
 
 
 
 
 
 
 
Nyhedsbrev: testudgaver af HGs nye poser til sæson 2019/2020 
 
HG har siden foråret 2018, arbejdet på at få egen Papirsposemaskine op at køre til den kommende sæson - 
som opfølgning af vores arbejde, sendte vi ca. 90.000 testposer ud til lidt over 100 kunder med et udførligt 
tilbagemeldingsskema. 
 
Skemaer, samt rigtig mange skrivende bemærkninger, er kommet retur fra kunderne og vi har brugt 
tilbagemeldingerne til at træffe nogle valg og tilrette produktionen på flere områder.  
Vi er meget taknemmelige for alle kunder, som har villet hjælpe os på vej. 
Som tak vil de pågældende kunder, som har afleveret besvarelserne, få gratis fragt på alle dagligvarekøb i 
maj og juni. 
 
På en skala fra 1 – 5, fik poserne en gennemsnitlig karakter på 4,2, hvor specielt pasform, sugeevne, 
påsætning og positionering fik meget positive tilbagemeldinger. Dog var der også flere negative svar omkring 
limningen - både antal af limpunkter og ikke mindst kraften i limen, som ikke var god nok. 
 
Vi har taget konsekvensen - og fuldstændig ændret limmetoden fra den oprindeligt tiltænkte “kold lim” til 
den langt mere kraftige “varm lim” - hvorefter problemet er løst. 
 
Vedr. antal punkter af lim over længden - specielt helt ned mod bundsektionen - er det klaret ved, at vi har 
mere end tredoblet limlængden på alle posetyper. Denne tilretning har også haft den ønskede effekt og 
problemet er også derved løst. 
 
Papiret til HG Papirsposer vejer 110 g/m² og matcher meget af det som markedet ellers tilbyder. For at øge 
styrken i posen, har vi testet vores egne uden perforering hos nogle store pelserier. Denne type ser ud til at 
have en større styrke under aftrækningen og grundet fiberstrukturen i vores specialpapir, er sugeevnen 
uforandret god. Sidst, men ikke mindst, er den billige pris intakt. 
 
HG påbegynder den egentlige serieproduktion i maj måned og vil være leveringsklar til den kommende 
pelssæson 2019/2020.  Se de aktuelle priser på vores hjemmeside for begge typer. 
 
Endnu engang tak, til alle dem som har hjulpet os i gang, og har givet os sparring til at tilbyde dette nye 
produkt til minkbranchen allerede nu. 
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