní a praktické pro domácí skladování. Obaly
neustále vyvíjíme. Využíváme interního grafika, který vše
24 www.packagingherald.cz

Uvádíte, že jde o ekonomické a ekologické obaly,
v čem to spočívá?
Vsázíme na to, aby byl obal recyklovatelný. Z hlediska materiálů se snažíme postupně přecházet na mo… pokračuje na str. 26

INTERVIEW

… pokračování ze str. 24

noplasty. Ekonomické jsou z hlediska velikosti balení. Například
náš nejprodávanější produkt je
kešu v kilovém balení, 80g balíčky
ani nenabízíme, proto ekonomické
balení.
Jaké obaly považujete za
nejpovedenější?
U dýňových semínek používáme
doypack s násypníkem, díky němuž
se do produktu nedostanou například moli. Tubus zase
chrání svou vnitřní bariérou produkt, udržuje ho čerstvý
a je praktický na domácí skladování.

Jde o manuální, nebo automatizované procesy?
Nyní zavádíme nové WMS od společnosti KVADOS,
které nám řadu procesů zautomatizuje včetně budoucí
robotizace. Stále ale většinu práce udělají lidé, kteří objednávky pickují, přičemž některé kolegyně nachodí až
15 km denně, a stejně tak i balí. Každý balič umí zabalit
až 150 objednávek denně!
K balení ale používáte i automatickou balicí linku…
Ano. Využíváme jednu linku od společnosti Triapex. Její
kapacita je přibližně pět tun za směnu. Balíme na ní do
fólie, která tvoří sáčky se skládaným dnem.
Kolem 500 druhů produktů balíte ručně, kolik
pracovníků se na tom podílí?
Máme kolem 20 operátorů, kteří navažují suroviny a ručně je balí a vakuují.
O jaké produkty jde?
Například zmíněné lyofilizované jahody nebo vlašské
ořechy, které jsou náchylné na lámání a díky vakuu drží
tvar.
Jak probíhá etiketování?
Na balicí lince automaticky, u vakuovaných produktů
opět ručně. Nyní přecházíme na přímý tisk na sáčky,
abychom nemuseli používat etikety a naplňovali naši
ambici, jak být ekologičtější.

Kdo jsou dodavatelé vašich obalů?
Společnosti OBALIA, PLASTMOROZ,
TAPA Tábor, ORPA Papír, Bruni Glass,
TISET a mnoho dalších.
Jak řešíte logistiku a procesy balení?
Máme expediční sklad u Olomouce a výrobní areál
v Hlušovicích. Část v Hlušovicích i v Olomouci využíváme k balení. Kromě linky na výrobu oříškových past disponujeme automatickou balicí linkou, linkou na balení
směsí a ručním vakuovacím zařízením. Pro procesy pickování využíváme patrové regály, ke skladování slouží
klasické regálové systémy.
Můžete nám procesy více přiblížit?
Zboží jde z výroby do skladu hotových výrobků, kde se
na paletách uskladní na základě objednávek z e-shopu.
Následně je doplňováno do expedičního skladu, ze kterého se pickují jednotlivé objednávky, následuje balení
pro koncové zákazníky.
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Z pohledu grafického designu se e-shop Grizly.cz snaží,
aby byly obaly atraktivní a praktické.

PR PREZENTACE

Udržitelnost a variabilita jako trend
obalových materiálů v e-commerce
Dnešní doba nabízí zákazníkovi pestrou škálu zboží všeho druhu. Proto stále více platí, že i obal může rozhodnout, jaké zboží
zaujme. Pohled na obalové materiály se poslední dobou mění, a i když je stále nejdůležitější funkcí obalu ochrana zboží, již
nyní většina zákazníků řeší i jeho přidanou hodnotu. Ekologie a udržitelnost se tak stává trendem i v e-commerce.

„E-shopy čím dál častěji volí ekologičtější varianty obalů. Dávají si také více záležet na vzhledu balení. Nejčastěji dochází
k přechodu z PVC pásky na papírovou a také plastovou výplň je
možné nahradit papírovou nebo rozložitelnou výplní,“ říká Gabriela Fabianová, generální ředitelka společnosti RAJA, předního
dodavatele obalových materiálů. „Kromě ekologie e-shopy sázejí na personalizovaný vzhled obalu. Samotné balení lze zpestřit například barevnou výplní, potištěnou páskou, a navíc ještě
může zákazník uvnitř balení objevit kromě svého zboží i kartičku
s poděkováním a kódem na další nákup. I to může vést k tomu,
že se zákazník vrátí k nákupu u stejného prodejce,“ dodává.

snadno odlišit od konkurence. Například originálním potiskem
krabice, pásky nebo obálky vlastním logem nebo mottem. Dokonce i výplň v balení může být personalizovaná, a tak je kompletní zásilka se zbožím poslem myšlenky společnosti.

Udržitelnost se stává prioritou
Firmy si uvědomují svou společenskou odpovědnost. Také proto
se hlavním trendem v e-commerce stává přechod balení k papírovým a přírodním materiálům, které jsou ekologičtější a lépe
recyklovatelné. Společným cílem je tak snížení nákladů na obal
a zároveň správný environmentální přístup.
Snížení nákladů a ekologický přístup v procesu balení
Současný trh nabízí stroje, které umožňují výrobu obalů na míru
a snižují zejména spotřebu obalového materiálu a šetří přírodu.
To potvrzuje také Gabriela Fabianová ze společnosti RAJA. „Nechceme zatěžovat přírodu zbytečnými plasty a papíry. Máme
přístroje na výrobu papírových výplní, které dokážou měřit
ideální objem pro výplň krabice, a vyhneme se tak zbytečnému odpadu.“ Firma RAJA nabízí klientům velké množství strojů,
které se neustále inovují, na výrobu papírové výplně WrapPak,
Guardian, PadPak nebo RAJAAIR– přístroj na výrobu vzduchových polštářků, nyní i s variantou recyklované fólie, fólie z přírodních surovin nebo papírové fólie. „Naši zákazníci mohou také
ocenit LMATIC, zvlhčovač na pásky pro lepení za mokra, kde lze
přednastavit až 22 délek,“ dodává Gabriela Fabianová.
I obal může vyjádřit myšlenku společnosti
Zajímavý obal je skvělým marketingovým nástrojem, který není
ani příliš nákladný. E-shopy se díky nápaditému obalu mohou

www.rajapack.cz
info@rajapack.cz
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Když se design
řídí intuicí
Když se řekne pracovní proces, mnoho lidí si představí tabulky, grafy a výsledky, jež se dají hmatatelně
a jednoduše změřit. Co když vám někdo řekne, že to jde i jinak? Že co nevyjde zevnitř, nemůže
fungovat zvenku? Jak pracuje designérské studio Butterflies & Hurricanes, které proklamuje, že intuice
je jejich CEO? Na otázky odpoví spolupráce studia s Pivovarem Antoš nebo se značkou Rozvoněno.
Adriana Weberová

Klienti prošli sítem
Namalovat firmu na tyrkysovo

Mattering místo marketingu
Se srdcem a intuicí souvisí podle zakladatelky studia Míši
Thomas i další důležitý pilíř nového fungování firmy, který tvoří tzv. mattering. Ten na rozdíl od marketingu není
sadou návodů, analýz a strategií, které „mažou stroj“,
ale naopak – je myšlenkovým směrem, který „vyživuje
organismus“ a směřuje podnikatele zpět do sebe, ke
své podstatě pomocí důvěry, respektu a lidskosti, jež
do podnikání (na)vrací.
Tyrkys dohromady s matteringem udávají rytmus spolupráce. Místo předem dané šablony při rozhodování se
upřednostňuje hlas vlastního srdce a intuice. Příkladem
popsaného přístupu je spolupráce s českým Pivovarem
Antoš, dříve Pivovar Antoš Slanee. „Parťáci Šárka Grguričová a David Kudláček opustili velký pivovar, aby si
založili svůj malý, řemeslný a udržitelný. Na nás narazili
díky přednášce studia o udržitelném designu na škole
Davidovy neteře. Pivaři ze Slaného si s hodnotami studia
velmi notovali,“ uvádí Míša Thomas. Toužili po poctivém,
transparentním, cirkulárním pivovaru, který (si) bude plnit
sny, jež se odrazí také v designu lahve. „Díky spolupráci
s Butterflies & Hurricanes od samého počátku našeho
podnikání hledíme i na etickou stránku našich aktivit.
Ptáme se sami sebe, zda je daná věc v souladu s našimi hodnotami, zda jednáme zodpovědně a udržitelně,“
prozrazuje Šárka Grguričová.
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(Nový) příběh v lahvi
Prvotní návrh konceptu pod novým názvem Slanee
zatrhl hned zkraje irský výrobce whiskey Slane, který
pod výhrůžkou žaloby pivovar donutil předělat celý
koncept. „Všechno se ale děje z nějakého důvodu
a druhý rebrand nás společně s novými odvážnými
pivy vyšvihl zpět mezi oblíbené malé pivovary,“ vzpomíná Šárka Grguričová. Hodnoty zůstaly, design se
změnil. Pivaři si přáli do vizuální komunikace dostat
více příchutě a nálady jejich řemeslného piva. Příchutě
se proto vizuálně zhmotnily v erbu, který je součástí
loga. Podklad dotvořil jemný gradient. Odborníci na
obalová řešení z Avery Dennison vyhodnotili jako nejlepší materiál pro etikety odolný plast s více než 90%
podílem recyklátu, který lze z lahví snadno odejmout.
Pivovar je nyní uhlíkově neutrální. Dalším krokem by
mohly být vratné lahve.

Rozvoněno se chtělo odlišit
hodnotově i vizuálně

Novým paradigmatem matteringu už nespočet firem
žije, třebaže o tom neví
Intuitivní vedení, autenticita a hlas srdce do práce nejen
patří – podle Butterflies & Hurricanes se bez nich žádná
životaschopná organizace zkrátka neobejde. Je načase
upustit od vnějšího vedení a zaměřit se na vedení vnitřní. Novým paradigmatem matteringu už podle studia
nespočet firem žije, třebaže o tom neví. Přechod na
udržitelné podnikání totiž vyžaduje kompletní změnu
myšlení, nejen změnu obalu.
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Pěnový polystyren
má eko potenciál
Výzkumné centrum Evropské komise (JRC) zveřejnilo studii referující o nemalém potenciálu
pěnového polystyrenu pro oběhové hospodářství. Z 12 druhů vybraných odpadů se umístil na
5.–7. místě. Významným krokem k cirkularitě může být jeho separovaný sběr. V tuzemsku k němu
podniká intenzivní kroky Sdružení EPS ČR, které si již systém separovaného sběru odzkoušelo v praxi
v Kralupech nad Vltavou. Teď ho chce rozšířit i do dalších obcí.
Adriana Weberová

S

polečné výzkumné středisko Evropské komise
(Joint Research Centre – JRC) určilo 12 přednostních druhů odpadu, pro které by mohla být
vypracována další unijní kritéria k omezení a následnému zamezení jejich vzniku. Pěnový polystyren (EPS) se
na tomto seznamu umístil na pátém až sedmém místě
spolu se směsnými plasty a pevnými částmi z demolice
budov nebo silnic.
EPS je z 98 % tvořen vzduchem a ze 2 % polymerem.
Podle studie zadané dánským Úřadem pro ochranu životního prostředí se recyklací 1 kg EPS ušetří 1,8 kg CO2
v porovnání s výrobou zcela nového EPS. Materiál lze
recyklovat mnohokrát, aniž by se změnily jeho vlastnosti.
Mimořádně dobré tepelně izolační vlastnosti, pevnost
a velmi nízká objemová hmotnost jsou hlavními důvody
k jeho mnohostrannému využívání napříč odvětvími. Nejvíce se EPS používá ve stavebnictví jako tepelná a zvuková izolace a také v obalovém průmyslu.
Větší potenciál pro cirkulární ekonomiku než EPS mají
podle výzkumného střediska EK už jenom PET obaly,
polyetylen, obnošené a řádně znovupoužitelné oděvy
a pryž (např. z pneumatik). Cílem studie JRC je přispět
k implementaci akčního plánu Evropské komise pro cirkulární ekonomiku a rámcové směrnice o odpadech.
Studie uvádí, že průměrná míra recyklace polystyrenu
z obalů v EU aktuálně činí 40 %.
Na přípravě studie se spolu s více než 40 dalšími organizacemi podílela i Asociace evropských výrobců expandovaného polystyrenu (EUMEPS), která se zavázala,
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že do roku 2025 bude evropský polystyrenový průmysl
recyklovat 46 % vzniklého odpadu z EPS.

Litva ihned závěry ze studie využije

Situace v ČR a inspirace Dánskem
Cílem EUMEPS i PPA je docílit, aby obce oddělovaly EPS
od celkového toku komunálního odpadu a obyvatelé
materiál mohli třídit i na sídlištích či ve sběrných dvorech.
Například v Dánsku se EPS sbírá odděleně od ostatního
odpadu již v polovině obcí, celkově je do systému zapojeno více než 54 % obyvatel země. Tuzemské sdružení
EPS si klade stejné cíle i v Česku. Za účelem ověření
separovaného sběru v praxi byly vloni realizovány hned
tři pilotní projekty. Na sídliště v Kralupech nad Vltavou
byla umístěna nádoba určená pouze pro odpadní EPS.
Za měsíc a půl provozu do ní bylo vytříděno 42,5 kg
(5 m3) EPS odpadu. Odpad byl následně odvezen přímo do sběrného dvora. Další dva pilotní projekty se týkají separování EPS odpadů ve sběrných dvorech a na
dotřiďovacích linkách. „Všechny tři realizované pilotní
projekty se ukázaly jako plně funkční. V současné chvíli
jednáme s obcemi, firmami i státními institucemi o odstranění identifikovaných bariér a následném rozšíření
systému sběru do dalších měst,“ uzavírá Pavel Zemene,
předseda Sdružení EPS ČR.
O pilotním projektu v Kralupech jsme již psali v magazínu Packaging Herald č. 37.

PR PREZENTACE

Jak hledat a najít
úspory v nelehké
době? My to víme
Současnost přináší většině firem mnoho výzev a komplikací, které jejich podnikání ztěžují i velmi prodražují. Ať už jde
o zdražování energií, materiálů nebo úrokových sazeb či v neposlední řadě i novou, přísnější evropskou legislativu. Ta brzy
ovlivní mnoho firem s ohledem na tzv. Green Deal, který klade vysoké nároky na snižování produkce odpadů, energetickou
náročnost a recyklovatelnost obalů. Tyto důvody budou nutit společnosti hledat způsoby, jak všechny požadavky splnit.

P

ovinností je označovat produkty zákonnými náležitostmi,
bez identifikačních údajů se dnes žádný výrobek neobejde. Značné zdražování surovin a energií se však dotklo
i oboru průmyslového značení.

S možností výrazné úspory nákladů přichází na trh společnost REKO PRINT s novinkou v oblasti značení výrobků přímým potiskem bez použití etiket, štítků nebo visaček. Nová
tiskárna APLINK HRX s vysokým rozlišením tiskne přímo na
porézní i neporézní materiály ve vysokém rozlišení a tisk je
mnohem levnější a šetrnější k životnímu prostředí. Protože
tiskárna APLINK HRX tiskne bez etiket, nevzniká při tisku
odpad v podobě nosného papíru, čímž odpadají náklady na
recyklaci.
Dokonalý tisk s úsporou inkoustu
Tiskárna APLINK HRX snižuje také spotřebu inkoustu díky regulovanému kontrastu. Dokáže aplikovat více či méně inkoustu
v různých oblastech zprávy. Unikátní systém CPE umožňuje
zvýraznit ve velmi vysoké kvalitě např. čárové kódy ve srovnání s ostatními tištěnými prvky. Stručně řečeno systém CPE si
dovoluje hrát s intenzitou černé, aniž by se musela upravovat
intenzita rozlišení.
Velká variabilita tisku a možnosti využití
Tisková hlava tiskne s vertikálním rozlišením až 360 dpi a horizontálním rozlišením až 1 440 dpi množství variabilních údajů
jako QR kódy, čárové kódy, šarže, datum výroby a spotřeby.
Můžete tak ihned reagovat na potřebu označit váš výrobek
jakoukoliv zprávou přímo na výrobní lince. S jednou tiskovou
hlavou dosahuje maximální rychlost tisku až 200 m/min. z variabilní velikosti kapky (od 29 pL do 128 pL) a výškou tisku do
72 mm. Zásobník s inkoustem lze vyměnit bez zastavení procesu
tisku. Navíc se tiskárna APLINK HRX sama konfiguruje podle
vloženého inkoustu, což zabraňuje chybám a zajišťuje nejlepší
možnou kvalitu tisku.

Tiskárny APLINK HRX obsahují novou řídicí jednotku se 7" nebo
10" barevnou dotykovou obrazovkou, umožňující jednoduše
a plnohodnotně ovládat všechny funkce tiskárny včetně synchronizace s linkou a UV LED lampou. Stejně tak lze upravovat a vytvářet nové nebo stávající zprávy. Velký komfort dodává displej
vyjímatelný z těla tiskárny, který lze umístit kdekoli na výrobní
lince. Inovativní design umožňuje tiskárně tisknout v jakékoli poloze díky flexibilní konstrukci. Je schopna změny ze SIDE na TOP
nebo TILT (od 0º do 90º), aniž by bylo třeba technické podpory
nebo montážních dílů. Systém je tak flexibilní, že tiskovou hlavu
můžeme naklánět a tisknout z boku, shora i v náklonu (0–90°).
Inspirativním příkladem použití nové technologie je instalace
tiskáren APLINK na skupinové balení plechovkového piva v Plzeňském Prazdroji. V minulosti používal Plzeňský Prazdroj předtištěné lepenkové materiály pro každý typ výrobku a každou
jazykovou mutaci. Použitím přímého tisku na skupinové obaly
z lepenky na výrobní lince se podařilo rapidně snížit náklady
na obalový materiál, skladovací prostory a také umožnit velkou
flexibilitu při plnění zakázek.

www.reko-print.cz
info@reko-print.cz
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Kvalitní čárové kódy jsou
kritickou podmínkou
Systém samoobslužného skenování zboží výrazně zkracuje čekací dobu u pokladen a získal si velký
počet příznivců. Trendem poslední doby jsou selfscanningové mobilní aplikace, které se v době
protiinfekčních opatření staly ještě populárnějšími (zákazníci se nemusejí dotýkat zapůjčeného
skeneru). Úspěch by byl nemyslitelný bez vysoké kvality čárových kódů. Jejímu zlepšování se
maloobchodní řetězce systematicky věnují ve spolupráci se standardizační organizací GS1 Czech
Republic.
Mikuláš Černý

B

ezchybné fungování systému samoobslužného
nakupování (ať již s pomocí zapůjčených terminálů
nebo s mobilní aplikací) je závislé na vysoké úrovni kvality čárových kódů označujících prodávané zboží.
Obtížně dekódovatelný nebo dokonce nesnímatelný
symbol by pro zákazníka znamenal nepříjemnou komplikaci. Namísto úspory času, kterou si od řešení slibuje,
by byl zdržený vyhledáním pomoci personálu prodejny.
Anebo by si vybral podobný produkt jiné značky.
Nejčastější nedostatky při tvorbě a aplikaci
lineárních čárových kódů:
Nedostatečná velikost symbolu
Symboly menší, než stanoví norma, jsou v závislosti na
velikosti odchylky obtížně snímatelné. Ve vyhrocených
případech je dekódování nemožné.
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Snížená výška symbolu
Výrazně snížená výška symbolu má za následek významné omezení rychlosti skenování.
Nedodržení ochranných zón
Narušení ochranných zón textem, grafikou, etiketou
apod. vede ke kolapsu snímání.

Obtížně dekódovatelný
nebo dokonce nesnímatelný
symbol by pro zákazníka znamenal
nepříjemnou komplikaci.
Chybějící či chybná kontrolní číslice
Jediným důsledkem této chyby je absolutní nečitelnost
čárového kódu.
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Nesprávné umístění čárového kódu
Kód na hraně, ve svaru, na kónickém hrdle lahví apod.
způsobuje nečitelnost symbolu.
Nedostatečný kontrast symbolu
Lesklý, lakovaný či laminovaný povrch, průhlednost tiskové plochy obalu, tisk na tmavé či barevně nejednotné
materiály vede k výraznému zhoršení kontrastu – základního předpokladu pro bezproblémové dekódování
symbolů laserovými čtečkami.

Na trhu je asi 1 % kódů
nesnímatelných.
Barva čar symbolu a plochy podkladu
Linky vytištěné barvami podobných vlnových délek, jako
má snímací paprsek, laserová čtečka „nevidí“.
Inverzní – negativní kód
Běžná čtecí zařízení nejsou schopna dekódovat negativní zobrazení symbolů.

Nefunkční tiskové body
Tepelná hlava termotiskárny nebo termotransferové tiskárny s vypálenými/zanesenými tiskovými body reprodukuje nekompletní/poškozený kód.
Osvěta mezi výrobci i pravidelné kontroly kvality čárových kódů ze strany GS1 Czech Republic výrazně pomáhají situaci zlepšit. Přesto je stále na trhu asi 1 % kódů
nesnímatelných. Zdá se to málo?
Ruční zadávání nefunkčních kódů si v každém hypermarketu vyžádá několik hodin zbytečné činnosti denně.
V přepočtu tak v každém obchodě pracuje minimálně
jedna pokladna pouze pro manuální zadávání. Navíc moderní prodejní samoobslužné koncepty, kdy si zákazníci
sami načítají a odbavují položky na prodejní ploše nebo
v pokladní zóně (tzv. selfscanning), jsou bez kvalitně provedených symbolů nemyslitelné.

Kvalita tisku
Nesprávně zvolená tisková technika často vede k nesnímatelnosti.

Sdružení GS1 Czech Republic proto doporučuje pracovníkům grafických studií, která navrhují obaly produktů,
aby se zúčastnili školení nebo webinářů s názvem 1D
kódy Systému GS1. Návrhy obalů je pak vhodné zaslat
do GS1 Czech Republic k verifikaci (postačí PDF nebo
sken obalu).

Snížená výška symbolu má obvykle za následek významné omezení čitelnosti
symbolu a s tím související nežádoucí prodloužení doby jeho dekódování.

Nekvalitní realizace standardního symbolu
v důsledku špatně zvolené tiskové techniky ohrožuje jeho snímatelnost.

Narušení ochranných zón textem, grafikou, etiketou apod.
vede ke zhroucení systému – snímání není možné.

Rozměrová odchylka čar a mezer od nominálních hodnot
jednoznačně vede k ohrožení čitelnosti či úplné nesnímatelnosti.
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Souboj v paletové aplikaci
Každý den je stále více průmyslových odvětví nuceno sledovat své výrobky. Řada odvětví, jako
je potravinářský, farmaceutický nebo logistický průmysl, potřebuje zajistit integritu, spolehlivost
a bezpečnost svých výrobků. Toho všeho lze docílit prostřednictvím označování palet pomocí
logistických etiket s čárovým kódem GS1-128.
Adriana Weberová

G

S1-128 je lineární oboustranně dekódovatelný
čárový kód s proměnnou délkou, jehož hlavním
uplatněním je identifikace v sektoru logistiky.
Jeho využití je těsně spjato s oblastí EDI, elektronickou
výměnou dat, a standardem GS1 logistickou etiketou
(GS1 LL). Symbolika GS1-128 je jednou z možností kódování dynamických informací o položce, a to pomocí
standardu GS1 aplikační identifikátory.
Použití zmíněného čárového kódu na GS1 logistické etiketě představuje významný nástroj pro zvýšení rychlosti
a přesnosti činností v dodavatelském řetězci.
GS1 LL tvoří tři sekce. Horní sekce etikety obsahuje informace volného formátu. Organizace, která etiketu vytváří, je může použít pro své vlastní účely. Střední sekce
etikety obsahuje okem čitelnou interpretaci údajů, které
jsou převedeny do čárových kódů. Ty jsou obsahem dolní sekce logistické etikety.
GS1 LL musí být dostatečně velká, aby se na ni vešly
všechny požadované informace včetně čárových kódů
symboliky GS1-128 ve velikosti a kvalitě potřebné
pro umožnění efektivního snímání na větší vzdálenos-
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ti. Doporučený rozměr je standardního formátu A5,
tj. 148 × 210 mm.
Pokud je logistickou jednotkou paleta, měla by být vždy
označena nejméně dvěma identickými logistickými etiketami. Jedna by měla být na kratší straně a druhá na
delší straně vpravo.
Nedílnou součástí aplikace logistické etikety by mělo být
i ověření její kvality podle norem. Cílem ověření kvality
GS1 LL je kontrola shody s požadavky na její technický
a obsahový standard. Výsledkem je úspěšná implementace logistické etikety a její bezproblémové využívání
všemi subjekty v logistickém řetězci. V případě, že etiketa kontrolou neprojde, mělo by dojít automaticky k její
výměně za novou.
Klíčem ke správné logistické etiketě je software
Abyste mohli logistickou etiketu vytisknout a aplikovat, je nutné ji nejdříve vytvořit. Pokud jste v systému
GS1 začátečníci a nemáte s vytvářením čárových kódů
mnoho zkušeností, mohou se vám jednotlivé kroky zdát
složité. Jakmile však získáte firemní prefix GS1, jste připraveni vytvářet vlastní čárové kódy a logistické etikety.
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kárny etiket NOVEXX XLP 606. Ta umožňuje tisk etiket
formátu A5 s individuálními údaji v reálném čase bezprostředně před procesem výdeje a ručně je na paletu
nalepit před jejím přesunem do skladu nebo k expedici.
Popsaný proces vyžaduje čas a zaměstnanci musí být
jasné, kde a jak musí být etiketa ručně aplikována, aby
pozice odpovídala standardu GS1. Případná ruční kontrola vytištěných etiket zaměstnancem pomocí skeneru
tento proces ještě více zpomaluje. Je zde tak prostor pro
Rozměry pro správné umístění paletové etikety dle standardu GS1

Leonardo technology s.r.o.
Ulička 37
691 43 Hlohovec
PRODUKT / VÝROBEK:

Paletový aplikátor PA 220101
SSCC:

385999900000012344

CONTENT / OBSAH:

8591234560016

150

BATCH / LOT / ŠARŽE:

PRODUCTION DATE / DATUM VÝROBY:

NET WEIGHT /
NETTO HMOTNOST (KG):

LT0050025
01.01.2022

BEST BEFORE /
DATUM MINIMÁLNÍ TRVANLIVOSTI DO:

01.01.2024

COUNTRY OF ORIGIN /
KRAJINA PŮVODU:

Made in EU

Vaše produkty dostanete na trh jednodušeji

COUNT / POČET kusů:

ARTICLE / ČÍSLO VÝROBKU:

010122

Zvýšíte konkurenceschopnost své firmy

255

GROSS WEIGHT /
BRUTTO HMOTNOST (KG):

Získáte spolehlivou dlouhotrvající
spolupráci a podporu 24/7

SOURCE / ZDROJ:

C25

Snadno propojíte stávající
informační systémy

(15)240101(10)010122(240)LT0050025(3300)000255

Významně ušetříte čas

(00)385999900000012344(02)08591234560016(37)150

Stanete se nepostradatelným
specialistou pro svou firmu

Příklad logistické etikety GS1 vytvořené v programu NiceLabel

Jedním z řešení je využít globální software systému správy etiket NiceLabel, jehož jediným solution partnerem
pro Česko je společnost Leonardo technology. S NiceLabel se nebudete muset starat o dodržování norem
a standardů, protože software bude hlídat vše za vás.
Kromě návrhu logistických etiket umožňuje i jejich správu včetně napojení na databáze podnikových systémů.
Navíc dokáže zajistit i vedení systému řízení jakosti pro
oblast regulovaných podniků. K dispozici je v řešení on-premises nebo cloud, která vyhovují všem obchodním
požadavkům.

Získáte unikátní know-how Systému GS1
Porozumíte globálnímu jazyku obchodu
Budete vědět, komu zavolat o radu
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více než

let

úspěšně školíme
Systém GS1

Jak označit paletu logistickou etiketou?
V závislosti na počtu palet a typu na nich uloženého
materiálu lze označování palet provádět ručně či automaticky pomocí paletových aplikátorů nebo aplikování
logistické etikety pomocí robotu. Pojďme se ale podívat
dále na výhody a nevýhody jednotlivých řešení a na doporučení, kterou metodu zvolit.
Ruční a poloautomatické označování palet má svoji roli
Ruční označování je ideální pro malá množství palet.
V podobném případě musí zaměstnanci vytisknout logistické etikety například pomocí termotransferové tisPI
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lidskou chybu, která může zapříčinit nečitelnost nebo
ztrátu logistické etikety.
Využít lze také poloautomatické ruční pracoviště, které například v Leonardo technology řeší pomocí vlastní
softwarové aplikace, kde obsluha vybere aktuální výrobu nebo načte kód z výrobního příkazu. Poté se spustí
proces ručního označení palety a vytiskne se na termotransferové tiskárně první etiketa. Po jejím odebrání obsluhou, nalepení a načtení čárového kódu ruční čtečkou
se vytiskne druhá etiketa. Po jejím správném přečtení
se v aplikaci ukončí proces označení palety a čeká se
na start dalšího cyklu značení. Značně se tak eliminuje
lidská chyba ve srovnání s procesem ručního značení.
Automatické paletové aplikátory zajistí maximální
produktivitu
Samostatnou kategorií jsou speciální aplikátory určené
pro aplikování standardizovaných logistických etiket
formátu A5 podle standardů GS1. Díky své konstrukci poskytují spolehlivé, flexibilní a snadné řešení, které
dlouhodobě zajistí maximální produktivitu v těch nejnáročnějších průmyslových podmínkách.
Jejich rychlost je založena na rychlosti dopravy palet
před aplikátor. Palety mohou být dopravovány na dopravníkovém pásu nebo pomocí paletových vozíků. Paleta se před aplikátorem na chvíli zastaví a etikety se
aplikují prostřednictvím automatizovaného systému na
přesně definovaná místa podle standardu GS1. Podle
typu paletového aplikátoru se umístí etiketa na jednu
stranu, poté se paleta otočí a aplikuje se etiketa na další
stranu. Moderní aplikátory však zvládnou aplikaci etiket
na obě strany palety v jednom kroku. Šetří se tak čas
a finanční prostředky.
Za tímto účelem v Leonardo technology zkonstruovali
vlastní paletový aplikátor, který dokáže umístit etikety na
dvě strany v jednom kroku. Tvořen je tiskovým modulem
NOVEXX XPA 936 a samotné aplikování etiket je prováděno pomocí hydraulického ramene o délce 850 mm.
Aplikační ploška je tvořena pohyblivým ramenem s otočným prvkem pro aplikaci o 90°.
Po přijetí palety k aplikátoru vyšle automaticky senzor
signál k tisku první etikety. Tiskárna vytiskne první etiketu na aplikační hlavu, která ji nalepí na první stranu
palety. Zároveň po aplikaci snímač na aplikační hlavě
automaticky přečte čárový kód a ověří jeho přítomnost
a čitelnost. Poté se aplikační hlava vrátí do výchozí po36 www.packagingherald.cz

lohy, vytiskne se druhá etiketa a díky automatickému
otočnému mechanismu se nalepí na boční stranu palety. Automaticky s nalepením dojde i k verifikaci druhé
etikety. V případě nečitelnosti jejich kódu dojde k automatickému přelepení etiketou novou. Nestane se tak, že
odejde paleta bez čitelné etikety.
Díky aplikaci obou etiket v jednom kroku se nemusí paleta nebo aplikátor pracně natáčet, což značně zkracuje
dobu na samotné označování a zvyšuje se produktivita
výroby.
Konstrukce aplikátoru je navíc velmi kompaktní a robustní, odolává hrubému logistickému prostředí. Zároveň je
aplikátor schopen se sám přizpůsobit různým tvarům
palet nebo mírně odlišným polohám zastavení.
Využít lze také robotické paletové aplikátory
Při označování palet různých výšek, velikostí a s odlišným umístěním nebo počtem etiket může být varianta
s robotem jediným řešením, pokud nechcete označovat
palety ručně. Nejvýhodnější je využití spolupracujících
robotů v kooperaci nebo provozní spolupráci s člověkem. Současný trh nabízí velký počet modelů. Jestliže
jsou do systému integrovány roboty s koncovými zařízeními, například aplikační ploškou, snímačem pro kontrolu
etikety a snímačem strojového vidění pro detekci tvaru
a rozměrů palety, musí být provedeno posouzení rizik
celého robotického systému. Z toho odvozená opatření na minimalizaci rizik by pak měla zajistit bezpečný
spolupracující provoz. To je nutné i tehdy, kdy příslušné
roboty již disponují konstrukčními opatřeními k minimalizaci rizik. Čím těsnější je interakce mezi člověkem a robotem, tím vyšší jsou náklady na validaci opatření pro
minimalizaci rizik.
Jednou z možností pro aplikování logistických etiket pomocí robotů je využití celokovových robotů HCR s velkým rádiem dosahu. Samotný princip aplikování etiket
je stejný jako u automatického paletového aplikátoru,
jen s tím rozdílem, že místo aplikačního ramene je využit spolupracující robot, který díky strojovému vidění
automaticky detekuje tvar a rozměry palety, a umístí tak
etiketu na správné místo definované v softwarovém algoritmu podle standardu GS1.

Ruční pracoviště, paletový aplikátor,
nebo robot? Více na:

it…

Umíme víc než bal

Balicí technika
› ovinovací stroje
› páskovací stroje
› zalepovací stroje
› smršťovací stroje
› hydraulické lisy
› paletizace

Obalový materiál
› stretch fólie
› fólie LDPE, HDPE, PVC
› polyolefinové fólie
› lepicí a vázací pásky
› ochranné fólie

Ekobal spol. s. r. o., Vídeňská 172, 252 50 Vestec u Prahy, www.ekobal.cz
Tel.: +420 234 144 111, E-mail: mail@ekobal.cz, objednej@ekobal.cz
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Paletové aplikátory
drží krok s dobou
Čárové kódy GS1-128 existují od roku 1989. Jejich rostoucí popularita je však nyní způsobena
zvýšeným tlakem a očekáváním ze strany vládních a spotřebitelských skupin ohledně
vysledovatelnosti zboží a rychlosti reakce, když se něco pokazí.
Adriana Weberová

L

ogistické etikety s čárovým kódem GS1-128 zaručují vysledovatelnost produktů v celém dodavatelském řetězci. S použitím současných moderních
technologií z nich lze získat cenné informace, které mohou využít například maloobchodníci nebo i společnosti
poskytující stravovací služby pro optimalizaci úrovně zásob. Vhodné jsou také k přizpůsobení nabídky poptávce. Tím vším lze získat významnou konkurenční výhodu.
Nepřijetí zmíněných informací se tak pro firmy stává čím
dál častěji neakceptovatelným.
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Program, který při tvorbě etiket zajistí dodržení
standardu GS1
Například společnost Markem-Imaje, v ČR zastoupená
firmou ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, vyvinula softwarový nástroj CoLOS V6, který umožňuje současně vytvářet
výrobní data, monitorovat stav aplikátorů etiket, zasílat
tyto informace obsluze na mobilní zařízení formou SMS
nebo jako e-mailové notifikace. Software CoLOS V6 dokáže také například počítat OEE, komunikovat s veškerými ERP, WMS a MES systémy v reálném čase.

IDENTIFIKACE

Paletové etikety mají přísná pravidla
Platí, že při tvorbě paletové etikety je nutné dodržet již
zmíněné standardy GS1. Ty vyžadují dodržování pravidel
týkajících se velikosti čárového kódu, jeho umístění na
etiketě vzhledem k jiným zde umístěným údajům apod.
Systém CoLOS V6 při tvorbě logistické etikety ohlídá za
uživatele, že je vše v souladu s potřebnými standardy.
Nemusíte proto být odborníci, abyste byli schopni vytvářet správné paletové etikety.
Paletové aplikátory disponují klíčovými vlastnostmi
Jednou z možností umístění logistických etiket na paletu je využití paletových aplikátorů. Jejich širokou
nabídku má ve svém portfoliu například společnost
Markem-Imaje. Všechny disponují požadovanými klíčovými vlastnostmi. Vlastní robustní konstrukci řady 2200
prověřilo mnoho instalací po celém světě. Paletové aplikátory jsou nasazeny v nepřetržitých provozech. Uživatelé na nich oceňují nízké provozní náklady a jednoduchou údržbu. Robustní aplikátor získal ocenění RED DOT
AWARD za unikátní technické řešení.
Způsob aplikace etiket je variabilní. Paletové aplikátory mohou nanášet etikety na otočné stolici, na pohybujícím se nebo zastaveném dopravníku nebo pomocí
robotického ramene. Při jejich používání dochází k minimalizaci prostojů při doplňování spotřebního materiálu,
konkrétně etiket a termotransferových pásek. Doplnění
trvá méně než 40 sekund a poté je možné linku opět
spustit. Aplikátory dokážou nalepit jednu až čtyři logistické etikety na jednu paletu, podle požadavku uživatelů.

Ti také oceňují rychlý způsob aplikace etiket na palety.
Aplikátory Markem-Imaje dokážou označit dvěma logistickými etiketami až 240 palet za hodinu. Omezovány nejsou ani prašným prostředím nebo teplotou pod
bodem mrazu.

Aplikátory dokážou nalepit jednu až čtyři logistické etikety na jednu paletu,
podle požadavku uživatelů.

Samostatnou kapitolou je komunikace s podnikovými
systémy. Software CoLOS V6 používá k organizaci dat
vlastní SQL databázi. „Zákazník má většinou svá výrobní
data vytvořena v ERP (např. SAP, Navision) nebo v MES
(Wonderware, COMES) systému, případně v jiném IS.
Pak již stačí zvolit jen vhodnou metodu pro import, případně export dat,“ vysvětluje Pavel Ondrášek, jednatel
společnosti ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM.
Mezi nejčastější metody výměny dat stále patří přenos
pomocí TXT, CSV nebo ve větší míře XML souborů. Další
PI
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Řešení nabízí široké možnosti komunikace s aplikacemi třetích stran, jako je BarTender nebo NiceLabel prostřednictvím k tomu vyvinutých ovladačů Windows
volně dostupných ke stažení na stránkách výrobců.

možností je propojení mezi databázemi pomocí ODBC.
V případě robustnějších systémů, jako je SAP, se využívá pokročilejších metod, např. RFC volání nebo webové
služby (SOAP, REST). Software CoLOS V6 může zajistit i generování SSCC kódů, pokud tak nečiní nadřazený systém. Vždy proběhne archivace tohoto kódu pro
případný opětovný tisk a okamžité odeslání informace
o vyrobené paletě zpět do ERP nebo i WMS systému.
Zásadní je také zasílání tiskových dat z jiných
systémů
Klíčové je dále zasílání tiskových dat z jiných softwarových systémů. Řešení nabízí široké možnosti komunikace
s aplikacemi třetích stran, jako je BarTender nebo NiceLabel prostřednictvím k tomu vyvinutých ovladačů Windows volně dostupných ke stažení na stránkách výrobců.
Za zmínku také stojí systém aplikace etiket na takzvaných dopravníkových nádražích, kde se sbíhá více dopravníkových cest k jednomu místu, na němž jsou umisťovány paletové etikety na kompletní palety. Zajištěna
je automatická detekce produktů na paletě před vlastním procesem aplikace etiket, komunikace s MES systémy závodu a automatické stahování správných údajů
potřebných pro vytištění a nalepení správné paletové
etikety. Palety s různými výrobky mohou být řazeny za
sebe náhodným způsobem. Systém CoLOS V6 díky
komunikaci s podnikovými systémy vždy zajistí aplikaci
správných dat na hotové palety.
Systém si také poradí s neúplnými paletami při ukončení výroby. Prostřednictvím uživatelského webového
rozhraní může operátor modifikovat informace o množství výrobku na paletě a odeslat data do WMS systému výrobního závodu. Problémem nejsou ani další
speciální požadavky na paletizaci. Softwarové řešení
Markem-Imaje COLOS APLICATION TOOL KIT dokáže
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naprogramovat a řídit celé workflow procesu aplikování
etiket.
Pro CoLOS V6 se rozhodla například francouzská
sýrárna
Pro řešení od společnosti Markem-Imaje se rozhodl i třetí
největší výrobce sýrů na světě, společnost Bel. Své výrobní závody má po celém světě včetně Francie, Polska,
Slovenska, Turecka a dalších zemí. Kvůli zvyšujícímu se
tlaku v sektoru hromadné distribuce, který se snaží optimalizovat procesy prostřednictvím logistických platforem a automatických třídicích systémů, se výrobce sýrů
rozhodl pro kompletní změnu systému označování balení
a aplikace etiket. „Potřebovali jsme v Evropě změnit náš
systém aplikování etiket, který by odpovídal standardům
GS1-128. Ty jsou komplexnější, co se týká zahrnutých informací,“ vysvětluje Denis Grosjean, projektový manažer
společnosti Bel, a dodává: „V rámci výběrového řízení
jsme vybrali řešení od Markem-Imaje, které zahrnovalo
aplikátory etiket řady 2200 a software CoLOS V6.“
Padesát pět těchto systémů bylo zavedeno do tří výrobních závodů ve Francii, Španělsku a Polsku. Proč padla
volba na Markem-Imaje? „Protože navržené řešení se ukázalo jako snadno použitelné a spolehlivé. Také integrace softwaru CoLOS V6 s našimi stávajícími podnikovými
systémy byla bezproblémová,“ doplňuje Denis Grosjean.
Dodané komplexní řešení přineslo nový standard pro
označování a aplikaci etiket na krabice, které může být
snadno implementováno v jakémkoliv výrobním místě na
světě. Každá etiketa nese informace typu: druh produktu
v lokálním jazyce, logo, kód produktu, číslo šarže, číslo
pro vysledovatelnost, datum spotřeby, výrobní číslo v latince nebo arabském skriptu. Jednoduše etiketa, která
zahrnuje vše, co společnost potřebuje pro lokální, ale
i mezinárodní růst.

PR PREZENTACE

Dukátek v lepence
Málokdy se vidí krabička z hladké lepenky, která je zároveň užitnou, opakovaně uzavíratelnou miskou se lžičkou uvnitř! Cílem
projektu bylo nejen snížení obalových nákladů zákazníka, ale i spotřeby plastu na obal a vytvoření 100% recyklovatelného
lepenkového obalu.

P

rojekt Dukátek pro Medoks představuje unikátní řešení
pro zákusky, ale i další potravinové výrobky. Jeho přidaná
hodnota tkví především v pohodlné manipulaci s obalem,
přehlednosti informací na něm a v polygrafickém provedení
obecně. Výrobek se tak stává nepřehlédnutelnou součástí obchodních regálů.
Zadání
Jelikož byl výrobek předtím balen v plastové krabičce s návlekem z hladké lepenky, zadáním byla především 100% náhrada
plastu a zároveň snížení nákladů na obal. Podařilo se rovněž
splnit požadavky na snadnou a pohodlnou manipulaci s obalem.

Hlavní benefity výsledného obalu
Především je recyklovatelný a díky materiálu i povrchovým vlastnostem je kvalitním obalem. Zanechává nízkou uhlíkovou stopu
a podporuje cirkulární ekonomiku. Silikonový pásek umožňuje
zákazníkům bez automatizované linky efektivní balení a uzavírání výrobků. Navíc přínosná servírovací funkce pro opakované
uzavření dodává obalu přidanou hodnotu.

V čem spočívá funkčnost obalu
Z pohledu spotřebitele je po odtrhnutí lepenkové perforace možné krabičku otevřít, složit lžičku Karlo a zákusek zkonzumovat.
Spotřebitelům jsme ale umožnili krabičku i znovu uzavřít a dojíst
si zákusek později. K tomu slouží zaklapávací zámeček. Obal
i lžička putují po konzumaci do klasického papírového odpadu.
Výzva při tvorbě obalu
Na krabičce jsme se především zaměřili na typ plného dna,
abychom zabránili drobení, pronikání mastnoty a jiným nepříjemnostem. Vyráběna je proto i na jiné lepičce než jí podobné
produkty v našem portfoliu.

Nový obal nabízí pohodlnou manipulaci se zákuskem,
a to s možností opětného uzavření.

Použité materiály a technologie při výrobě obalu
Již samotná podstata celolepenkového obalu umožňuje široké
možnosti z hlediska tiskových technologií, které udělají dojem
nejen vzhledem, ale i dotekem. Vybrali jsme bariérový papír,
který nepropouští mastnotu, a v kombinaci s konstrukcí krabičky nehrozí ani žádná kontaminace nečistotami zvenčí, čímž je
výrobek i jeho skladování chráněno.
Součástí obalu je i celolepenková lžička Karlo.

Jak je obal doručován k zákazníkovi
Krabičky se dodávají zkompletované a připravené k plnění. Na
jejich svrchním víčku je připravený hotmelt, jehož množství ale
nijak neovlivňuje recyklovatelnost. Z důvodu plnění obalu u zákazníka je při přepravě lepidlo přikryto silikonovou páskou, aby
nedošlo ke slepení krabiček. Lžičky se doručují zvlášť a zákazník
si je vkládá pod víčko před zalepením.

Dukátek sází na udržitelnost, praktičnost a spotřebitelskou
atraktivitu v krabičce od Cardbox Packaging. Je kandidátem
na Obal roku 2022.

www.cardbox-packaging.cz
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Povedeným POP prostředkem z produkce Authentica Group je například vystavení elektrických kartáčků Sonicare pro klienta Philips.

Displej musí umět zaujmout
V oblasti in-store komunikačních prostředků POP/POS vévodí z hlediska materiálů vlnitá lepenka.
A není to pouze kvůli její přívětivé ceně. Dají se s ní dělat divy. Oblíbené je také například dřevěné
lamino v kombinaci s plasty. Stále populárnější je rovněž opětovné používání aktualizovaných
reklamních nosičů. A v neposlední řadě může být displej modulární a musí něco vydržet.
Adriana Weberová

V

lnitá lepenka a ostatní recyklovatelné materiály
společně s možností opakovaného používání
reklamních stojanů splňují trend udržitelnosti.
„Stejně jako v mnohých jiných odvětvích vnímáme i zde
výrazný příklon k materiálům, které jsou přírodní, tedy
snadno recyklovatelné a ideálně z recyklátu i vyrobené,“
potvrzuje jeden z trendů Palo Lezo, technický ředitel ze
společnosti Paketo group.

čistota, jednoduchost a uhlazenost.“ Vyjmenované aspekty jdou podle ní ruku v ruce s trendy dnešní doby,
jako je právě již zmíněná udržitelnost či minimalismus.
„Nicméně divoké sezonní kampaně jsou přesným opakem, a proto nelze trendy v rámci designu paušalizovat.“ Stěžejní samozřejmě je, aby claim, který je na POS
znázorněn, byl jasný, výstižný, ideálně spojený s call to
action.

Stranou nezůstává atraktivnost a nápaditost POP prostředků. „Design stojanů se odvíjí od klíčového vizuálu,
který má klient pro danou kampaň připravený, a nelze
jednotně sdělit, co je aktuálním trendem v této oblasti,“
doplňuje projektová manažerka Annette Schulze z komunikační agentury DAGO a dodává: „Určitě ale můžeme říci, že více než kdy dříve vítězí v mnoha případech

Oblíbené jsou jemnější motivy
s čistějším designem.
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Také ve společnosti Paketo group se stále častěji setkávají s jemnějšími motivy, čistějším designem a tlumenějšími barvami. „Populární je např. lineární kresba na
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kraftovém papíře, abstraktní motivy simulující akvarel,
přírodní a vesmírné motivy. Barevná paleta je spíše omezená a odstíny tlumenější,“ vyjmenovává grafické možnosti Palo Lezo, technický ředitel společnosti.
Tlak na snížení ekologického dopadu při produkci in-store komunikačních prostředků POP/POS vnímají i ve
společnosti Authentica Group. „Zadavatelé mají u nás
vlastně už od počátku možnost zvolit jednu ze dvou
cest – buď cestu snadno recyklovatelných, snadno rozložitelných materiálů a netoxických potisků, nebo formu
POS, které má trvalejší charakter,“ potvrzuje Martin Hasilík, CEO Authentica Group. Je na klientech výrobce,
zda zvolí cestu častější obměny POP systému z šetrnějších materiálů, nebo naopak chtějí, aby s menšími modifikacemi bylo možné POP opakovaně používat. „My
poté s klientem vybereme adekvátní materiál, tak aby
odpovídal jeho produktu i kampani,“ doplňuje. Obecně
je i podle něho aktuálním trendem spíše minimalističtější
grafika. „Doby, kdy člověk v grafice musel luštit, o jaký
produkt se jedná, jsou tytam a pomalu se vytrácí i u nás
zažité horror vacui.“
Z pohledu funkčnosti je důraz kladen například na objem
vystavení. Více než kdy dříve je pro výrobce zboží důležité množství zboží, které mohou do POS umístit. „Vystavení samo o sobě musí být pro zákazníka přístupné,
,pohodlné‘ a v ideálním případě vybízet k nákupu nebo
probouzet zájem dozvědět se či získat více,“ doporučuje
Annette Schulze.
Populární jsou také snadno sestavitelné konstrukce, jako
např. patentovaný modulární stojan, který byl vyvinut
pod značkou Paketo.one.
Reprezentantem opětovně použitelného nosiče je například reaktivace loňského displeje pro Red Bull od agentury DAGO. Vývoj jeho konstrukce a výroba nosných
prvků představovaly největší investice. „Opětovné používání nosičů je dobrou cestou, jak POS využívat efektivně. Takto lze dalších několik let měnit pouze rebranding nosičů, konstrukce ale zůstane stejná,“ vysvětluje
Annette Schulze.
POS a POP systémy musí být v prodejně nepřehlédnutelné. „Existují určité triky, jak na sebe ještě lépe upoutat pozornost v záplavě mumraje a podnětů. Vzhledem
k našim téměř 20 letům zkušeností z trhu jsme vyzkoušeli hodně variant. Mezi naše nejoblíbenější způsoby,
jak oslovit zákazníky, patří nejen světla a obrazovky, ale

Reprezentantem opětovně použitelného nosiče je například reaktivace
loňského displeje pro Red Bull od agentury DAGO.

také nejrůznější tlaková nebo pohybová čidla, která doslova zákazníka ,uloví‘,“ prozrazuje Martin Hasilík.
Povedeným POP prostředkem z produkce Authentica
Group je například vystavení elektrických kartáčků Sonicare pro klienta Philips. Úkolem bylo vyrobit lepší a modernější vystavení, než byl původní displej. Cílem bylo
přiblížit zákazníkovi vlastnosti a variabilitu produktových
hlavic elektrických kartáčků. Důraz byl kladen i na prémiový vzhled displeje.
Základ tvoří dřevěné lamino, dibond a plasty
V některých případech klient upřesní požadavek na
materiál a s ním související udržitelnost. U displeje pro
elektrické kartáčky se jednalo o kombinaci materiálů.
Základ tvořilo dřevěné lamino, dibond a plasty. Do vnitřního prostoru stojanu bylo nutné vložit potřebné zabezpečení mechanické a elektronické, osvětlení LED zdroje,
a především vyřešit obal takovým způsobem, aby zvládl
přinejmenším dvakrát transport. Požadavkem byla také
minimálně tříletá bezporuchovost. „Podle reakcí z trhu
a klienta vyšlo naše řešení včetně využití v prodejně perfektně a i v této nesnadné době mají v prodeji nejlepší
čísla na trhu,“ hodnotí projekt Martin Hasilík. Oceňován
je jednoduchý a přehledný přístup pro zákazníka a jasné
instrukce, jaký kartáček nebo hlavice jsou pro nakupujícího ta správná volba.
Výrobu displejů má ve svém výrobním programu také
společnost THIMM pack’n’display. A právě ona potvrzuje
oblibu vlnité lepenky. Například společnost Share používá pro prodej svých výrobků v dm drogeriích podlahové
displeje právě z dílny této společnosti. Kancelářské potřeby jsou v displeji prezentovány ve třech přihrádkách,
které lze variabilně měnit pro různé velikosti produktů
pomocí lemů a přepážek. Na jeho bočních stěnách jsou
43
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Delta SPC 130 FlexLine Eco+ od společnosti Koenig & Bauer Durst nabízí zpracovatelům
vlnité lepenky novou cestu k digitálnímu packagingu.

navíc integrovány perforované desky pro zavěšení výrobků. Na wobblerech
se mohou spotřebitelé dozvědět
i další informace
o společnosti.
Podlahové displeje jsou v souladu s trendem udržitelnosti kompletně vyrobeny
z vlnité lepenky, navrženy jsou
pro dlouhodobé použití v maloobchodě a po vyprodání výrobků
je lze flexibilně doplňovat.
Display získal ocenění POPAI D-A-CH Awards.

Pro potisk displejů digitálním inkjetem je vhodná například novinka z produkce společnosti Koenig & Bauer
Durst, stroj Delta SPC 130 FlexLine Eco+. Založen je
na osvědčené technologické platformě SPC a lze jej
také upgradovat na Delta SPC 130 FlexLine Automatic.
Zařízení disponuje kompaktním systémem sušení. Nový
nástroj Dynamic Nozzle Management Tool navíc výrazně snižuje nároky na údržbu tiskové hlavy. Kompaktní
základní model tak nabízí zpracovatelům vlnité lepenky
novou cestu k digitálnímu packagingu nebo rozšiřuje
jejich stávající možnosti. „Mnoho zpracovatelů vlnité
lepenky má objem výroby čtyři až osm milionů metrů
čtverečních ročně. Díky tomu je pro ně novinka, kterou
lze později upgradovat na SPC 130 FlexLine Automatic,
perfektním řešením,“ uvádí Matthias Krautgasser, produktový manažer Delta SPC 130 ve společnosti Koenig
& Bauer Durst.

I THIMM umí opakovaně
použitelné stojany
Také THIMM pack’n’display nabízí řešení umožňující
použít stojan opakovaně a jeho vzhled snadno a rychle
změnit i několikrát ročně pouze pomocí samolepicích
aplikací. Jejich umístění na displej je velmi jednoduché,
stačí sejmout ochranný štítek a samolepicí část aplikace
je připravena k použití. Blíže jsme se tématu věnovali již
na www.packagingherald.cz.

proto veselé barvy, ale ani nákupní seznam do školy či
metr, díky kterému si školáci mohou změřit, o kolik přes
prázdniny vyrostli. Z praktického hlediska obsahuje co
nejvíce prostoru pro různé typy zboží, aby se na jednom
místě dala pořídit rovnou celá výbava.

Dalším úspěšným hráčem na trhu je již zmíněná společnost Paketo group. Společnost Wiky se na ni obrátila s požadavkem na vývoj podlahového stojanu pro
školní pomůcky a papírenské zboží. Evokovat měl školní
budovu pro kampaň „zpátky do školy“, která startuje
letos o prázdninách. „Stojan měl mít poměrně vysokou
nosnost a maximální možné naplnění. Zahrnuje proto
nejrůznější typy polic, přihrádek, závěsných háků a také
mu, jako správné škole, nechybí střecha,“ upřesňuje
Palo Lezo. Celá koncepce měla navodit pocity, které si
asi každý z nás, byť možná mnoho let zpětně, spojuje
s nástupem do školy. „Vůně nových školních pomůcek,
setkání s kamarády po prázdninách. Tomuto sdělení
jsme přizpůsobili jak konstrukci stojanu, tak zadavatel
poté i samotnou grafiku.“ Vzhledem k tomu, že konečným uživatelem produktů jsou děti, i samotný stojan
a jeho design musely být především hravé. Nechybějí

Stojan díky konstrukci zvládne „nálož“ přes 60 kg
Stojan je sestaven zejména z pětivrstvé kraftové lepenky a z doplňkových částí z plastu, sololitu a kovu.
Vzhledem k tomu, že se konstrukce skládá z více dílů
(použity byly jak části modulárních stojanů, tak speciálně navržené díly), bylo nejnáročnější spojit komponenty k sobě tak, aby byla splněna požadovaná nosnost
a stabilita. Pro nejnamáhanější části byla proto zvolena
sololitová výztuž, jednotlivé části k sobě spojily cvočky
a došlo i na kovovou lištu. Takto vybavený stojan bez
potíží zvládl „nálož“ přes 60 kilogramů a je dobře připraven pro dvou- až tříměsíční pobyt v prodejně. „Zákazník
byl potěšen zejména tím, že výsledný produkt splňoval
požadavky jak na sdělení, tak na praktičnost a funkci.
Ocenil vzájemnou bezproblémovou komunikaci a rychlé
zapracování zpětné vazby během vzorování,“ doplňuje
na závěr Palo Lezo.
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Populární jsou například
snadno sestavitelné konstrukce.

PR PREZENTACE

Colognia press posouvá své tiskové
služby zase o kus výš
Kolínská tiskárna v posledních měsících pilně pracuje na instalaci nové mašiny – hybridního tiskového stroje Gallus
Labelfire 340. Nastává zcela nová éra jejích tiskových služeb?
Kombinuje výhody obou světů
Gallus Labelfire je určený pro tisk samolepicích etiket. Kombinuje nejnovější technologii digitálního tisku s výhodami konvenčního tisku. Odtud označení hybridní. To přináší řadu výhod,
jako je zrychlení výroby, efektivita i nové možnosti tisku.
Kromě klasických flexotiskových jednotek jsou součástí stroje
další agregáty, které umožňují aplikovat zušlechtění i dokončovací procesy, a to v jedné výrobní operaci.
Stroj propojuje bezkonkurenční kvalitu maximálně efektivního
digitálního UV tisku s produktivitou a rychlostí flexotisku. Díky
kombinaci digitální bílé, CMYK, oranžové, fialové a zelené pokrývá značnou část barevné škály vzorníku PANTONE.
Pracuje efektivně a flexibilně
Klíčovou vlastností je jeho efektivita a flexibilita. Etikety lze vyrobit kompletně v jediné operaci – od nepotištěné role až po
finální vyseknutý produkt zbavený odpadové mřížky. Etikety je
možné lakovat, laminovat, dekorovat studenou ražbou i vysekávat. To vše bez přerušení výroby a bez ohledu na složitost
etikety.
Digitální tisková jednotka dokonce umožňuje nákladově efektivní výrobu sérií s variabilními daty a verzování. Oproti klasickému digitálnímu tisku se Gallus Labelfire dostává na vyšší
rychlost zpracování. Stroj může tisknout rychlostí až 70 bm/min.
To je zhruba dvakrát rychleji než klasický digitální stroj.
Jak vypadá stroj?
Colognia má Gallus Labelfire konfigurovaný na krátké a středně
dlouhé zakázky. Na začátku se nacházejí dvě flexotiskové jednotky (jednu lze využít např. pro nános ražební fólie). Následuje
digitální inkjetová tisková jednotka a za ní opět dva flexotiskové

agregáty, mezi kterými je DEU agregát. Vše je zakončeno semirotačním výsekem, případně je možná kombinace s offline
laserovým výsekem.
Nahrazují sítotisk i pro krátké série
DEU agregát je určen pro digitální nános reliéfního laku do výšky
až 100 mikronů. Jedná se o alternativu ke klasickému sítotisku.
Produktový manažer Jiří Havránek vysvětluje: „Jeho výhodou
je, že nemusíte platit náklady za síto. Je tedy cenově dostupný
i pro krátké série.“ Reliéfní lak se nanáší pomocí inkjetových
hlav a je precizní i v jemných detailech. Kromě toho na něj lze
aplikovat studenou ražbu a docílit tak efektu metalického reliéfu, tzv. metallic doming.
Šetří životní prostředí
Gallus Labelfire je v Colognii první stroj, který u flexotiskových
jednotek využívá LED systém pro sušení barev. Mezi výhody
oproti klasické UV technologii patří:
• výrazně nižší energetická spotřeba
• nižší emise CO2, zcela bez rtuti a bez ozónu
• delší životnost
Irena Štefková, vedoucí technického servisu Colognia press,
dodává: „Stroj je maximálně produktivní, šetří životní prostředí
a dosahuje značných úspor energií.“
Shrňme si to
Technologie je určena pro tisk samolepicích etiket. Disponuje
vysokou kvalitou tisku (1 200 DPI), odolností barev a celou řadou možných zušlechtění. Co se vytiskne, to se rovnou na stroji
vyseká – to šetří další operaci oproti klasické výrobě.
I krátké série mohou mít výsledky jako na konvenčním stroji.
A naopak i ty dlouhé mohou využívat možností unikátních designů bez nutnosti přestavby stroje. Možnosti digitální jednotky
v kombinaci s flexotiskovými agregáty vám dávají obrovskou
volnost a prostor pro kreativitu.
Pojďte kombinovat výhody obou světů i vy. Napište nám.
jiri.havranek@cologniapress.com
+420 778 401 359
www.cologniapress.com
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Houba, nebo plast?
Společnost Myco z Vřesovic vyvíjí rozložitelný přírodní obalový materiál z houbového mycelia.
Typické využití mycelia je jako náhrada za pěnový polystyren. Disponuje podobnou strukturou a lze
jej tvarovat. Výsledný materiál je zároveň pevný i pružný. Vhodný je k výrobě různých krabiček
a dárkových balení nebo fixačních a ochranných prvků do lepenkových krabic.
Adriana Weberová

F

irma Myco je biotechnologický startup, který zkoumá, vyvíjí a vyrábí funkční 100% přírodní materiály
z houbového mycelia a odpadů zemědělského
a dřevozpracujícího průmyslu. S nápadem využívat
tento neobvyklý materiál přišel David Minařík, akademický malíř, jehož dlouholetým koníčkem je pročítání
vědeckých článků. Právě v nich nachází spoustu inspirace. Konkrétně k houbám se dostal díky své přítelkyni,
vášnivé houbařce. Protože ve sběru hub nebyl oproti ní
příliš úspěšný a všímal si spíše chorošů na stromech,
začal si o nich číst. Dalším motivátorem pak byla i touha
po zadostiučinění v období, kdy řešili vážné zdravotní
problémy jejich novorozené dcery. „Chtěl jsem, aby po
mně zbylo víc než abstraktní obraz a abych byl podobně
užitečný jako lékaři, kteří denně zachraňují životy. Pro-
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to jsem začal v koupelně experimentovat s pěstováním
podhoubí a na vlastní pěst zkoumat, jestli by jeho vlastnosti mohly pomoci v boji proti klimatickým změnám,“
prozrazuje otec projektu David Minařík.
Mycelium slouží jako pojivo
Proč právě houbové mycelium? „Mycelium v našem
materiálu slouží jako pojivo. Místo abychom použili ke
spojení sypkého materiálu (například pilin, rozdrceného papíru či konopného pazdeří) či uměle vyráběných
chemikálií, vystačíme si s přírodou,“ vysvětluje David
Minařík. Výrobky jsou pak snadno v přírodě rozložitelné a nezanechávají po sobě žádné pro přírodu škodlivé látky – naopak mohou sloužit jako hnojivo. Tím, že
houba roste sama, je i samotná výroba nízkoenergetic-
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ká. A v neposlední řadě jsou veškeré suroviny lokálně
dostupné, takže se nespotřebovávají fosilní paliva kvůli
přepravě na dlouhé vzdálenosti. „Existuje samozřejmě
více biodegradabilních materiálů, ale vždy je potřeba
brát v potaz celý surovinový řetězec a proces výroby,“
podotýká David Minařík.
Mycelium si ve společnosti Myco sami pěstují. Představit si to můžeme jako kvásek v případě výroby pečiva.
„Udržujeme si kulturu a tu očkujeme do připraveného
substrátu, kterým pak houba přirozeně sama prorůstá,“
vysvětluje Jan Ostrezi, který má na starosti výrobu.

Na řešení z mycelia vsadil například
výrobce biočajů Sonnentor.
Oproti výrobě z plastů, kde výrobce nakoupí již hotový
granulát, si tak surovinu musí vyrobit sami – tedy připravit uvedený substrát. To obnáší již zmíněné naočkování předem sterilizovaného vstupního materiálu. Tím
mohou být piliny, papír, konopné pazdeří či jiné odpady
z dřevozpracujícího či zemědělského průmyslu. „Vzniklý
substrát prorostlý houbou následně používáme k výrobě
finálních výrobků. Substrát nejdříve znovu i s podhoubím nadrtíme a pomocí forem vytvarujeme výrobky,“ popisuje výrobní proces Jan Ostrezi a dodává: „Podhoubí
se opět začne spojovat a výrobkem prorůstat. Jakmile
je výrobek dostatečně zpevněný, růst zastavíme vysušením. A je hotovo.“
Vývoj unikátního materiálu probíhá a bude probíhat neustále. „Museli jsme se naučit vytvořit houbě takové prostředí, aby prospívala, a zároveň abychom měli materiál,
který bude mít požadované mechanické
vlastnosti. Ladíme tedy složení substrátu, okolní podmínky během růstu, délku jednotlivých fází, zajištění sterility,
způsob tvarování výrobků atd.,“ říká
David Minařík.

náš cíl – celý proces automatizovat, abychom minimalizovali proměnlivost a celý proces zrychlili,“ dodává otec
projektu.
Výhodami unikátního obalového materiálu jsou již zmíněná opravdová a snadná biodegradabilita, energetická
nenáročnost výroby a snadná lokální dostupnost vstupů.
Mechanické vlastnosti lze přizpůsobovat konkrétní aplikaci – materiál může být vylehčený jako expandovaný
polystyren, ale také pevný a tvrdý jako například dřevotřísková deska. Vlastnosti lze také ovlivnit vhodnou
povrchovou úpravou. Ve společnosti Myco vyvíjejí obaly
jak na míru konkrétním výrobkům, tak univerzální a rovněž výplně. Možnosti využití jsou podle Davida Minaříka
opravdu široké a sám předpokládá, že o spoustě z nich
ještě ani neví.
Rezervy jsou v třídění
plastů
V čem je podle tvůrců udržitelného obalu materiál lepší než pěnový polystyren,
jehož výhodou je mimo
jiné recyklovatelnost
a druhotné využití?
Recyklovatelnost je
podle zástupců
startupu sice
jistě dobrá věc,
ale dnes už
se ví, že není
samospásná.
Problematické
je podle nich
třídění plastů

Nejsložitější na celém procesu
je podle něho patrně to, že se
musí spoléhat na přírodu, která
má přirozeně určitou míru proměnlivosti. „Tomu se nám však
daří jít vstříc a pomocí zapojování dalších technologií dosahovat
konstantnějších výstupů. To je ostatně
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Zájemci by byli
Zájemců mají v současné době dost a neustále přibývají.
„S většinou z nich jsme neustále v kontaktu, protože i když
nejsme například schopni jejich požadavky uspokojit
hned, očekáváme, že to bude možné v blízké budoucnosti. V naší fázi je to hodně o úzké spolupráci a hledání řešení. A jsme rádi, že takové zákazníky již máme –
například jihomoravského výrobce biočajů Sonnentor či výrobce udržitelných bezdrátových nabíječek
Treed,“ zmiňuje David Minařík.

Mycelium si ve společnosti Myco
sami pěstují.
(spousta jich stále končí ve spalovnách a na skládkách),
je nutné řešit zpětnou logistiku (což například u expandovaného polystyrenu je zatím zásadní problém) a samotná recyklace spotřebovává nemálo energie – to vše
u nového materiálu odpadá. Tam, kde končí jeho funkce,
končí i jeho cesta. Přirozeně se vrátí do přírody, odkud
přišel. „Jednoznačnou odpověď poskytne analýza životního cyklu tzv. LCA (life cycle assessment), na které pracujeme a která vyčíslí celkový dopad
našeho materiálu na životní prostředí,“
říká David Minařík.
Na výrobce se obracejí firmy, které chtějí
ekologický obal, i ty, které řeší nedostupnost nebo zdražování obalů současných. Jedná se jak o originální, například dárková balení
v menším počtu kusů, tak o čistě funkční řešení v obrovském objemu. „V naší situaci nejsme velké zakázky
schopni z kapacitních důvodu uspokojit, ale to je jen
otázka času. Pracujeme na získání finančních prostředků na vývoj automatizace, která objem násobně navýší,“
slibuje Jan Ostrezi.
48 www.packagingherald.cz

Na dotaz, jak vycházejí obaly cenově v porovnání s „tradičními obaly“, jsme se dozvěděli, že velmi záleží na
tom, o jaký typ obalu jde. V případě různých kreativních a originálních řešení jsou už i teď prý cenově konkurenceschopní. Navíc jim hraje do karet zdražování
a nedostupnost tradičních obalových materiálů a také
legislativa, která produkci neekologických obalů čím
dál víc ztěžuje. Spolu s automatizací výroby věří,
že budou cenově konkurenceschopní
i v případě běžných funkčních
obalových materiálů
a výplní.

... Váš partner v paletách
VÝKUP, VÝROBA A PRODEJ PALET
LICENCOVANÉ OPRAVY PALET
TŘÍDĚNÍ PALET
RECYKLACE PALET

www.herus-palety.cz
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Hala pro mytí vratných obalů ve společnosti JIPOCAR

Paletové pooly a mytí obalů
Paletový pooling, jak naši čtenáři dobře vědí, označuje systém outsourcování přepravních a/nebo
displejových palet externí firmě, která zajišťuje jejich oběh a případné opravy či výměnu. K této
problematice se úzce přimyká rovněž outsourcing mytí obalů a palet.
Miroslav Dočkal

D

va největší uzavřené paletové pooly na našem
trhu zajišťují mezinárodní společnosti: CHEP
(charakteristické jsou pro ni modré palety) a LPR
(La Palette Rouge), pro kterou jsou naopak typické palety červené. Někteří výrobci, jako například Coca-Cola
HBC ČR/SR, používají paletový pool jen zčásti. V případě
uvedené firmy jde o menší formáty palet, na kterých je
distribuována menší část produkce.

CHEP má v ČR v oběhu kolem 13 milionů palet dřevěných i plastových. Jeho loňskou novinkou na českém
trhu bylo zavedení služby předpokládaného času dodání
(ETA). Společnost v rámci této služby automaticky zasílá svým zákazníkům zprávu s předpokládaným časem
dodání jejich objednávky ve chvíli, kdy zásilka opustí
servisní centrum CHEP.
Rovněž jedna z novinek společnosti LPR by se mohla
na českém trhu projevit. Letos v květnu se stal výkonným ředitelem LPR Jean-Luc Guénard, který dobře zná
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díky svému předchozímu
delšímu působení v Polsku
i Pobaltí situaci ve středovýchodní Evropě, řídil ovšem
i automotive divizi LPR
v Číně.
Na českém trhu mytí
obalů kraluje WELL PACK
Se společností CHEP spolupracuje (ovšem v roli jejího
dodavatele) rovněž firma
WELL PACK, zřejmě nej- Jean-Luc Guénard, nový ředitel LPR
větší hráč na českém trhu
v oblasti průmyslového mytí obalů a palet. „Pro CHEP
udržujeme čtyři servisní střediska, dvě v Česku a po
jednom v Německu a Maďarsku,“ říká její zakladatel
a ředitel Jaromír Opatrný. Léta již také spolupracuje se
společností IFCO, která pronajímá zájemcům například
z řad obchodních řetězců PP přepravky.
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WELL PACK je přes své mezinárodní aktivity českou firmou, která umyje asi 300 milionů obalů ročně. Většina
z nich je určena pro přepravu potravin, zákazníky má ale
i ve strojírenském, automobilovém a elektrotechnickém
průmyslu. Mezi umývané obaly patří přepravky na maso,
ryby, plastové boxy na ovoce a mnoho dalších.

například britský řetězec Waitrose a finský SOK. Vratnou
plastovou přepravku na banány lze podle zkušeností
Well Packu opakovaně použít až sto dvacetkrát.

Lídrem v mytí obalů na českém trhu je zřejmě společnost WELL PACK.

LPR v současnosti expanduje ve východní Evropě.

Mycí centra kromě ČR provozuje i v Rakousku, Německu,
Řecku, Maďarsku, Rumunsku a Polsku (před vojenskou
invazí na Ukrajinu jedno mycí centrum založila rovněž
v Rusku). Plně automatizovaná jsou dvě z nich: v Lehrte
u německého Hannoveru a v rakouském Welsu. Technologie do nich dodaly například
společnosti Bruel, Numafa,
Tanzer či Eckelmann.
WELL PACK zajišťuje strojové mytí opakovaně použitelných
obalů a palet na různých typech mycích linek, od manuálně obsluhovaných
po plně automatické s vysokou hodinovou
kapacitou. Vedle strojového provádí i ruční mytí
vysokotlakými čističi a vyvíjí vlastní metody a postupy
čištění silně znečištěných obalů, včetně odstředivého
sušení. Technologie mytí jsou voleny v závislosti na typu
obalu, založeny jsou na čtyřech hlavních proměnných:
teplotě, koncentraci detergentu, době kontaktu a intenzitě a tlaku mytí. Etikety jsou odstraňovány podle typu
například kartáčem se stlačeným vzduchem, běžným
kartáčem nebo manuálně. Firma nabízí v případě potřeby i čištění parou a dezinfekci obalů, kterými lze zbavit
obaly i jinak velmi odolných etiket.
„Mytelné“ typy obalů se navíc snaží aktivně rozšiřovat.
Testuje například, jak při přepravě banánů nahradit jednorázové lepenkové krabice opakovaně použitelnými
plastovými přepravkami. Pro světové producenty banánů, jako jsou značky Chiquita, Del Monte anebo Dole,
hledá cesty, jak produkt z Latinské Ameriky přepravit na
jiné kontinenty udržitelnějším způsobem. Vyzkoušel je

Ani menší firmy se při mytí nenechají zahanbit
Z menších firem poskytujících servis mytí obalů zmíníme dvě. Společnost JIPOCAR nabízí ekologické mytí
obalů od blistrů, přepravek (včetně KLT) až po palety,
sudy či vědra, v rozměrech od 0,2 × 0,3 × 0,02 m až
po 1 × 0,4 × 1 m. Obaly jsou při mytí tříděny podle znečištění: prachem, hlínou, minerálními tuky, ropnými látkami, třískami po obrábění nebo potravinářským
odpadem. Firma zajišťuje i ekologickou likvidaci poškozených či dále
neumytelných obalů.
Ve společnosti Mypak po vstupní
kontrole následuje příprava k mytí,
která zahrnuje odstranění pevných
částic a v případě požadavku i všech
etiket. Ekologické mytí a sušení probíhá na průběžné
mycí lince, u nadměrně velkých obalů je zajištěno ruční
mytí. Největší rozměr činí v tomto případě 1 × 0,5 × 2 m.
Nová plastová
čtvrtpaleta
společnosti CHEP

Nová klasifikace EPAL
K tématu našeho článku můžeme volně přiřadit i otázku
certifikace palet, která se týká výměny palet v otevřených poolech. Letos v lednu zavedla Evropská paletová
asociace (EPAL) novou Klasifikaci kvality a podmínky
směny palet EPAL, která usnadňuje používání a výměnu
těchto europalet. Zabývá se například mírou přípustnosti
dřevěných třísek odstávajících od palety nebo zbytky
etiket na paletě, vhodností palet pro vysokoregálový
skladový systém či pro automatizované procesy. Nová
klasifikace pokračuje v dřívějším rozlišení mezi novými
europaletami EPAL a použitými europaletami EPAL třídy A, B a C. Doplňuje ale toto třídění o novou kategorii
„Netříděné palety“. Ta se týká palet, které byly účastníky
směnného poolu EPAL smíchány a vyměňovány v poměru 1 : 1 bez předchozího třídění.
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Jak z nebezpečného učinit
bezpečné
Obal obvykle chrání zboží před okolním prostředím, u nebezpečného zboží se k tomu ale ještě
přidává ochrana prostředí před zbožím. Oba druhy ochrany jdou často ruku v ruce. Nebezpečné
zboží se může stát rizikovým pro své okolí i vlivem vlhkosti, koroze nebo elektrostatických účinků
z okolí.
Miroslav Dočkal

P

odle kvalifikovaného odhadu společnosti DEKRA
CZ je v České republice ročně přepraveno několik
set tun nebezpečného nákladu. Tato přeprava se
řídí předpisy OSN. Ochrana zahrnuje osoby podílející
se na přepravě i okolní osoby a životní prostředí včetně
rostlin, zvířat a vody.

Významnou částí aktivit společnosti DEKRA CZ je pořádání školení pro
přepravce nebezpečného zboží.

Organizace spojených národů stanovila certifikační kritéria pro obaly nebezpečného zboží zahrnující test pádu,
tlaku, stohování či chemické odolnosti. Podle těchto kri52 www.packagingherald.cz

térií se obaly dělí do tří skupin, odpovídajících míře zabezpečení přepravovaného zboží. Obaly musí být vždy
označeny speciálními etiketami, které spadají do dvou
hlavních skupin: štítky na obalech, které ukazují, jak zacházet s balením, a štítky s nebezpečím, jaké potenciální
hrozby zboží představuje, pokud se s ním špatně zachází. V mnoha případech je nutná jejich kombinace na
jednom balení. Do druhé skupiny patří například štítek
chemické nebezpečnosti nehořlavého (a nevybuchujícího) plynu, toxického plynu, hořlavého plynu, hořlavých
kapalných chemikálií či hořlavé pevné chemické látky.
Štítky typu Tiltwatch ukazují, zda je či bylo balení přepravováno ve správné poloze. Malá ploška na štítku změní
barvu na červenou, pokud bylo balení nakloněno o více
než 90 stupňů.
Nárazové a naklápěcí štítky Shockwatch zase indikují,
zda bylo balení upuštěno na zem nebo naraženo. Obsahují malou skleněnou lahvičku uvnitř štítku, která při
nárazu uvolňuje červené barvivo, takže okénko na štítku
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zčervená. Pro zboží, které je nebezpečné ze zvláštních
důvodů, nebo pro balírny, které chtějí produkty označovat
samy, existuje řada různých štítků, které lze vyplnit ručně.

průmyslu pod názvem DACHSER Chem Logistics. Jen
v minulém roce přepravila tato společnost přibližně čtyři
miliony zásilek, které obsahovaly chemické produkty,
z nichž 1,25 milionu obsahovalo nebezpečné zboží.

Zejména chemický průmysl byl
v posledních dvou letech vystaven
značnému tlaku v důsledku narušení
dodavatelských řetězců.
Indikátory nárazu
Shockwatch

Indikátor polohy Tiltwatch

Zdroj: RAJA

RAJA nabízí pro nebezpečné zboží výplň Vermikulit
Celkové vlastnosti balení a jeho ochrannou funkci zvýší
i vhodná výplň. Pro zboží, u kterého hrozí únik nebezpečné kapaliny (spreje, chemikálie apod.), jde například
o materiál Vermikulit. „Díky svým schopnostem chrání
před mechanickým poškozením a otřesy, reguluje vlhkost a teplotu a díky jeho absorpčním vlastnostem se
nemusíme obávat případného úniku kapaliny do prostředí,“ říká ředitelka společnosti RAJA Gabriela Fabianová. Vermikulit je nehořlavý granulát s bodem tání při
1 350 °C, což značí třídu A1 (žádný kouř, žádné planoucí
kapky podle normy DIN 4102-1), elektricky nevodivý.
Obvykle se skládá z 38–46 % křemíku, 10–16 % hliníku,
16–35 % oxidu hořečnatého, 5–13 % oxidu železitého, 1–3 % oxidu titaničitého, 1–5 % oxidu vápenatého
a 1–6 % oxidu draselného. Jeho vlhkost činí 3–16 %.
Má relativně hrubou zrnitost M o průměru jednotlivých
kuliček zhruba 4 mm.

Podle Petra Chalupného, project managera DACHSER
Chem Logistics, je nyní největší prioritou udržet globální dodavatelské řetězce v chodu nepřerušené: „Podle
našich zkušeností se řada společností nachází v krizovém režimu. Zaměřují se výhradně na pořizování kapacit
za přijatelné ceny a spolupracují se svými logistickými
partnery na zachování svých dodavatelských řetězců.
Ve střednědobém až dlouhodobém horizontu však lze
očekávat, že začnou ve svých dodavatelských řetězcích
provádět strukturální změny.“

V přepravních obalech nebezpečných kapalin
je vhodné použít výplň Vermikulit.

Novinkou Dachseru jsou konsolidační kontejnery LCL
Zejména chemický průmysl byl v posledních dvou letech
vystaven značnému tlaku v důsledku narušení dodavatelských řetězců, nedostatku materiálů a omezených kapacit. Usnadnit situaci v tomto ohledu se svým zákazníkům snaží i mezinárodní logistický provider DACHSER,
který nabízí své know-how pro produkty chemického

Některé ze symbolů a štítků,
používaných na obalech nebezpečného zboží

DACHSER loni v létě provedl interní průzkum, který ukázal, že 70 % dotázaných zákazníků uvažuje o regionalizaci svých dodavatelských řetězců. Zaznamenal také
první chemické společnosti, které přesouvají výrobu do
regionu se svými největšími prodejními trhy. „To však
bude nějakou dobu trvat a v žádném případě to neznamená předzvěst konce globalizace. Přemístění nebo
úplná regionalizace dodavatelského řetězce by nebyla optimální a mohla by být i riskantní,“ vysvětluje Petr
Chalupný. DACHSER proto před nedávnem přišel s nabídkou konsolidačních kontejnerů (LCL) pro přepravy po
moři po celém světě i pro nebezpečné zboží. Řešení je
vhodné pro chemický průmysl i ostatní průmyslové segmenty a profitovat z něj budou především společnosti
s velkými objemy nebezpečného zboží.
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Řezací plotry
smazávají hranici s výsekem
Řezací plotry – jak s klasickým nožem, tak laserové – jsou v obalovém průmyslu používány ke
vzorkování i produkčnímu dokončování, zejména výstupů z digitálních tiskových strojů. S růstem
výkonu digitálního tisku se zvyšují ruku v ruce i výkony plotrů a jejich produktivita se stále více blíží
produktivitě digitálního, ale i nižších modelů klasického výseku.
Miroslav Dočkal

S

toupá rovněž jejich využitelnost pro širší škálu
obalových substrátů, tedy nejen různě silných
obalových fólií a plných či vlnitých lepenek.

duktivitu lze plotry Kongsberg vybavit též automatickým
nakladačem.
Kongsberg C64 byl a je zřejmě prvním multifunkčním
velkoformátovým digitálním řezacím plotrem určeným
(kromě výroby reklamních panelů a značení) i pro obalové aplikace. Jde o „třímetr“, maximální produkční formát
činí 3 210 × 3 200 mm. Průchodnost usnadňuje
konstrukční kostra stroje založená na
lehké traverze z uhlíkového kompozitu. Model C64 zpracuje i velmi
silné vlnité lepenky (například od
Grifalu).

Kongsberg rozšiřuje portfolio velikostí oběma směry
Řezací plotry Kongsberg, dodávané na českém trhu
společností Macron Systems, už dávno nejsou určeny
jen pro výrobu vzorků, ale jsou koncipovány i jako
produkční zařízení pro zakázky v objemech například několika set kusů. Pokud vyrábíte
potištěné obaly, kamera řezacího
plotru si sama vyhledá registrační značky a napasuje na ně
ořezovou cestu. Tyto plotry
se nezaleknou ani nejkomplikovanějších materiálů:
přesný řez a bezchybné rylování zajistí od tenkých ofsetových papírů přes hladkou lepenku
až po sedmivrstvou vlnitou
lepenku či plastkarton typu
Pro vyšší produktivitu lze plotry Kongsberg
CON-pearl, jsou schopny ře(jako je model C64 na obrázku)
zat i silné pěny. Pro vyšší provybavit i automatickým nakladačem.
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Vůbec nejmenším vysokorychlostním produkčním řezacím stolem na
trhu je podle Kongsbergu model C20
s rychlostí řezu až 100 m/min. při maximálním formátu 1 600 × 1 400 mm.
Na trh byl uveden zhruba před rokem.
Loni v srpnu společnost Kongsberg
PCS oznámila akvizici americké firmy Multi-
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Cam, výrobce a distributora řezacích CNC strojů a digitálního dokončování. Toto řešení mj. přineslo Kongsbergu mnohem výkonnější technologii routerů (tvarových
drážkovacích fréz).
Kongsberg na svých strojích nabízí mj. technologii VariAngle, která dovoluje řezat rovné čáry pod libovolným
úhlem v půlstupňových krocích rychlostí až 100 m/min.,
a rovněž CorruSpeed, technologii vysokorychlostního
řezání vlnité lepenky bez oscilací. V kombinaci s řízeným přítlakem umožňuje použití tažného nože bez roztržení nebo prasknutí vložky a dosahuje výrazné časové
úspory při řezání vlnitých lepenek, a to i z recyklovaných
materiálů.
Zünd v ASTRON printu i jinde
Společnost Zünd nabízí pro vysokoprodukční řezání řadu
plotrů D3. „D“ je písmennou zkratkou slova „double“,
které napovídá, že stroj disponuje oproti řadě G3 dvěma
rameny s dvojnásobným výkonem. Každé rameno může
být osazeno až třemi univerzálními moduly pro různé
PCKH_MSYS_210x150+.pdf
27/05/2021
nástroje.
Inteligentní1 řízení
plotru14:16
optimálně rozděluje

zakázky mezi obě ramena, aby stroj dosáhl maximální
produktivity. V pražské tiskárně ASTRON print používají
model Zünd BHS150 (Board Handling System), který
automatizuje nakládání a vykládání, poradí si s různými
typy materiálů a ke skládání vyřezaných archů na sebe
nepotřebuje přechodové můstky.
PALA nabízí Intec ColorCut nejen pro Canon
Česká společnost PALA nabízí řezací plotry k dokončování zejména digitálních tisků, například z tiskáren Canon. Jedná se o řezací a rýhovací stroj Uchida AeroCut X,
zejména však o automatický řezací plotr Intec ColorCut
SC5000 se vzduchovým podáváním, který je přímo určen i k řezání lepenkových přířezů v packagingu. AeroCut umí nastavit pohybem páky až pět hloubek rýhy při
rýhování. Disponuje dvěma kazetami a jedním nožem
nebo dvěma kazetami se dvěma noži, přičemž nože jsou
samoostřící. Intec ColorCut SC5000 kombinuje digitální
řezací hlavu s dvojitým nástrojem pro souběžné ploché
řezání a rýhování a automatické vzduchové podávání
archů. Tento velkokapacitní řezací plotr je určen pro digitální tvarový výsek obalů i archových etiket.
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Intec ColorCut SC5000 uvedla na český trh společnost PALA zejména pro dokončování lepenkových přířezů potištěných digitálními tiskárnami Canon.

Versotrade dodala na český trh již dvě desítky plotrů JWEI
Na letošním ročníku veletrhu REKLAMA POLYGRAF
OBALY představila společnost Versotrade řezací plotr
JWEI LST-0806RM. Plotrů této firmy již prodala na českém trhu dvě desítky. Jedna z posledních instalací je od
loňska v Domě tisku v Ústí nad Labem. Stroj slouží pro
řezání, bigování, nářez samolepek, disponuje automatickým nakládáním a vykládáním. Hlava plotru JWEI nese
čtyři nástroje současně. Pomocí automatického nakladače může stroj pracovat autonomně bez přítomnosti
obsluhy. Kamera umožňuje optické zaměřování, čtení
čárových a QR kódů.

raci, bigování, perforaci nebo úhlovým řezům. Vybaven je
posuvným pásem s vakuovým přisáváním, CCD kamerou
a až šesti řezacími nástroji. Další model, BK3 pro velkoobjemové zpracování, je založen na pevné ocelové konstrukci, převodu v osách X a Y ozubeným řemenem. Hliníková
pracovní deska je potažena plstěným kobercem. Stroj je
vybaven kontinuálním pásem, CCD kamerou, frézovacím, oscilačním a dalšími nástroji až ve třech pracovních
pozicích.

iEcho PK, nabízený na našem
trhu společností Bitcon, je určený
především k výrobě samolepicích etiket.
JWEI prodala společnost Versotrade na českém trhu již dvě desítky.

Bitcon kromě Graphteců dodává také plotry iEcho
O tom, že společnost Bitcon dodává na český trh plotry
Graphtec, naši čtenáři již vědí. Možná to ale neplatí o řezacích technologiích iEcho, které rovněž nabízí. iEcho PK
disponuje automatickým nastavením od posunu materiálu na pracovní plochu až po řez a následný přesun zpracovaných výrobků do vykladače. Tento model je určen
zejména pro výrobu samolepicích etiket včetně prořezu
materiálu, nařezávání samolepicích fólií určených k sepa56 www.packagingherald.cz

Igepa chystá novinku
Společnost HaWe nabízí laserové řezačky Eurolaser či
plazmové a vodní řezačky MultiCam. Za zmínku stojí
rovněž print-to-cut systém Gerber MCT cutter integrující funkci archového i rolového plotru v rozměrech od
1,6 × 1,6 do 3,2 × 6,4 m s intuitivním ovládacím rozhraním TigerVision Gerber MCT. Na tuzemský trh je dodáván společností Spandex. Velkou novinku v oblasti
plotrů chystá na českém trhu společnost Igepa. Odtajněna bude v průběhu srpna a zaměříme se na ni v dalším
vydání magazínu Packaging Herald.

THE FACTORY AUTOMATION COMPANY

Letos to bude velké!
Rezervujte si místo ve svém kalendáři!

Výstaviště Brno
4.10. - 7.10.2022
WWW.FANUC.CZ
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V FM Logistic
nasadili na
odpad robota
Nedostatek pracovních sil a globální konkurence nutí firmy připravit se na provoz s menším počtem
lidí, což přimělo mnoho výrobců k přijetí a osvojení si principů štíhlé výroby. To zahrnuje i zefektivnění
činností s minimální přidanou hodnotou, jakou je například manipulace se zbytky materiálu.
Adriana Weberová

V

různých odvětvích, ať už podniky řeší vratky zboží, balení nebo samotné výrobní procesy, vzniká
mnoho zbytkového materiálu, který pak firmě
zbytečně zabírá místo v oblastech generujících příjmy.
S podobným materiálem často ručně manipulují specializovaní zaměstnanci, kteří ho odvážejí do určených oblastí. To je ale velmi neefektivní a na trhu, který je už tak
dost náročný na hledání pracovních sil, jde jednoznačně o úkony, které by mohly a měly být automatizovány
a daní pracovníci následně přemístěni na úkoly s vyšší
přidanou hodnotou.

vybavený kontejnerem pro přepravu použitých obalů
mezi co-packingovou linkou a manipulačním zařízením,
se kterým spolupracuje bez jakéhokoli zásahu člověka.
Robot pracuje nepřetržitě ve třísměnném systému, pět
až šest dní v týdnu. Urazí vzdálenost 300 metrů v jednom cyklu a celkem pak 18,5 kilometru za den, čímž jednak zbavuje zaměstnance monotónních úkolů a jednak
výrazně snižuje náklady na nakládání s odpady.
Podobné roboty se používají také ve zdravotnictví nebo
v pečovatelských zařízeních k vyzvednutí, přepravě
a doručení vozíků a nádob s odpady přes dlouhé

To pochopili například ve společnosti FM Logistic. Právě
zde stěhuje mobilní robot použité obaly šest dní v týdnu 24 hodin denně. Logistická firma fungující v rámci
mezinárodní 3PL logistiky působí jako integrační článek
mezi výrobci a maloobchodními řetězci, kteří již mají integrovanou vizi všech procesů; od skladování přes co-packing a co-manufacturing až po dopravu a distribuci.
Co-packing, tedy vybalování, přebalování, přelepování
etiketami a expedice zboží, zejména toho, které se vyrábí v malých sériích, umožňuje výrobcům soustředit se na
prodej a propagaci svých produktů. Ve společnosti FM
Logistic prochází každý den procesy společného balení
asi 70 různých produktů. Ty jsou opětovně zabaleny pomocí 20 různých kombinovaných balicích technologií. Popsaná činnost ročně vygeneruje 200 tun použitých lepenkových obalů, které je třeba někam přepravit a recyklovat.
Pro zvýšení efektivity přemisťování použitých obalů byl
proto nasazen autonomní mobilní robot (AMR) MiR200
58 www.packagingherald.cz

nemocniční suterénní haly. Mobilní pomocníci přebírají
těžké zvedání a tlačení vozíků a zároveň šetří zaměstnancům mnohokilometrové chození po nemocnicích. Ti
tak mají více času na péči o pacienty.

Vzhledem k autonomní navigaci není při implementaci
AMR potřeba další infrastruktura a přijaté řešení hodnotí
logistický provider velmi pozitivně. „Hlavním přínosem
je, že nezasahuje do infrastruktury budovy. Další nepopiratelnou výhodou je, že se jedná o mobilní řešení,
můžeme ho převést na jiná místa, je bezpečné a snadno
se používá,“ hodnotí projekt na závěr Arkadiusz Buczek,
ředitel oddělení copacking ve společnosti FM Logistic
v Mszczonówě.

Robot pomáhá i Visteonu Electronics
na Slovensku

PR PREZENTACE

Palomat® –
efektivní tok palet
Automatizace je jedním z klíčových slov pro zvýšení efektivity. Paletový zásobník Palomat automatizuje manipulaci s paletami,
zvyšuje efektivitu při stohování a vykládání palet a chrání zaměstnance před nevhodnou prací ručního zvedání těžkých palet.

J

ako inovativní výrobce klade Palomat® důraz na neustálý
vývoj produktů. Dlouhodobě usiluje o vyhovění požadavkům trhu na ergonomii, LEAN procesy a dobré pracovní
prostředí. Bezpečnost při používání produktů Palomat® má pro
společnost nejvyšší důležitost.

Zelené a ekologicky šetrné investice
získávají stále větší pozornost po celém světě. Pro mnohé je nyní prioritou snížit a zcela odstranit různé typy
dopadů na životní prostředí a Palomat® plně podporuje zelené hnutí.
To je důvod, proč je značná část sortimentu 100% napájena
střídavým proudem. Vše,
co potřebujete, je běžná 230V zásuvka a můžete okamžitě přejít na
efektivnější a uživatelsky přívětivější paletování. Je to stejně
snadné jako plug
and play.
Pracujte s výhodami Palomatu:
• Pořádek a úspora na pracovišti
• Optimalizovaný tok palet
• Zlepšení pracovního prostředí
• Minimalizace pracovních
úrazů s paletami (pád palety
z vyšší výšky na operátora,
pád palety na nohu atd.)
• Minimalizace přetížení
bederní páteře a onemocnění
svalových a šlachových úponů vašich operátorů atd.
• Menší absence operátorů

• Méně poškozených palet ve vašem procesu
• Zvýšená efektivita práce
• Méně času stráveného operátorem u palety
• Systém plug and play
Získáte čas a potenciál zaměstnanců pro další firemní činnosti
s přidanou hodnotou. Stanete se efektivnějšími a posílíte svou
konkurenceschopnost.

Ušetřete peníze automatizací interní logistiky.

Přesvědčte se o výhodách paletového
zásobníku Palomat ve videu

Milan Noháč
jednatel
NEDPAK PACKAGING s. r. o.
www.nedpak.cz
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Robotické systémy si poradí
i s křehkými vejci
Nizozemská společnost Meggson zajišťuje pro velké chovy nosnic manipulaci s třiceti, padesáti
nebo dokonce sto tisíci slepičími vejci za hodinu, aniž by se některé z nich rozbilo. Manuální fyzicky
náročnou práci proto nahradila automatizace.
Adriana Weberová

J

eště před několika lety bylo balení a paletizace vajec čistě manuální prací. „V roce 2009 nás jeden
zákazník pozoroval, jak tuto práci vykonáváme,
a zeptal se, jestli by nešla automatizovat. Od myšlenky
byl jen krůček k realizaci,“ vzpomíná na zrod myšlenky
Gijs Thomassen, ředitel společnosti Meggson.
Společnost Cobot Automation byla založena v roce
1997 jako strojírenská firma zaměřující se na zemědělce. Postupně se stále více specializovala na drůbežářské
farmy a do svých automatizovaných řešení stále častěji
začleňovala roboty KUKA. Od května 2021 má nový ná60 www.packagingherald.cz

zev, který odpovídá její specializaci: Meggson. Koneckonců vejce jsou středem jejího zájmu.
Ulevte zaměstnancům, předcházejte bolestem zad
Slepičí vejce váží od méně než 53 gramů (hmotnostní
třída S) do více než 73 gramů (hmotnostní třída XL). Na
jednu paletu se vejde až 10 000 slepičích vajec. Zaměstnanci přemísťují běžně používaná plata na 30 slepičích vajec ve stozích nebo vrstvách. Ty mají hmotnost
v průměru 7,5 kg a musí být přepravovány, uspořádány
a zajištěny na paletě značnou rychlostí. Jedná se o těžkou fyzickou práci, která se neustále opakuje. Častým
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důsledkem jsou bolesti zad
a další poruchy pohybového
aparátu. Robot se naopak při
popsaných sekvencích nikdy
neunaví. A co víc, provádí je
rychle, efektivně a mimořádně šetrně. Navíc je vhodný
i do klikatých a úzkých prostor, kam se lineární systémy
pro přepravu a paletizaci nevejdou.
Výkon je až 108 000
Základem automatizace je paletizační robot KR QUANTEC od společnosti KUKA se speciálním chapadlem.
vajec za hodinu
slepičí vejce z hal tak, aby pouze nepoškozená skončila
Základem automatizace je paletizační robot KR QUANna dopravním pásu, odkud jsou automaticky uspořádáTEC od společnosti KUKA se speciálním chapadlem.
na do stojanů na vejce. Vejce z volného chovu se také
Robot je dostatečně kompaktní a umožňuje flexibilní
dostávají do buňky KR QUANTEC typu KR 120 R3100-2
konstrukci paletizačních buněk. Kromě toho disponuje
prostřednictvím dopravníkového pásu. Díky širokému
přesností a potřebným dosahem. Jeho chapadla jsou
chapadlu z nerezové oceli robot KUKA odebírá plynulým
navržena tak, aby si poradila s různými materiály, jako
pohybem dvanáct naplněných plat vajec najednou – tři
jsou například buničiny a plasty.
vrstvy po čtyřech platech, z nichž každé obsahuje třicet
vajec. Na paletu je pokládá opatrně. Celý proces trvá
Robot zvládne i ukládání prázdných vaniček a plat na
30 sekund. K dokončení jedné vrstvy palety robot pohyb
vejce do přepravních vozíků nebo jejich umístění na dozopakuje třikrát.
pravní pás. Roboty pomocí laserových senzorů zjišťují,
kde mohou příslušný náklad vyzvednout.
KR QUANTEC následně na vejce položí oddělovací vrstvu, která křehký náklad zajistí. Na paletu Salomons se
Automatizované řešení umožňuje uspořádat až 108 000
vejde šest vrstev vajec, celkem tedy 6 480 kusů. Mezitím
vajec za hodinu na paletách a mezitím umístit prázdné
robot přesune prázdné kontejnery na druhý pásový dopřepravky na dopravní pás. Odtud jsou plata a snůšky
pravník, odkud je lze přemístit ven a připravit k dalšímu
odváženy pryč. Kromě toho jde o spolehlivé řešení při
použití. Celkem systém připraví k přepravě 36 000 vajec
doplňování a odebírání vajec ze strojů na jejich balení,
za hodinu, a to s maximální spolehlivostí a minimálním
paletizaci beden plných vajec a manipulaci s líhněmi.
rizikem rozbití. Dříve zde nakládali palety dva až tři zaVýhodou je jeho kompatibilita se všemi typy strojů poměstnanci. Nyní jeden zaměstnanec kontroluje kvalitu,
užívanými v oboru.
zatímco ostatní plní méně fyzicky náročné úkoly na farmě.
„Když jsou spokojeni farmáři, jsme spokojeni i my“
„V Salomons Group rádi hledáme řešení, která zjednoSpolečnost Meggson pro svá řešení spoléhá na robodušují procesy,“ zdůrazňuje Klaasjan Salomons, jednatel
ty KUKA od samého počátku. „Práce s jejich roboty je
rodinné firmy. Společnost používala roboty stejné značsnadná a naši zemědělci ji zvládají,“ podotýká Gerwin
ky i dříve, nové paletizační řešení však dokáže podle
van de Geer, produktový manažer společnosti Meggson.
něho ještě více.
Roboty pracují s řídicí jednotkou KUKA KR C4, k jejímuž
ovládání stačí krátké zaškolení.
Skupina Salomons Group v současné době staví nový
závod v Ghaně. I zde počítá s automatizací od společJedním ze spokojených zákazníků je skupina Salomons
nosti Meggson.
Group se sídlem v nizozemském Drontenu. Na přidružených farmách v současné době chová více než 120 000
Na automatizaci ve stejném segmentu vsadila v minulosnosnic. Na největší farmě s volným výběhem této skuti také například společnost Cascina Italia, o které jsme
piny je od března 2020 umístěna přizpůsobená verze
psali v magazínu Packaging Herald č. 6.
systému ROBOT TP300. Zaměstnanec kontroluje a třídí
61
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Arvid Nordquist sází na
vakuové balení kávy
Vedle zrn s certifikátem o 100% udržitelnosti a distribuci bez spotřeby fosilních zdrojů si švédský
výrobce kávy Arvid Nordquist za klíčové ekologické činitele zvolil obalové materiály a jejich
zpracování. S využitím nejnovější technologie vakuového balení od společnosti Syntegon učinil velký
pokrok v omezování emisí CO2 a spotřebě fólií z fosilních surovin.
Adriana Weberová

K

ávu ze švédské pražírny Arvid Nordquist si oblíbila široká základna nadšenců. Od svého založení
v roce 1884 si rodinný podnik buduje své jméno a upevňuje pozici ve Skandinávii i mimo ni. Dnes
je s více než 25% podílem na trhu nejrychleji rostoucí
značkou kávy v zemi. Aby zajistil vysokou kvalitu celého
sortimentu mleté i zrnkové kávy, spoléhá se na trvale
udržitelná zrna arabiky.
62 www.packagingherald.cz

Více kávy, méně vzduchu
„Považujeme se za svědomitého člena společnosti a zavázali jsme se provozovat podnik udržitelně a odpovědně,“ vysvětluje generální ředitel výrobce kávy Anders
Nordquist. „To nezahrnuje jen suroviny, ale také výrobu
a zejména balení.“ Jako jeden z mnoha aspektů udržitelnosti mohou dopad výrobku na životní prostředí výrazně ovlivnit fólie a druh obalu. „Abychom snížili objem
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vzduchu v obalu a umožnili energeticky hospodárnou
přepravu, provozujeme tři linky na vakuové balení mleté
kávy,“ uvádí.
Zejména ve Skandinávii, kde jsou přepravní trasy dlouhé, se počítá každý gram. V porovnání s volně naplněnými stojacími sáčky obsahuje kompaktní vakuové balení
výrazně více kávy a méně vzduchu: 94 % kávy ku 6 %
vzduchu na krychlový metr je výsledek nesrovnatelný
s jakýmkoli jiným druhem balení. „Jsme schopni přepravovat větší objemy produktu najednou a tím omezit
uhlíkovou stopu každého nákladu. Snažíme se však posouvat hranice ještě dál,“ upozorňuje Anders Nordquist.
Přehodnocení obalové fólie
Zatímco samotné vakuové balení nabízí málo prostoru
pro další optimalizaci, obalový materiál ještě ano. V zájmu snadné tvarovatelnosti se na tradiční
vzduchotěsné obaly využívají vícevrstvé
kompozitní materiály s významným podílem
hliníku, jehož výroba je však považována
za ekologickou zátěž. S ohledem na své
cíle v oblasti udržitelnosti společnost Arvid
Nordquist s pomocí švýcarského specialisty na fólie O. Kleiner postupně přešla na
kompozitní fólii bez hliníku. Jako alternativa
k fóliím na bázi fosilních surovin obsahuje
současné řešení 90 % materiálu z obnovitelných zdrojů, což podporuje omezování CO2
ve firmě. Materiál má však komplikované
vlastnosti. Stejně jako každý plast má sklony vracet se po deformaci znovu do původního tvaru.
„Tato takzvaná tvarová paměť se uplatňuje o to víc, když
v materiálu chybí hliník,“ uvádí Martin Kleiner, generální
ředitel O. Kleiner. „Způsob balení naší kávy jsme museli přepracovat, protože běžné technologie uzavírání
a tvarování mohou ohrozit celistvost netradičních fólií,“
podotýká Anders Nordquist. Nové fólie si tak vyžádaly nové vybavení a podporu od dlouholetého partnera,
společnosti Syntegon. „Arvid Nordquist se spoléhá na
technologii PKD od Syntegonu již od instalace první linky na vakuové balení v roce 1994,“ připomíná Johan
Hintze, generální ředitel Kafeco Nordic, jež je dlouholetým distributorem společnosti Syntegon ve Skandinávii.
„Jako zkušený partner jsme v roce 2021 ochotně pomohli optimalizovat balicí provoz ve firmě prostřednictvím modernizované verze PKD.“
Karuselový balicí stroj tvaruje, plní a uzavírá obaly na
mletou kávu s vysokým výkonem, až 130 ks/min. Před

přechodem na alternativní fólie používal Arvid Nordquist
model PKD zkonstruovaný pro zpracování fólií z hliníku
a fosilních surovin. Ale i když svařování v tomto stroji
funguje dobře u tradičních fólií, které vyžadují vysoké
teploty, pro nové varianty balení není vhodné.

Karuselový balicí stroj tvaruje,
plní a uzavírá obaly na mletou kávu
s vysokým výkonem, až 130 ks/min.
Nejnovější model dokáže divy
Svařování alternativních materiálů vyžaduje nižší teplotu
a kratší prodlevu, aby se zabránilo roztavení vnější vrstvy
fólie a jejímu ulpívání na svařovacích čelistech – což je
přesně to, co upravený stroj Syntegon PKD umí. Nejnovější model dokáže nejen uzavírat obaly při
nižších teplotách díky tepelné ochraně integrované do svařovacích čelistí, ale také umí
účinněji tvarovat materiály pomocí předehřátých nástrojů, které eliminují tvarovou paměť
– což se u fólií bez obsahu hliníku hodí. Díky
servopohonům zvládne karusel s tvarovacími trny zpracovat širší škálu obalů, což přispívá k celkové flexibilitě tvarování a balení.
Nakonec se Arvid Nordquist rozhodl pro
dva nejnovější modely PKD pro svůj balicí
provoz. Pořízení moderního stroje PKD bylo
jedním z důležitých aktiv, které přineslo ještě
udržitelnější vakuové balení. „Dalším významným krokem byla úzká spolupráce s firmou O. Kleiner na vyladění fólie tak, aby ji PKD zpracovávalo stejnou rychlostí
a se stejnou produktivitou jako tradiční materiály,“ říká
Anders Nordquist.

Zejména ve Skandinávii, kde jsou
přepravní trasy dlouhé, se počítá
každý gram.
Příští stanice: monolamináty
To však není poslední cíl, ke kterému Arvid Nordquist
směřuje. Důmyslní milovníci kávy už si všimli dalšího
aspektu udržitelnosti, který stojí za povšimnutí. Proveditelnou možností, kterou výrobce kávy aktivně zkoumá,
jsou jednodruhové lamináty, jež lze snadno mechanicky
recyklovat.
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Investice přinesla
hladký průběh top sezony
Společnost FHB Group patří mezi největší poskytovatele tzv. fulfillmentu. Služba zahrnuje vše, co
musí poskytovatel udělat od chvíle, kdy prodejce obdrží objednávku, až do okamžiku, kdy je zboží
kupujícímu fyzicky dodáno. Nedílnou součástí je tak i proces balení, ideálně automatizovaný.
Adriana Weberová

S

polečnost FHB Group poskytuje služby skladování, balení, vychystávání a doručování (doprava
– kurýr) zboží třetích stran za pomoci informačních
systémů a moderních technologií. Na trhu působí více
než 15 let. „Roky zkušeností nás naučily, že pokud chceme úspěšně fungovat, být konkurenceschopní a efektivnější, musíme pravidelně investovat do automatizace
a informačních procesů,“ sděluje na úvod Rastislav Tinák, PR a marketingový manažer společnosti Fulfillment
by FHB Group.
Firma disponuje vlastním skladovým softwarem a moderními technologiemi. Posledním úkolem bylo zrychlit
a zkvalitnit balicí procesy. „Každým rokem rosteme v počtu odbavených balíků přibližně dvojnásobně. Kromě
toho požadují spotřebitelé dodání objednaného zboží
do jednoho, maximálně dvou dnů.“ Vzhledem k nárůstu
počtu objednávek v e-commerce se společnost rozhodla částečně zautomatizovat balení.
Požadavky na nové balicí zařízení byly jasné: zvýšení
efektivity balení, a to prostřednictvím nižší spotřeby
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obalového materiálu nebo rychlejšího balení. Stejně tak
musel být stroj kompatibilní se skladovým informačním
systémem, aby zbytečně nevznikaly chyby či komplikace při doručování.

Požadavky na nové balicí zařízení byly jasné: zvýšení efektivity balení, a to
prostřednictvím nižší spotřeby obalového materiálu nebo rychlejšího balení.

Oslovena byla čtveřice dodavatelů. Vítězná balicí linka
CVP Everest od společnosti Sparck Technologies pře… pokračuje na str. 66
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… pokračování ze str. 64

svědčila svojí mimořádnou rychlostí, ale také nabízenými možnostmi balení ideálními pro potřeby logistické
společnosti. Svoji roli hrály rovněž obchodní podmínky
dodavatele.

ží. „Proces balení funguje v podstatě jednoduše. Zboží
putuje na pásu přes skener. Na základě toho je připraveno jen tolik obalového materiálu, kolik je nezbytně
potřeba. Zboží je zabaleno do fit-to-size balení, následují potřebná označení a balík je připraven k doručení,“
upřesňuje Rastislav Tinák. Nejmenší rozměr krabice je
180 × 240 × 50 mm, maximální je 615 × 615 × 350 mm.

Výhodou fit-to-size obalu je ochrana
proti pohybu produktu uvnitř.

Výhodou zařízení je nastavitelná rychlost balení.

Instalace automatizované linky balící do krabic vyrobených z vlnité lepenky proběhla vloni na jaře. Po zkušebním testování ostrý start propukl na konci srpna 2021.
Plný provoz linky tak byl zahájen na začátku sezonního
předvánočního nakupovacího peaku. Typický pro dané
období je extrémní počet víkendových objednávek, které musí být zpracovány v pondělí. Díky nové balicí lince
však společnost FHB Group náročnou top sezonu tentokrát téměř nepocítila.

Výhodou zařízení je nastavitelná rychlost balení. V méně
vytížených dnech stačí rychlost 600 až 700 balíků za
hodinu. V případě potřeby ale stroj zvládne i více než
1 100 balíků za hodinu. Za den tak dokáže zabalit desetitisíce balíků. „Kromě toho fit-to-size využije přibližně
o polovinu méně obalového materiálu, a finální balík je
navíc o polovinu menší. Tím se snižuje jeho uhlíková
stopa, protože se do kamionu vejde více balíků. A právě ekologická logistika je aktuálně jeden z největších
trendů mezi našimi klienty i samotnými spotřebiteli, což
je pro nás velká výhoda,“ podotýká Rastislav Tinák. Do
podobných formátů je balena široká škála spotřebního
zboží – od elektroniky, výživových doplňků a lahví až
po oblečení. Výhodou fit-to-size obalu je ochrana proti
pohybu produktu uvnitř, což je užitečné především při
přepravě elektroniky a skleněných lahví.

Předností zařízení je nastavitelná
rychlost balení.

S novou linkou se podařilo výrazně navýšit balicí kapacity, což je při
neustálém narůstání klientského portfolia významný krok.

Linku tvoří automatický dopravník, zásobníky na obalový
materiál, skenery a mnoho dalších komponentů, které
zajistí finální zabalení produktu do daného obalu. Formáty jsou fit-to-size, tedy v závislosti na velikosti zbo66 www.packagingherald.cz

Z pohledu fulfillmentových služeb se s novou linkou
podařilo výrazně navýšit balicí kapacity, což je při neustálém narůstání klientského portfolia významný krok.
Kromě toho logistika, stejně jako jiná odvětví, pociťuje
nedostatek pracovních sil, přičemž jedním z řešení je
investice do automatizace. V neposlední řadě došlo
k úspoře nákladů na balení produktů a v důsledku toho
klesly celkové náklady na balík. Hladké zvládnutí top
sezony jsme už zmínili.

Fit-to-size balení na vlastní oči na videu
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Zdroj: Tiny Rebel
Účinnost stáčení v pivovaru Tiny Rebel se oproti dosavadnímu stroji zvýšila až o 40 %, a navíc několikanásobně vzrostla výrobní kapacita. Innofill Can C stočí za
hodinu tolik nápojů, na kolik stará plnička potřebovala celý den.

Flexibilní, efektivní
a hygienická plnička plechovek
Po celém světě bylo prodáno více než 100 plniček plechovek Innofill Can C od společnosti KHS.
Například velšskému řemeslnému pivovaru Tiny Rebel nové plnicí zařízení zvýšilo efektivitu stáčení
až o 40 %.
Adriana Weberová

O

blíbená řemeslná piva, módní drinky jako hard
seltzer, ale také vína, sekty, neperlivá voda
a různé nealkoholické moky. To vše jsou nápoje,
pro které lze používat plničku plechovek Innofill Can C
značky KHS. Flexibilní využitelnost je ale pouze jednou
z příčin úspěchu tohoto zařízení.
O pozici plnicího stroje na globálním trhu vypovídají spokojení zákazníci z celého světa – kromě Velké Británie
mimo jiné z USA, Brazílie, Japonska, Thajska, Austrálie
nebo Islandu, Afghánistánu a západoafrické Libérie.
Od uvedení stroje na trh před několika lety bylo dosud
celosvětově prodáno přes 100 kusů. Zákazníky, jako je
například britský řemeslný pivovar Tiny Rebel, si získává
svou vysokou efektivitou, spolehlivostí a optimalizovanými hygienickými vlastnostmi. Nová plnička umí zvýšit
výkon linky až na 60 000 plechovek za hodinu.
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„Zákazníci si u našich plnicích ventilů chválí jejich hygienické vlastnosti,
kompaktní konstrukci, snadnou manipulaci a údržbu,“ říká Andy Carter,
obchodní ředitel KHS pro Velkou Británii a Irsko.

„Společnost KHS byla pro nás vždy synonymem pro špičkovou kvalitu plnění do plechovek. Účinnost a funkčnost
jejích výrobků je vynikající, takže jsme si jako partnera
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neuměli představit žádného jiného dodavatele,“ vysvětluje nákupní rozhodnutí Mark Gammons, provozní ředitel
pivovaru Tiny Rebel. „Rozdíl oproti plničce, kterou jsme
používali dosud, je obrovský,“ zdůrazňuje.
Zvýšení výkonu je pro Tiny Rebel vývojovým skokem
Kapacita stáčení se oproti dosavadnímu stroji zvýšila
až o 40 %, a navíc se několikanásobně zvýšila výrobní
kapacita: „Innofill Can C stočí za hodinu tolik nápojů,
na kolik naše stará plnička potřebovala celý den,“ uvádí
Mark Gammons jednu z největších předností. Se svými
spolupracovníky teď vyrábí za hodinu až 15 000 plechovek o objemu 330 ml.

poskytovat maximální péči a v případě potřeby rychle
pomoci,“ doplňuje.
Podle Marka Gammonse to ale nebylo potřeba příliš
často: „Plnička KHS je spolehlivá. U dosavadního stroje
jsme museli každé tři měsíce měnit hlavní díly.“

Pro výrobce nápojů s vyšší produkcí společnost KHS
nedávno výkon zmíněného stroje ještě zvýšila – výsledkem je naplnění až 60 000 obalů za hodinu. Díky tomu
lze stroj lépe integrovat do linek s větší kapacitou a kombinovat například s domíchávacím zařízením Innopro Paramix C nebo pasterizátorem KHS. Možností stáčení za
horka se využitelnost rozšiřuje do oblasti výroby šťáv,
ledových čajů a dalších nápojů.
Rozpouštění kyslíku snížené až o 90 %
Pivovar Tiny Rebel u nové plničky oceňuje hlavně přesné stáčení a vysokou kvalitu. „Pro kvalitu piva je zásadní
potlačení oxidace. Speciálním vyplachováním pomocí
CO2 může nová plnička omezit rozpouštění kyslíku až
o 90 %. Například u piv klademe na kvalitu výrobku velký
důraz. A stroj KHS tento požadavek dokonale splňuje,“
pochvaluje si Mark Gammons.

Pivovar používá řešení pro uzavírání plechovek od výrobce Ferrum, který je
partnerem KHS. Také on klade velký důraz na hygienické provedení všech
součástí. Celá oblast uzavírání je vyrobena z ušlechtilé oceli a zaručuje
maximální odolnost i při používání agresivních čisticích prostředků.

Kompaktní provedení s mimořádnými hygienickými
vlastnostmi umožňuje vyrábět menší šarže různých
druhů piva v různě velkých obalech, a to bez jakéhokoli snížení kvality. „Zákazníci si u našich plnicích ventilů
chválí jejich hygienické vlastnosti, kompaktní konstrukci,
snadnou manipulaci a údržbu,“ potvrzuje Andy Carter,
obchodní ředitel KHS pro Velkou Británii a Irsko. Ideální
jsou především pro stáčírny typu Tiny Rebel, které mají
pestrý výrobní sortiment vyžadující při stáčení co nejflexibilnější technické vybavení. Plnicí stroj zamezuje kontaminaci a míchání chutí při častých změnách výrobků.
Mark Gammons oceňuje také služby dodavatele. „Podpora pracovníků KHS byla u tohoto projektu skvělá.
Počínaje objednávkou přes plánování až po uvedení
do provozu proběhlo všechno bez problémů,“ popisuje provozní ředitel. Výhodou rovněž bylo, že regionální
servisní oddělení, která má KHS po celém světě, mohou

Tiny Rebel oceňuje mimo jiné i kompaktní provedení s vynikajícími
hygienickými vlastnostmi – například u elektropneumaticky ovládaných růžic,
které utěsňují plechovky pomocí vlnovců z PTFE.
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Britská „mattonka“ se horlivě
angažuje v zálohování lahví
Nová studie společnosti Suntory Beverage & Food Great Britain and Ireland (SBF GB&I), výrobce
nápojů Lucozade a Ribena, zjistila, že zálohovému systému by se dobře přizpůsobila většina
spotřebitelů. Ukázala, že přestanou s plastovými lahvemi zacházet jako s odpadem během sedmi týdnů.
Adriana Weberová, ze zahraničního zdroje

N

ová bílá kniha obsahující studii nazvanou „Zálohové systémy: Co se chystá?“ („Deposit Return
Schemes: What’s in Store?“) podle Suntory shledala, že trvá jen sedm týdnů, než většina spotřebitelů
(88 %) po zkušenostech s vratnými obaly přehodnotí svůj
vztah k plastovým lahvím a uzná jejich hodnotu.
Ve Velké Británii byly provedeny čtyři odlišné behaviorální studie zahrnující téměř 8 000 osob. V rámci výzkumu více než 5 500 osob nakupovalo v prostředí virtuální
reality, aby se zjistilo, jak zareagují na zavedení teoretického zálohového systému. Další studie s jinou skupinou
se po dobu osmi týdnů zaměřovaly na pochopení, jak se
spotřebitelé se zálohovými systémy sžívají.

Suntory Beverage & Food GB&I zjistila, že když musí kupující platit zálohu, zažívá posun v myšlení ve třech fázích, které popsala jako „překvapení, přezkoumání a přenastavení“. Ve druhé fázi spotřebitelé revidují svůj vztah
k obalovým materiálům, jako jsou plasty, a učí se, jak se
přizpůsobit novým pravidlům potom, co museli přehodnotit cenu nápojových obalů. A v poslední fázi přenastaví
a změní svůj postoj k obalům, jako jsou plastové lahve,
což vede k novým zvykům a odlišnému výběru.
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Keith Allen, ředitel pro komerční udržitelnost, SBF GB&I,
uvedl: „Jako jedna z vedoucích společností na trhu se
značkovými nealkoholickými nápoji se v zálohových systémech horlivě angažujeme. Naším cílem je zajistit správné podmínky pro skutečné oběhové hospodářství, aby se
naše lahve a plechovky používaly opakovaně. V zahraničí
tyto systémy skvěle fungují. Pokud chceme u nás dosáhnout podobných úspěchů, potřebujeme, aby byly co nejjednodušší a navzájem nejpodobnější a předešlo se tak
složitosti nebo zmatkům mezi prodejci a nakupujícími.“
Vedoucí zákaznického marketingu SBF GB&I Matthew
Deane ho doplnil: „Zálohové systémy přinesou jednu
z největších změn v chování zákazníků za celou generaci. Mnoho lidí nakupuje automaticky a budou překvapeni, že budou muset předem zaplatit něco navíc a pak
uchovávat obal v dobrém stavu, aby dostali zálohu zpět.“
Spousta obchodníků, kteří prodávají lahve nebo plechovky zařazené do systému, bude podle něho muset
nabízet jejich výkup. To prý jednoznačně změní vztah
nakupujících k plastovým lahvím a plechovkám. Nicméně je důležité, upozorňuje, aby obchodníci tomuto posunu v myšlení porozuměli, protože se mají nadcházejícím
změnám přizpůsobit.

VELETRHY/VÝSTAVY/AKCE

Vratislavická kyselka opět teče
Vratislavická kyselka opět otevřela své brány široké veřejnosti. Stalo se tak při příležitosti výročí 160 let
od objevení pramene. Návštěvníci kromě prohlídky areálu mohli spatřit moderní výrobní linku minerálních
vod a ochutnat Vratislavickou kyselku, která se zde nově stáčí pod taktovkou společnosti Kitl.
Adriana Weberová

U

příležitosti dokončení rekonstrukce areálu, obnovy vrtů a technologií uspořádala společnost Den
Vratislavické kyselky. Oslavila tak 160. výročí
objevení jejího pramene. Návštěvníci se mohli zúčastnit
slavnostního křtu Vratislavické kyselky a prohlédnout si
výrobní prostory.

Vratislavická kyselka je minerální voda středně mineralizovaná. Vzácná voda obsahuje přírodní CO2, je tedy
přírodně perlivá a není uměle dosycována. Na trhu bude
dostupná přírodní, ale také v tradičních příchutích pomeranč a citron.
V den akce probíhaly v místním tzv. Zámečku mimo jiné
zajímavé přednášky, kde bylo možné si poslechnout
například Jana Sedláka, který hovořil o historii Kyselky,
nebo Tomáše Vylitu s přednáškou Kyselky Českého masivu. Na slavnostní události nemohl chybět Jan Vokurka,
majitel společnosti Kitl: „Naší vizí je mít tu nejkvalitnější vodu v celé České republice. Pracujeme na tom od
výroby až po samotnou distribuci. Používáme kvalitní
nerezovou ocel, aby bylo docíleno prvotřídní čistoty,
vyhýbáme se plastům, takže k dostání jsou minerálky
pouze ve skleněných lahvích, a zachováváme ve vodě
přírodní perlivost.“ O areálu Vratislavické kyselky nebo
o balení sirupů jsme si povídali s Janem Vokurkou v loňském srpnovém vydání magazínu Packaging Herald.

Návštěvníci si z akce odnesli
jako dárek lahev Vratislavické
kyselky, měli možnost ochutnat
zejména regionální občerstvení a nechyběl ani hudební program. O ten se postarala kapela Přehmat, dámská akustická
kapela Ladybirds (dříve Berušky), oblíbená hudební skupina
Superhero Killers a mnoho dalších.

Minerální pramen Vratislavické kyselky objevil v údolí
mezi Jabloncem n. N. a Libercem Karl Skollaude, když
v roce 1862 hloubil studnu pro svou bělírnu. Nezvyklou
chuť vody přisuzoval zbytkům střelného prachu. Až
po letech jej místní lékárník překvapil sdělením, že se
jedná o vzácný léčivý pramen. Mohlo tak dojít k rozvoji
areálu. Později bylo vybudováno také reprezentativní
sídlo a malé lázně. Po druhé světové válce byl podnik
zestátněn a po roce 1989 privatizován. V roce 2004
však došlo k úplnému zastavení výroby. Areál chátral
a na jeho stavu se podepsal i požár. V roce 2018 se
majitelem podniku i značky stala společnost Kitl. Tím se
začala psát nová historie Vratislavické kyselky, která se
nyní vrací na pulty obchodů.
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Společnost Jungheinrich představila na ploše 1 160 m2 například nový skladový systém PowerCube.

Ohlédnutí za LogiMATem
Po tříleté vynucené přestávce způsobené pandemií koronaviru se na přelomu května a června
na scéně opět představil veletrh LogiMAT. Největší evropské intralogistické akce se zúčastnilo
v deseti halách na ploše více než 125 000 m2 téměř 1 600 vystavovatelů. Jejich stánky navštívilo
50 000 návštěvníků dychtících po logistických inovacích a novinkách. Ústředním tématem letos bylo
„Smart – Sustainable – Safe“.
Adriana Weberová

S

vé expozice měli v německém Stuttgartu všichni
klíčoví hráči na trhu s intralogistickými řešeními.
Mezi nimi nechyběla společnost Linde Material
Handling, která na výstavní ploše zaujímající kolem
1 000 m2 prezentovala své produktové novinky, ale také
poskytla možnosti schůzek s erudovanými odborníky.
Velká pozornost byla věnována unikátním elektrickým
vysokozdvižným vozíkům, ústředním tématem byla také
široká nabídka koncepcí pro efektivní vychystávání zakázek. Společnost nezapomněla na představení nových
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digitálních řešení pro bezpečnost při práci a ukázky
efektivního hospodaření s energiemi.
Venkovní část expozice se pochlubila nejúspěšnějšími
produkty. „Přímo v akci jsme předvedli manipulační techniku Linde s pohonem diesel, LPG a především pak vozíky využívající elektrický pohon,“ uvádí Stefan Prokosch,
SVP Brand Management Linde Material Handling. Na
scéně nechyběly novinky, například nové modely elektrických vysokozdvižných vozíků řady X. Ty kombinují
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výhody vozíků s hydrostatickým pojezdem s výhodami
vozíků využívajících pohon na baterie. K vidění byly jak
manuální a poloautomatické varianty vychystávacích
zařízení, tak i automatizované průmyslové vozíky, jako
je například vysokozdvižný vozík Linde R-MATIC. A tak
bychom mohli pokračovat.
Na LogiMAT se vydal i další významný hráč na trhu, společnost STILL. O jeho důležitosti nám poreferoval Filip
Šustek, sales engineer ze společnosti STILL ČR. „Veletrh
LogiMAT je pro naši společnost jednou z nejdůležitějších
akcí svého druhu. Byli jsme rádi, že se po přestávce vynucené šířením covidu-19 letos opět konal.“ Expozice
STILL na LogiMATu představila řešení pro všechny důležité oblasti materiálového toku ve výrobě i skladování.
„Měli jsme příležitost ukázat také zákazníkům z České
republiky, jak jim můžeme pomoci řešit jejich intralogistické výzvy a problémy. V tomto hodnotím naši účast
na LogiMATu jako velmi přínosnou a jsme rádi, že jsme
se zúčastnili.“
Mezi vystavovateli nechyběla společnost Linde Material Handling.

Žhavou novinkou, kterou STILL představil i na LogiMATu, byl elektrický vozík RXE 10-16C, který doplnil inovativní řadu elektrických vozíků. Se svými kompaktními
rozměry je ideální například k manévrování v menších
prostorách a v úzkých uličkách. I když je nejmenší ze
svých bratrů z rodiny elektrických vozíků RX, dokáže
manipulovat s břemeny o hmotnosti až 1,6 tuny. Společnost na veletrhu také představila své první autonomní
roboty série ACH. „Ať už fungují samostatně, nebo jsou
zabudovány v automatizovaném řešení, malí šikovní
roboti jsou skvělým doplňkem hybridních a plně automatizovaných vozíků. Odborníci ze společnosti STILL
předvedli, jak může ACH optimalizovat materiálový tok
v kombinaci s vozíkem MX-X v úzkých uličkách,“ připomíná Filip Šustek.
Na výstavní ploše „řádil“ také například autonomní vychystávací vozík STILL OPX iGo neo – nyní je podle
Filipa Šustka ještě chytřejší, výkonnější a bezpečnější.
S tímto vozíkem po boku je vychystávání zboží podle
něho jako spolupráce s tím nejspolehlivějším kolegou.
„Autonomní vychystávač objednávek je vždy po vašem
boku, jedná předvídatelně a namáhavou práci dělá za
vás. Vylepšený OPX iGo neo zvýší výkon a maximálně
sníží chybovost zapříčiněnou lidským faktorem. Zaznamenali jsme velký zájem o naši expozici a měli jsme
možnost na místě sledovat skutečné davy zájemců o novinky v oblasti manipulační techniky a intralogistických
řešení,“ uzavírá Filip Šustek.

Společnost Jungheinrich představila na ploše 1 160 m2
například nový skladový systém PowerCube. S tímto
kompaktním řešením pro boxy stanovuje expert na intralogistiku podle vlastních slov nová měřítka v oblasti automatizovaných skladových systémů a zaručuje optimální
využití prostoru s vysokou flexibilitou a silným výkonem.
Pod názvem PowerCube se skrývá automatizovaný
kompaktní sklad boxů pro prostorově úsporné skladování a vychystávání drobných dílů a běžného nákladu.
Boxy jsou naskládány na sebe v modulárním regálovém
systému ve vertikálních kanálech vysokých až 12 m.
Díky této výšce systém umožňuje prostorově úsporné
a efektivní skladování na velmi malé ploše. Boxy jsou
skladovány a vychystávány pomocí nově vyvinutých vozíků CSC, které se pohybují pod regálovým systémem
rychlostí až 4 m/s. Vozíky jsou navíc vybaveny speciálním bezpečnostním systémem.
Společnost Jungheinrich na veletrhu prezentovala také
své široké portfolio automatizovaných skladovacích
systémů a mobilních robotů. K vidění byl například nejnovější přírůstek do řady automatických vozíků (AGV)
– autonomní mobilní robot (AMR). Na stánku nechyběly
nejnovější lithium-iontové vozíky POWERLiNE.
Příští ročník veletrhu LogiMAT se uskuteční na výstavišti
ve Stuttgartu ve dnech 25.–27. 4. 2023.
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MARKEM IMAJE
PACKAGING LIVE
aneb BALÍME PIVO!
Balení piva, přesněji řečeno sekundární balení šestice piv do dárkových krabic, bude tématem letošního ročníku balicí linky na Mezinárodním strojírenském veletrhu. Ve spolupráci
s partnery jej připravuje agentura Equicom a generálním partnerem je firma dovážející značicí technologie Markem Imaje, společnost ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM.
Na počátku stál nápad přijít s něčím novým a dobré vztahy partnera Tech Con
s měšťanským pivovarem Strakonický
Dudák. Slovo dalo slovo, a tak se opět
mohou návštěvníci těšit na zapojení
různých značicích a balicích technologií a robotů do společného programu,
na jehož začátku je přepravka piv a na
konci zabalená paleta. Roboty budou
tradičně značky FANUC, integrované
společností B:TECH, o značení se stará
ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM, chytrou
identifikaci balených produktů zajistí
Gaben, manipulaci krabic a zároveň
koncovky pro robota dodá Tech Con a o hladký průběh linky se postarají také výškově stavitelné plošiny od ZDVIH Servisu nebo vysokozdvižné vozíky a paletizátory Hyundai dodané firmou
Mátl & Bula. Speciální krabice na balení piv po šesti kusech vyrábí THIMM a do linky se postupně
mají zapojit ještě další partneři. Jisté je, že komentované ukázky budou opět probíhat 4× denně
přímo v pavilonu logistiky A2 na tradičním místě, u nich bude projektová kavárna s občerstvením
a pro návštěvníky jsou opět připraveny oblíbené soutěže. Tentokrát se mezi cenami mohou těšit
i na lahodný mok – pivo DUDÁK.

Nové stránky projektu www.packaginglive.eu

Text: Michaela Zachová

Foto: Jan Altner

MARKEM-IMAJE
PACKAGING LIVE
ZNAČENÍ, BALENÍ,
ROBOTIZACE V AKCI
4.–7. 10. 2022
pavilon A2,
stánek 048
MSV Brno
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Výroba i obchod musí být
udržitelné
Seminář Udržitelnost pro výrobu a obchod, který 8. června pod odbornou garancí Svazu obchodu
a cestovního ruchu ČR (SOCR) uspořádala společnost Press21, ukázal, že je nezbytné hledat
alternativy produktů, šetrné výrobní postupy i odpovědné chování k lidem a zvířatům. Mediálním
partnerem byl i magazín Packaging Herald.
Pavel Neumann

S

eminář se v letošním roce konal v moderních
prostorách Magenta Experience Center, které je
příkladem prostoru, kde udržitelnost hraje důležitou roli.

„Jsme rádi, že se udržitelnost dostává
stále častěji do popředí“

Podle Petra Kopáčka ze SOCR ČR je myšlení na budoucnost nutná podmínka současného úspěchu. Je třeba
76 www.packagingherald.cz

mít neustále na paměti rizika, která nás poslední dobou
obklopují. Je potřeba skloubit ekonomickou prosperitu,
sociální soudržnost, bezpečnost EU a udržitelnost pro
planetu i lidstvo. Jak dále podotýká, jedním z nástrojů
pro zvýšení udržitelnosti i zlepšení zdraví obyvatel by
se měly stát rostlinné alternativy potravin, případně potraviny založené na rostlinné bázi.

Budoucnost s rostlinnými alternativami
Pomáhají digitální technologie
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Velkým přínosem, který je možný i na českém trhu pozvolna pozorovat, je zavedení plnohodnotných elektronických účtenek. Stranou snahy o udržitelnost dnes
nezůstává ani e-commerce. Šetřit nejen pohonné hmoty,
ale zejména přírodu je možné obsluhou více zákazníků
v rámci jednoho závozu, sdílením přepravních kapacit
nebo zavedením ekologické city logistiky, například
v podobě kurýrů vybavených bicykly.

Je třeba komunikovat – více na

Stačilo by neplýtvat
Další z cest k udržitelnosti je omezení plýtvání. Skupina
Ahold se proto zavázala, že do roku 2030 omezí plýtvání potravinami o 50 %. „Těší nás, že česká pobočka
je v tomto ohledu ještě lepší. Už došlo k 36% snížení
a v eliminaci plýtváním bude pokračovat také navýšením
darovaných přebytků,“ popisuje Martina Černá, health
& sustainability director ve společnosti Albert Česká
republika. Jak podotýká, největší podíl potravinových
přebytků tvoří čerstvé potraviny, a proto firma objednávkové procesy v prodejnách neustále optimalizuje.
Pokud již vzniknou, daruje je potravinovým bankám
a například neprodané pečivo daruje také farmám a záchranným spolkům pro zvířata. Jak ale Martina Černá
zdůrazňuje, nejdůležitější je, aby pokud možno vůbec
nevznikaly. Albert proto zákazníkům pomáhá podílet se
na neplýtvání prostřednictvím dlouhodobých programů,
například nabídkou snížené ceny produktu, u kterých se
blíží exspirace. Aby zákazníci doznali představy, kolik
jídla je možné zachránit, informuje o něm nejen ve váhových jednotkách, ale také v přepočtu na porce. K velkým
závazkům také patří, že řetězec bude 100 % vlastních
značek do roku 2025 prodávat v plně recyklovatelných,
znovupoužitelných nebo kompostovatelných obalech
a pracuje i na snížení uhlíkových emisí.
Nepodléhejme dogmatům
V oblasti udržitelnosti se často hovoří o uhlíkové
nebo environmentální stopě. Jak ale upozorňuje
Vladimír Kočí z VŠCHT v Praze, mnohem přesnější
termín by byl stopa ekologická. „Uhlíková stopa je
jen jedna ze zátěží a nemůžeme se zaměřovat jen
na environmentální problém, protože jinak budeme
svedeni na scestí,“ varuje. Výrobky je nutné hodnotit z více úhlů. Například nemá příliš cenu se bavit
pouze o tom, zda balit do plastu nebo do papíru,

protože je zapotřebí vzít v úvahu celé odpadové hospodářství.
Jak dále Vladimír Kočí upozorňuje, v mnoha případech
ještě stále vyhrává byznys, který uspokojuje poptávku…
Ale pokud má obal balené vody mnohonásobně větší
environmentální dopad než produkt uvnitř… Má smysl
takový výrobek uvádět na trh? Z hlediska nutričního je
také na trhu spousta nezdravých produktů obsahujících
zbytečný cukr. A opět: má cenu takový škodlivý produkt
uvádět na trh? A také nejde „jen“ o obal samotný, ale
způsob, jakým se používá. Obaly jsou nedílnou součástí
prodávaných produktů a je třeba s nimi počítat. Nicméně
nesmíme podléhat dogmatům a například si myslet, že
co je recyklovatelné, neškodí přírodě. A že vše, co nese
známku biodegradabilní, se skutečně rozpadne na neškodné částice.
Druhý život pro obaly
Moderní obal by měl být variabilní a ohleduplný k přírodě. Jak upozorňuje Martin Hejl, jednatel společnosti
THIMM pack’n’display, mnohdy stačí přehodnotit staré
a již nefunkční marketingové vzorce a zamyslet se nad
tím, zda je třeba potisknout a nalakovat sekundární obal
i v místech, o která se spotřebitel nezajímá, protože
prostě nejsou vidět. Nemá také smysl obelhávat spotřebitele lakováním obalů a hraním si na udržitelnost
pouze tím, že chemicky bělený papír výrobce potiskne
hnědou barvou evokující ekologičnost. Je lepší soustředit se raději na konstrukci obalu, aby po splnění
své primární funkce nemusel do odpadu, ale posloužil
ještě alespoň jednou. Z krabic se může stát pelíšek pro
domácí mazlíčky, truhlík pro dekoraci nebo krabice na
fotografie. Stejně tak na promo stojan z vlnité lepenky
je možné navléknout nový papírový potištěný návlek,
aby posloužil pro další akce. Jak upozorňuje, dokážou
zmíněná řešení uvádět na trh za cenu, která odpovídá
stávajícím produktům, nebo je dokonce nižší. „Mnoho
lidí si myslí, že novinka musí být zákonitě dražší. Ale
není to pravda. Všechna opatření, která děláme, jsou
proto, aby byl výrobek levnější. A to z jednoduchého
důvodu: kdyby byl dražší, retail by ho nekoupil,“ vysvětluje Martin Hejl.

Penny rozšiřuje fotovoltaiku
Konec natírání na zeleno
Z odpadu surovina
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V hlavní výstavní hale areálu byla k vidění praktická ukázka kompletního toku zboží v procesu výroby skleněných lahví.

WoMH nabídl možnost vidět
i vyzkoušet
Kolem devíti tisíc zákazníků a fanoušků společnosti Linde Material Handling se opět sešlo – tentokrát
od 20. do 29. června na 4. ročníku veletrhu World of Material Handling (WoMH). Pozvánku do
Mannheimu dostali také zástupci odborného tisku. I oni měli možnost vidět na ploše 17 000 m2 nové
pojetí řešení komplexního toku materiálu.
Adriana Weberová

H

lavní myšlenkou je, že hosté, letos z více než 60
zemí, nejen navštíví stánky vystavovatelů, jak je
na veletrzích běžné, ale mají zde také jedinečnou
příležitost vyzkoušet produkty i logistická řešení naživo,
v pohybu a v reálných scénářích. Kromě toho mohou
diskutovat o svých individuálních požadavcích s produktovými odborníky a konzultanty a společně nalézat
řešení. O návštěvníky se každý den staralo více než 120
zaměstnanců Linde MH, během celé akce bylo možné
vidět 120 strojů manipulační techniky.
První den vyvrcholil večerní show, na které dominovaly
ukázky dovedností nejen nové manipulační techniky,
ale také její obsluhy. Například zde byli představeni tzv.
červení obři, tedy elektrické vysokozdvižné vozíky Linde
E100 až E180 s úctyhodnou nosností až 18 tun!
Druhý den následovala exkurze po veletrhu pod názvem
„highlight tour.“ V hlavní výstavní hale areálu byla k vidění praktická ukázka kompletního toku zboží v procesu
výroby skleněných lahví. Prezentováno bylo, jak lze efektivně, bezpečně, ergonomicky a udržitelně řešit přepravu
a manipulaci s nákladem od příjmu zboží přes skladování, vychystávání, výrobu až po doručení na poslední míli.
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Představen byl také například nový koncept řízení
vysokozdvižných vozíků prostřednictvím inovativního
systému Linde Steer Control. Pod ním se skrývá nové
elektrohydraulické řízení, které nevyžaduje klasický
volant. Při řízení vozíku je řidičova levá paže pohodlně položena na loketní opěrce zakomponované přímo
do sedadla a ovládání vozíku se děje integrovaným
minikolečkem nebo joystickem. Výhodou novinky je,
že práce s vysokozdvižným vozíkem je ještě pohodlnější a řidič zůstává soustředěný a produktivní delší
dobu.
V tzv. řídicím centru se zájemci mohli seznámit s výhodami, kterých lze dosáhnout díky digitalizaci a propojení skladových procesů. Rozsáhlé portfolio produktů pro
zvýšení bezpečnosti, různé energetické koncepce, řešení pro správu vozového parku Linde connect a možnosti
automatizace byly představeny na dalších tematických
stanovištích.
Suma sumárum, účastníci veletrhu si tak mohli na jednom místě více než sto kusů vystavené manipulační
techniky nejen prohlédnout, ale vybrané stroje také vyzkoušet.

REPORTÁŽ

Součástí nové budovy jsou příjmové a expediční rampy pro divizi čerstvých a chlazených ryb a expediční rampy pro divizi Maso.
Na rampách se přijímá také veškerý obalový materiál pro všechny výrobní divize podniku.

Bidfood spustil
nové balicí linky
V Kralupech nad Vltavou vyrostla největší a nejmodernější balírna čerstvých a chlazených ryb
ve střední Evropě. Společnost Bidfood ji vybudovala za 400 milionů korun na ploše 2 500 m2.
Automatizovaná výroba a moderní stroje, včetně balicích, zde zpracují měsíčně kolem 300 tun ryb.
Důraz byl kladen také na úspornější provoz. Tím nás provedli Jan Kanina, vedoucí provozně-technického oddělení, a Tomáš Potůček, vedoucí oddělení kvality společnosti Bidfood.
Adriana Weberová

N

ová budova stojí na místě té původní, kterou v listopadu 2020 kompletně zničil požár. Výroba byla
následně za pouhých 21 dní obnovena v provizorních prostorech. Zahájení výstavby nového objektu
bylo odstartováno v květnu 2021, výroba se zde pak
rozběhla 7. července 2022. Moderní prostory a jejich
nové vybavení umožňují zvýšení kapacity produkce
o 50 %. Před požárem budovu nyní chrání robustní protipožární systém.

Výstavba nové balírny ryb na videu

Investováno bylo také do tří nových balicích linek. Automatická balička Variovac balí do ochranné atmosféry
a zvládne výrobu dvou různých obalových formátů bez

nutnosti výměny forem. Do ochranné atmosféry lze zabalit i celou rybu. Druhý nový vakuovací stroj od stejné
značky by měl být zprovozněn na konci léta. Na Variovacu Primus se budou balit celé filety ryb, zejména lososa,
do vakua v měkké fólii. Stroj zvládne zabalit jak celý filet,
tak libovolně velkou část, jakou si zákazník bude přát.
Variovac Primus dokáže balit do vakua ve dvou řadách
a za hodinu zvládne až tunu filetů. Výhodou vakuového
balení je prodloužení trvanlivosti výrobku a také se zabrání jeho nežádoucí kontaminaci. Dalším benefitem je
velmi jednoduchá manipulace se zabaleným výrobkem.
Pořízena byla rovněž nová filetovací linka na lososy, jejíž
součástí je nový vakuovací balicí stroj značky Multivac.
Linka pro balení čerstvých ryb, filet nebo porcí do tzv.
skinové vaničky či skinu má v porovnání se starším modelem o 40 % větší kapacitu. Součástí linky je plně automatické značicí zařízení a část k vážení a etiketování.
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Tzv. Full Wrap Multivac aplikuje na vaničku místo klasické etikety lepenkový přebal, který ji obklopuje kolem
dokola. Zvětšuje se tak prostor pro textaci a designová
provedení balení.
Nový stroj zvládne zabalit tři výrobky najednou. Hmotnost ryb ve vakuovém balení, které je určeno pro maloobchod, se nejčastěji pohybuje mezi 200 až 250 g.
Balička si však poradí také se 120- až 400g formáty.
Linka nyní zvládne za kratší čas zpracovat a zabalit více
ryb než v minulosti.
V balírně čerstvých ryb je zpracováváno více než 40

Do balicího stroje Multivac 710 se vkládají vaničky určené především
pro retailové balení. Do misek je možné balit celé kusy masa, plátky masa,
různé masné polotovary či porce mletého masa.

druhů sladkovodních i mořských ryb. Více než 90 % jich
do České republiky putuje ze zahraničí. Nejžádanější

Společnost Bidfood působí na českém trhu od roku

rybou v gastronomii je norský losos, následuje pstruh,

1990. V současné době je jedničkou v distribuci potra-

candát nebo také mořský vlk. Poptávka po norském

vin do gastronomie a do tradičního maloobchodního

lososovi rovněž dominuje i v retailu.

trhu. Kompletní servis poskytuje více než 24 000 zákazníkům v oblasti HoReCa a přibližně 12 000 maloobchodním prodejnám, řeznictvím, pekárnám či sezonním
stánkům. Část produktů Bidfood vyrábí ve vlastních po-

Rozšířila se také balírna masa – více na

travinářských závodech v České republice. V Kralupech
nad Vltavou, kde sídlí výrobní závod Bidfood Kralupy,
provozuje zpracovny čerstvého hovězího a vepřového
masa, mořských a sladkovodních ryb, ale i jednu ze
dvou největších bouráren zvěřiny v ČR. Výrobní závody
v Opavě zahrnují největší výrobu zmrzliny na území
České a Slovenské republiky, dále výroby hluboce
zmrazené zeleniny, zmrazených hotových jídel, sous-vide, zmrazeného pečiva a listového těsta. Poslední
výrobní závod má v Dýšině u Plzně, kde se zpracovává
drůbež a vyrábějí masné speciality.

Čerství kuchaní lososi přicházejí třikrát týdně z Norska zaledovaní
v polystyrenovém boxu.
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Čerstvé ryby jsou uchovávány při teplotě do +2 °C a jsou neustále
kontrolovány. K zákazníkům jsou pak distribuovány zasypané v šupinkovém
ledu a přesně podle jejich konkrétních požadavků.
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Balicí linka Multivac 275 je určena pro vakuové balení filetů čerstvých ryb (tzv. skin balení). Po zabalení prochází balení aplikátorem etiket Multivac L 310 Full
Wrap, detektorem kovů a automatickou váhou, kde se aplikuje etiketa s hmotností a všemi povinnými údaji.

Skinové balení tilapie před aplikací etiket. Fólii (tzv. skin) tvoří směs několika
vrstev plastových materiálů, jedná se především o PET, EVOH, PE a PA.

Skinové balení s porcí lososa. Tento druh je v současnosti velmi žádaný
maloobchodními řetězci. Pro zákazníky je lákavý tím, že si mohou
prohlédnout výrobek ze všech stran.

Balicí stroj od firmy Variovac pro balení filetů, případně celých ryb do
ochranné atmosféry. Ve stroji jsou nainstalované dvě formy pro menší balení
např. filetů a delší na balení celých ryb. Stroj použije požadovanou velikost
balení pouze na základě navolení programu na jeho displeji a není třeba
měnit formáty ručně.

Hotová balení se naposledy zkontrolují, umístí do lepenkových krabic nebo
bedýnek a na paletách se následně přemisťují do expedičního skladu.
Aktuálně 60 % z celkové kapacity výroby čerstvých a chlazených ryb putuje
do chladicích pultů obchodů. Zbylých 40 % míří do gastronomie.
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9750

Nová CIJ tiskárna
Markem-Imaje


Tiskárna 9750 je navržena tak, aby



optimalizovala celkové náklady na
vlastnictví, zvyšovala OEE a zároveň
přispívala k vašim cílům udržitelnosti.
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CIJ printers

rozšířená
záruka

LET



10“ dotykový displej s interaktivním
uživatelským rozhraním
Až pět řádků textu, loga, 1D a 2D kódy
ve vysokém rozlišení
Plně nerezová skříň bez retenčních zón
(IP56/IP66)
Až o 50 % nižší emise těkavých
organických sloučenin (VOC)
Intelli’Swap modulární design pro
snadnou údržbu
Programovatelné 24pinové rozhraní
pro snadnou integraci připravené pro
Průmysl 4.0
Chytrý management spotřebního
materiálu
Široká nabídka inkoustů pro všechny typy
materiálů, včetně vysoce výkonných
MEK-free inkoustů

Nejdelší servisní
interval na trhu

18 000
hodin

30 měsíců

Navštivte naše expozice na MSV v Brně ve dnech 4. – 7. října 2022 v pavilonu V, stánek 105 a zároveň v pavilonu A2 v rámci balicí linky Markem-Imaje Packaging Live. Představíme novinky technologií
Markem-Imaje, jako jsou vosková tiskárna 5940 G nebo inkjet tiskárna 9750.

ONDRÁŠEK INK-JET SYSTEM
OFICIÁLNÍ PARTNER MARKEM-IMAJE ČR
Více o tiskárně zde
obchod@ondrasek.cz

www.ondrasek.cz

www.markem-imaje.com

+420 558 639 611

