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Antalis præsenterer fem ideer til besparelser 
inden for logistik og supply-chain.
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OPTIMÉR 
LAGERPLADS1

Virksomheder investerer store summer i produktudvikling. 
De bruger penge på marketing for at sikre, at potentielle 
kunder kender til deres produkter. Deres salgsteams gør 
alt, hvad de kan for at få disse mulige kunder til at sige «ja» 
til deres tilbud. Trods det ser vi alt for ofte, hvordan 
emballage- og distributionsvalg helt eller delvis negligeres. 

Uanset om din virksomhed sælger direkte til slutbrugeren, via 
forhandlere, eller du er et tredjepartsfirma, genkender du sikkert 
mønsteret! Lige meget hvilken branche du er i, ved du sikkert, at 
emballage- og distributionsomkostninger stiger stille og roligt og 
relativt ubemærket, indtil de begynder at æde af overskuddet, hvis 
man ikke er opmærksom.

Der findes en række emballageløsninger, der kan hjælpe 
med at forbedre pluk og pakketider og sikre en bedre 
on-site effektivitet. 

•  Automatiske pakkefyldsløsninger så som papir - eller luftbaserede 
maskinløsninger giver lagerarbejdere mulighed for at udnytte 
værdifuld plads, der ellers optages af f.eks. polystyrene chips eller 
almindelig bobleplast. Produkter, der fylder meget, er samtidig ofte 
også bøvlede at håndtere. Disse automatiske luft og «krøllet papir» 
løsninger giver hurtige praktiske alternativer, der reducerer 
pladsbehov og manuelt arbejde, mens de stadig yder den 
nødvendige produktbeskyttelse.

• Støddæmpende og beskyttende forsendelsesemballage med peel-
and-seal lukning kan forbedre pakketider. Fikseringsfolie fylder 
mindre end forede kuverter og er løsninger, der reducerer behovet 
for pakkefyld og speeder pakkeprocessen op.

•   Automatiserede og semi-automatiserede strækfilmssystemer er 
alsidige og fleksible løsninger, der giver en stabil laststabilitet. 

Ovenstående er alle løsninger, der kan øge effektiviteten på lageret 
og optimere pakkeprocessen.

Vælger du i stedet en  tilgang, hvor emballage og distribution inkluderes 
som en del af hele processen, er der mulighed for at opnå besparelser 
i emballageomkostningerne. Du kan faktisk ende med at spare penge 
ved at bruge lidt flere ressourcer nogle steder i processen eller 
investere i udstyr, der kan hjælpe dig med effektivisering. En lille 
ændring i processerne kan ofte gør en stor forskel på bundlinjen. 

Antalis har et team af emballageeksperter, der er specialiseret i revision 
af forsyningskædens logistik og som kan hjælpe med at give et 
overblik og identificere områder, hvor der kan hentes besparelser.

Vores erfaring har vist, at der er fem hovedområder inden for emballage 
og logistik, hvor vores kunder kan opnå betragtelige besparelser.
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Med overblik over hele pakke- og distributionsprocessen - 
fra produktet er taget ned fra lagerhylden, til slutkunden 
pakker det ud af æsken - får du mulighed for at identificere 
steps, der kan sikre effektiviteten.

•  Det er afgørende at vælge de rette materialer til din 
pakkeproces. For eksempel kan en papkasse med automatbund 
reducere pakketiden og dermed øge outputtet, hvilket i sig selv 
kan give en overordnet omkostningsbesparelse.

•  Indførsel af automatiserede strækfilmsløsninger kan nedbringe 
behovet for manuelt arbejde og maksimere ydelsen i hver 
folierulle. Samtidig får du et hurtigere flow i din pakning af paller.

Sekundær og transitemballage ses ofte blot som et 
nødvendigt onde. Når man overvejer udgifterne til 
fragtskade-reklamationer og afviste paller, kan det dog 
være tydeligt, hvorfor det kan betale sig at have fokus 
på det.

•   En stabil og sikret last på pallen er afgørende for en sikker og 
effektiv transport af dine produkter. Dette er særligt vigtigt for 
automatiserede lagersystemer fordi, en lille ændring i lasten kan 
føre til dyre afvisninger. Simple løsninger så som indførsel af 
anti-skridark og mellemlag mellem kasserne på pallen kan 
forhindre, at de skrider og samtidig øge stabiliteten. 

•  Kantbeskyttelse og pallehætter kan også give ekstra stabilitet 
og beskyttelse mod støv, skidt og regn. 

•  Tykkelsen på papkassen samt kvaliteten på strækfilmen kan 
også være afgørende for stabiliteten.

Sekundær emballage kan være 
afgørende for en sikker og 
effektiv transport af dine 
produkter.

PROCES- 
OPTIMERING

SEKUNDÆR 
EMBALLAGE
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OMKOSTNINGS-
EFFEKTIV 
LEVERING 5

Reduktion af emballagevolumen eller -vægt for at mindske 
fragtomkostningerne behøver ikke at betyde en mindre 
sikker emballage.

•  Kasser og låg kan fremstilles, så de passer til hele din 
produktportefølje. Produktet placeres i en kasse, og en maskine 
måler, hvor meget luft, der er tilbage, før den tilpasser kassen, 
fjerner luften og sætter låget på. Dermed reduceres mængden 
af emballagefyld samtidig med, at både emballagevægt og 
volumen ofte kan mindskes.

•  Strækfilm, så som Multilayer folie, har en øget styrke og ydelse 
til trods for, at den er tyndere end standard film. Den kan 
samtidigs trækkes så meget, at du reducerer dit filmforbrug med 
66% uden forringet laststabilitet, dvs. et mindre CO2 aftryk og 
en økonomisk besparelse. Ligeledes kan du få en bedre 
pakkeeffektivitet, da der er flere meter film på rullerne, hvilket 
giver færre rulleskift. 

•  Tunge forsendelser på eksempelvis paller, trækasser etc. kan let 
erstattes med heavy duty bølgepap paller. Disse tåler høj 
belastning, et fugtigt miljø og reducerer vægten med op til 50%. 
Perfekt til flyfragt transport, hvor lav vægt er vigtig for at spare 
transportomkostninger.

SIKKERHED 
I TRANSIT4

Undgå at dine varer udsættes for tyveri ved at tage 
proaktivt handling. Herved sparer du tid på at efterlyse 
dem, udgifter til erstatning samt ekstra tid brugt på 
pakning og fragt.

•  En sekundær emballage kan i sig selv yde beskyttelse via en 
neutral karton - så ligner den de andre. Forseglingsemballage 
kan samtidig gøre det let for modtageren at se, om andre har 
prøvet at åbne pakken.

•  Logo tape, der har en sporbar printet kode kan ikke fjernes og 
erstattes på samme måde, som standard brun tape kan. Andre 
muligheder inkluderer tape, der afgiver blæk, hvis man forsøger 
at bryde den. 

Tag proaktivt handling for at undgå 
tyveri af varer i transit.
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Se de konkrete fordele ved 
Multilayer i videoen her.

https://youtu.be/FzaTh2SPXpA
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www.antalispackaging.dk

WE
TAKE 
YOU 
FURTHER
Følg os på Linkedin siden  
Antalis Packaging og få nyheder og trends 
inden for emballage!

Kontakt os og hør mere om, 
hvordan du kan reducere 
dine emballageomkostninger.

E-mail: justask@antalis.dk
Tlf: +45 72 100 102

http://www.antalispackaging.dk
https://www.linkedin.com/showcase/antalispackaging

