
– Det internationale
marked for materiale-
håndtering og trans-
portemballage er et
område i vækst – ikke
mindst fordi plast i sti-

gende grad erstatter andre materialer, for-
tæller produktchef Tommy Pehrson fra Arca
Systems på side 57, hvor vi sætter fokus på
transportemballage og logistikoptimering. 

Og når logistik, materialehåndtering
samt vareflow skal optimeres, er transpor-
temballagen af altafgørende betydning. 
Tilsvarende er det ikke ligegyldigt, hvilken
transportemballage der vælges, når mil-
jøbelastningen skal minimeres.

Det unikke ved firmaets produktportofol-
io ligger især i mulighederne for at reducere
transportemballagens volumen. Dette sik-
res gennem flere forskellige stablings- og
foldekoncepter, som alle har det tilfælles,
at de minimerer rumfanget af den tomme
emballage. Præcis dette har stor betydning
for både omkostninger og miljøbelastning,
fordi en reduceret volumen betyder mindre
transport- og lavere miljøbelastning. En an-
den grundsten i Arca’s koncept er, at em-
ballagerne skal kunne både gen-
bruges og genvindes.

Hensynet til miljøet er også et koncept
Færch Plast har taget til sig. På side 60 kan
du læse mere om, hvordan det er muligt at

producere plast uden at tære på jordens
sparsomme lagre af fossile brændstoffer –
råmaterialet er noget så simpelt som majs-
stivelse. På Færch Plast, der er blevet inter-
nationalt kendt på grund af bioplast, er
man overbevist om, at bioplasten PLA bli-
ver fremtidens løsning for embal-
lagebranchen.

Disse er blot to ud af mange emballage-
koncepter, hvor der er taget hensyn til miljø
og ressourceforbrug. Og netop hensynet til
miljøet bliver sandsynligvis et af de emner,
der kommer til at interessere mange be-
søgende på Dansk Emballage Messe 2004.
Ikke kun for miljøets skyld – men også for
pengenes. At have en miljørigtig profil er
nemlig noget, der sælger. 

I anledning af årets suverænt
største begivenhed på den danske em-
ballagescene – Dansk Emballage Messe
2004, finder du i dette nummer af PackMar-
kedet et 33 siders specialtema om arrange-
mentet.

Vi ses på Dansk Emballage Messe
2004!
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