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PACKAGING

ET MANGEÅRIGT SAMARBEJDE 
I KONSTANT UDVIKLING

Hos Færch Plast har man i mange år benyttet Antalis 
som leverandør af  alle virksomhedens forbrugsvarer, 
og med tiden har samarbejdet udviklet sig til også at 
omfatte lagerhåndtering og udvikling af  helt nye løsnin-
ger. Primo 2015 igangsatte Færch sammen med Antalis 
et udviklingsprojekt i forbindelse med overgangen fra 
manuel til automatisk pakning af  virksomhedens mange 
produkter. 

HURTIGERE PAKKEPROCES
Færch Plasts brede produktsortiment omfatter bl.a. 
emballager til færdigretter, fersk kød, kolde fødevarer og 
snacks. Hver dag afsendes 1.000 paller med forskellige 
former for fødevareemballager fra virksomhedens hoved-
sæde i Holstebro. 

For at e� ektivisere og automatisere pakkeprocessen, har 
man hos Færch Plast investeret i 16 nye pakkerobotter, 
hvilket har betydet et skift fra manuel til fuldautomatisk 

forpakning. Dette har givet nogle nye udfordringer med 
de papkartoner, Antalis på det tidspunkt leverede til 
virksomheden.

IKKE HELT EN KASSESUCCES
”Vores daværende papkartoner fungerede � nt til  manuel 
pakning. Antalis havde udviklet en ny lukning, som 
gjorde, at vi både minimerede forbruget af  tape og også 
sikrede en hurtigere lukning”, forklarer Indkøber Susanne 
Berthelsen, som er ansvarlig for virksomhedens indkøb 
af  papemballage. 

”Før betød det ikke så meget, hvis en karton var 
lidt skæv, for medarbejderne kunne selv tilrette 
 emballagen, inden de tapede dem sammen.  Men 
da Færch´s pakkerobotter er meget følsomme over 
for selv de mindste udsving i kassernes udformning, 
kræver det i dag en større præcision og ensartet-
hed, end hvad vi før har skullet tage højde for”.
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KOSTBAR SPILDTID
De tidligere kartoner var ganske rigtigt ikke altid helt 
”lige”, og det medførte i starten ugentlige produktions-
stop på de nye pakkerobotter. Det kunne tage op mod 
60 minutter, før produktionen kørte normalt igen, og 
spildtid er kostbar, når man har en produktion, der kører 
døgnet rundt. Antalis konsulent, Niels Henriksen, valgte 
derfor at inddrage John Lindholm, produktspecialist i 
bølgepap fra Antalis Design Shop, i problematikken. 

”Udfordringen med de papkartoner, vi på det tids-
punkt leverede, var at de blev lavet på en maskine, 
der ikke kunne lave bukkelinjer og slidser præcise 
nok, og at papirsammensætningen ikke levede op 
til den kvalitet, Færch havde brug for til deres nye 
pakkerobotter”.
- John Lindholm, Solution Manager Antalis Design Shop.

UDVIKLINGSPROJEKT MED 
UDFORDRINGER
For at leve op til den præcision og kvalitet, pakkerobot-
terne kræver, påbegyndte Antalis derfor et udviklings-
projekt med den daværende leverandør. Et projekt, der 
kom til at strække sig over en længere periode.

”Efter � ere omgange at have testet nye forslag og 
prototyper i Færchs pakkerobotter, måtte vi sande, 
at de daværende papkartoner simpelthen ikke var 
gearet til pakkerobotternes � ntfølende sensorer”, 
fortæller John Lindholm. 

HJÆLP FRA GLOBALT 
LEVERANDØRNETVÆRK
Via Antalis store leverandørnetværk fandt Antalis derfor 
en anden leverandør med det nødvendige overvågnings-
udstyr og præcisionsudstyr til at fremstille papemballa-
ger til robotanlægget. Derved kunne Antalis igen leve op 
til at levere papkartoner: Nu med større præcision og i 
den ønskede kvalitet. 

STOR TILFREDSHED
De nye kasser giver ingen produktionsstop, men til 
 gengæld stor tilfredshed hos Færch: 

”Den specialistviden, Antalis bidrager med, er 
uundværlig for os. Om det lige er på emballage 
eller i forhold til andre forbrugsvarer, så ved vi, at 
vi altid kan få kvali� ceret hjælp gennem Antalis. 
Derudover betyder det meget for os, at deres spe-
cialister rykker ud, så snart vi har brug for det, og 
at vi har en tæt relation til dem som leverandør”.

- Susanne Bertelsen, Indkøber hos Færch Plast.

De tidligere kartoner var ganske rigtigt ikke altid helt 
”lige”, og det medførte i starten ugentlige produktions-
stop på de nye pakkerobotter. Det kunne tage op mod 
60 minutter, før produktionen kørte normalt igen, og 
spildtid er kostbar, når man har en produktion, der kører 
døgnet rundt. Antalis konsulent, Niels Henriksen, valgte 
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Hos Antalis ser man også en værdi i samarbejdet, der 
går langt ud over det at levere et produkt: 

”Vi skal stå inde, for det vi leverer. Forstået på to 
måder: Vi skal kunne levere de rette produkter i 
den rette kvalitet, til tiden, men vi skal også være 
i stand til at følge den udvikling, som sker ude hos 
vores kunder.”  

- John Lindholm, Solution Manager Antalis Design Shop.

TOTALLEVERANDØR 
Antalis leverer i dag alle Færch Plasts forbrugsva-
rer:  Emballage, kontorartikler, aftørring og rengøring. 
 Herudover leverer Antalis også emballage til tre andre 
af  Færchs fabrikker i Europa. Besparelserne i tid og 
penge ved at samle indkøbet hos én leverandør harmo-
nerer godt med Færchs egen convenience-tankegang, 
og det er ikke det eneste, Antalis har bidraget med i det 
 mangeårige samarbejde.

LAGERHOTEL MED STORE FORDELE
I Danmark håndterer og administrerer Antalis produk-
terne via det lagerhotel, Færch Plast hver dag trækker 
hundredvis af  varer fra. Derved slipper Færch selv for at 
have de mange paller til at stå i deres egen produktion 
og kan i stedet nøjes med at bestille de varer, de har 
brug for til dagens produktion.

”Vi sender hver dag 1.000 paller ud af huset, og 
anvender hvert år ca. 2,5 mio. kasser til distributi-
on, hvilket selvsagt fylder rigtig meget på et lager. 
Ved at bruge lagerhotel gennem Antalis slipper vi 
for de store lagerbindinger og pladsmangel.”

- Carl-Aage Mortensen, Indkøbschef  hos Færch Plast.

Niels Henriksen fra Antalis hjalp i sin tid Færch Plast 
med at få analyseret deres lagerbehov, og det medførte 
bl.a., at man reducerede antallet af  standardkasser, og i 
stedet � k udviklet et mindre antal specialkasser tilpasset 
virksomhedens behov.

ETABLERING AF NYT LAGERHOTEL 
Et helt nyt lagerhotel er netop blevet færdiggjort til 
Færch Plasts fabrik i Tjekkiet. Setup`et er det samme 
som i Danmark, og har til formål forbedre lagerstyringen 
og formindske varelageret. Niels Henriksen har stået i 
spidsen for projektet, og er i dag ansvarlig for sortiment, 
håndtering og administration. 

”I Tjekkiet trækkes der hver dag mange paller fra 
lagerhotellet. En stor del af disse varer er special-
fremstillede, og min rolle er så at sørge for, at der 
er de rette emballager på hylden hele tiden, så 
kunden ikke pludselig står i en situation, hvor de 
skal vente tre uger på en bestemt emballage”

– Niels Henriksen, Key Account Manager hos Antalis.

OM FÆRCH PLAST:
Færch Plast blev grundlagt i 1969 og er i dag markeds-
leder inden for innovative emballageløsninger til føde-
vareindustrien. Virksomheden, hvis hovedsæde ligger 
i Holstebro, har 1.120 ansatte, fordelt på 6  fabrikker i 
Danmark, Storbritannien, Spanien og Tjekkiet samt � ere 
salgskontorer, der dækker hele Europa. 


