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A csomagolásfejlesztés irányai Magyarországon a VII. ötéves 
tervidöszakban 

Bernáth Miklós mérnök alezredes Az MN-ben felhasználásra, felhalmozásra, tárolásra kerülő anyagok, eszközök nagy mennyisége, mozgatása, megóvása, tárolási kérdései kapcsán célszerű foglalkozni a csomagolással. A csomagolás fejlesztésében ellentmondásos feltételekkel kell számolni a VII. ötéves terv folyamán. Az exportpiacok fokozott minőségi követelményeket támasztanak a csomagoltan exportált termékekkel szemben, amivel szemben áll a hazai ipar korlátozott fejlesztési lehetősége. Ha a csomagolóüzemek be is tudnák szerezni a szükséges csomagológépeket, a csomagolószer 
gyártók nem lesznek abban a helyzetben, hogy a belföld és a külföld által igényelt mennyiségű csomagolószereket a szükséges feltételekkel maradéktalanul szállítsák. További ellentmondás keletkezik az eladáshoz elengedhetetlenül igényesen csomagolt export és a hazai piacra szánt takarékos szándékú megoldasqk között. A különbségtétel műszakilag sem mindig valósítható meg. A magyar csomagolóipar fejlettsége a statisztikai adatok tükrében lényegében megfelel az ország fejlettségének. 1982-es adatok szerint a csomagolószer felhasználásunk 22 milliárd Ft, a GDP 2,61%-a, ez a nemzetközi középmezőnybe minősíti hazánk csomagolási tevékenységét. A fizikai foglalkoztatottak 4,1%-a {36 ezer fő) foglalkozik csomagolással, ennek mintegy fele géppel csomagol. A csomagolással foglalkozók 50 százaléka az élelmiszeriparban dolgozik. 1980-ban a csomagolt termékek árbevételéből 36,2 százalék volt a géppel csomagolt gyártmányok aránya. A csomagolószerrel való ellátás alapvetően hazai gyártásra épül, bár egyes területeken jelentős {pl. ónozott acéllemez 90%-ban) import szükséges. A csomagolószer exportunk a termelés 6%-a, az import a termelési érték 8%-a. A csomagolószer gyártók rövid átfutási idővel nem tudnak szállítani, kis sorozatokkal még mennyiségi felár megfizetése esetén sem szívesen foglalkoznak. Az igényesebb kivitelű ( szép nyomtatású, formatervezett) csomagolószerek előállításának lehetősége általában korlátozott. Az 
egyes csomagolóeszközökról: 

A papír, karton hullámlemez 40%-kal részesedik a felhasználásban. A karton- és hullámpapírlemez gyártásában összesen 40-50 ezer tonna hiány van a hazai piacon. A hiány felszámolására, illetve a kapacitások rekonstrukciójára 4,0 milliárd Ft beruházás szükséges. Ha ez elmarad, évi kb. 15 M dollár (750 M Ft/év) behozatallal kell számolnunk. A fémcsomagolásúak közül az ónozott acéllemez fő felhasználója a konzervipar, ahol a dobozgyártás technológiája annyira elmaradott {pl. a forrasztáshoz ólomötvözetet használnak), hogy az az egészségügyi előírások miatt exportukat is korlátozhatja. A piacon maradás igénye miatt a dobozgyártás rekonstrukcióját mintegy 580 M Ft-ért tervezni szükséges. Az új rendszerű csavarzáras üvegedény 100 M db/év fedélgyártó kapacitás létrehozása megkezdődött. 79 



További fejlesztés szükséges a koronakupak {üdítők, sörzárására) alumínium lemez, alu�ínium tubus gyártásban. 
Üveg csomagolószerek terén évek óta hiány mutatkozik. Tartósan üveg importra nem célszerű berendezkedni, mert az üveg exportja is gazdaságos. A használt·Üvegek visszagyűjtése a felhasználó üzemeknek többletköltséget jelent, nehezíti a korszerű üveg zárásmódok támasztotta minőségi követelmények betartását. A magyar üvegipar 1974-ben befejezett rekonstrukciója után is mintegy 100 millió db/év öblösüveg hiány mutatkozik. A hiányt növeli az, hogy a szovjet külkereskedelem - a legnagyobb vevőnk - a jelenleginél kisebb egységeket igényel a jövőben. (5 literes helyett 2,5 és ! literes üvegeket). Az igény kielégítése érdekében az üvegipart a tervidőszakban mintegy 500 M Ft-os beruházással tovább kell fejleszteni. Jelenleg lengyel importból mintegy 50-60 millió db öblösüveget hozunk be évente a konzervipar részére. A műanyag csomagolószerek felhasználása igen látványosan, gyorsan fejlődik. 1979-ben még csak 73 ezer tonna, 1983-ban már 1 1 3  ezer tonna műanyag csomagolószert használtunk fel. Ez az éves magyar műanyag termelés 28%-a. A legnagyobb arányban a PVC és a polipropilén {PP) felhasználása nőtt. A TVK-ban már készülnek a műanyag gyártó kapacitások. A speciális aroma- és vákumzáró műanyag csomagolószerek gyártásának fejlesztése szükséges. Hosszabb távon is fontos anyagnak kell tekinteni a fémgőzölt műanyag, fém-műanyag fóliákat, ezért a technológia meghonosításának részletesebb vizsgálata, hazai kifejlesztése indokolt. A műanyag csomagolószerek körében további fejlesztés szükséges a fólia, műbél, kemény PVC-lemez, tartály, láda gyártás ipari hátterében. A csomagoló és egységrakomány-képző gép ellátásában a hazai gyártás mintegy 310 MFt, az import 465 MFt értékű volt 1983-ban. A hazailag gyártott és gyártani tervezett csomagológépek négy a gyártásban is különböző jellemzőkkel bíró csoportba oszthatók; fogyasztói, gyújtó- {szállítási) csomagológépek, egységrakomány-képző gépek és csomagolási segédgépek. A magyar csomagológép gyártás legfejlettebb része a gyűjtőcsomagoló és egységrakományképző gépek gyártása, amelyekből komplex rendszerek szállítására vagyunk képesek. E téren jelentkező igények nagyobbik részét már ma is képesek vagyunk kielégíteni. A hazai gyártású csomagológépek általában nem alkotnak technológiailag összefüggő rendszereket. A konzervipar-részére gyártanak sorokká szerelhető technológiai és fogyasztói csomagolást végző gépeket. A csomagolási segédgépek {pl. címkéző, címkeragasztó, ragasztószalag nedvesítő, pántoló) mind Magyarországon, mind a KGST-országokban igen kis választékban gyártottak, ezért ezek fejlesztése komoly piaci lehetőséggel kecsegtet. A csomagológépekből a hazai piac nagysága nem teszi lehetővé gazdaságos sorozatok gyártását, ezért ehhez exportlehetőségek is szükségesek. A fejlett tőkés országokba ezekből exportra nem lehet számítani, ezért a gyártmányfejlesztésben a szocialista országok igényeit, követelményeit kell figyelembe venni. A csomagolási, alkalmazástechnikai szakemberekből az Anyagmozgatási és Csomagolási Intézet keretében létrehozták a Csomagolási Tanácsadó Szolgálatot, mely az érdeklődők rendelkezésére áll. 

A csomagolás hazai színvonala A csomagolás hépgazdasági jelentősége elsősorban a csomagolóeszközök előállításával és felhasználásával jellemezhető. A hazai csomagolósEer felhasználás GDP-értékhez viszonyítva (a GDP a népgazdaság anyagmentes termelési értéke) 1982-ben 3,25%, mintegy 22,5 M Ft volt. 80 



A csomagolószer felhasználási struktúrája az 1. számú táblázat szerint alakult. 
1. sz. táblázat 

Anyagfajta Felhasználás %-ban 1982-ben 
MFt 

1976 1980 1981 1982 

Papír 41,8 38,8 39,5 41,3 9,29 
Fém 21,7 25,1 22,0 20,5 4,60 
Műanyag 15,7 17,9 18,6 18,9 4,24 
Fa 7,3 4,0 4,5 3,7 0,82 
Üveg 11,8 12,7 13,7 14,3 3,22 
Textil 1,7 1,5 1,7 1,3 0,29 

Összesen: 100,0 100,0 100,0 100,0 22,43 A hazai csomagolóeszköz termelés némileg más összetételben 1982-ben 22,04 md Ft volt, ebből exportra ment 1,39 md Ft. A csomagolás hazai színvonalának ó"sszevetése a nemzetközi színvonallal A statisztikai adatok szerint a gazdaságilag fejlettebb országok lényegesen többet fordít;i.nak pénzeszközeikből csomagolásra, mint a közepes gazdasági fejlettségű, vagy az elmaradottabb országok. Az egy lakosra jutó csomagolószer felhasználás 1970-ben 13,2 dollár/fő, 1982-ben 52,8 dollár/ fő volt, tizenkét év alatt négyszeresére emelkedett. A jelentős növekedés ellenére a csomagolószer felhasználás elmarad a fejlett tőkés országoktól. Néhány országban pl. Nagy-Britanniában, Finnországban mintegy kétszeres, Hollandiában, Jugoszláviában, Svédországban három-négyszeres az egy lakosra eső csomagolószer felhasználás. A VII. ötéves tervidőszakban a népgazdasági tervezés a bruttó hazai termék mérsékelt növekedésével számol. Az elmúlt évek tendenciáit figyelembe véve a terv 1990-re a hazai csomagolószer felhasználást 24-26 md Ft-ra prognosztizálja (9-18%-os növekedés). A felhasználáson belül korszerűnek tekinthető papír-, fém- és műanyagalapú csomagolóeszközök aránya 1979-ben 70%, 1980-ban 81 % volt, ezek aránya a fejlett ipari országokban 5-10%-kal nagyobb. A hazai struktúra megfelelőnek tekinthető. 
A csomagolással kapcsolatos minőségi igények A szállítási csomagolások legfőbb funkciója az áruvédelem, ezért a szállítási csomagolás hiányosságai vagy árukárokban, vagy a rosszul csomagolt tétel visszautasításában jelentkeznek. A szállítási csomagolással kapcsolatos követelmények a szállítási viszonylat ismeretében viszonylag jól meghatározhatók. A fogyasztási csomagolással kapcsolatos követelmények egyéb része pontosan meghatározott hatósági előírásokban jelentkezik (nemzetközi, nemzeti szabályozás) melyek betartása az export minimum követelménye. A legtöbb kritikát a magyar termékek küllemi megjelenése váltja ki. Ezt semmilyen előírás nem szabályozhatja. A követelménye általánosan fogalmazható meg: a csomagolás legyen ízléses, legyen vásárlásra ösztönző, legyen a termék adekvát, utaljon a csomagolt termékre, feleljen meg az adott ország piaci szokásainak és természetesen legyen szépen kivitelezett. Az ízléses csomagolás készítése elsősorban nem műszaki fejlettség, nem nagy beruházások és drága csomagolóanyagok kérdése, hanem az ízlésé és a gondos munkáé. Általában e terület minősíthető a magyar csomagolás területén a legeimaradottabbnak, pedig objektíve ez indokolt legkevésbé. 
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A nemzetközi csomagolási szabályozásról Magyarországon és a szocialista országokban nincs a csomagolásra általános és egységes szabályozás. Az élelmiszerek csomagolására több előírást tartalmaz az Élelmiszertörvény ennek végrehajtási rendeletei, de ezek sok kérdést nyitva hagynak, melyeket a területre vonatkozó szabványokkal kísérelnek meg szabályozni. A szabályok előírásai nem egységesek és nem is vonatkoznak mindenre. Nyugat-Európában a Közös Piacon belül egységes Csomagolási Szabályzat működik, ez nemzeti jogszabály formájában jelenik meg, melyek követik a megállapodás szerinti előírást. Ezek a forgalomba hozott összes termékre vonatkoznak, függetlenül attól, hogy hol gyártották. Az importáló felelős azért, hogy a kívülről behozott termék feleljen meg az EGK-n belüli előírásoknak. Mit szabályoznak: - csomagolási méretsort a névleges tömegekre és térfogatokra; - mennyiségi tűrést, amelynek egységes alapelve, hogy a nagyobb mennyiség átlagának el kell érni a névleges töltési tömeget, illetve térfogatot. A könnyen és nehezen adagolható területekre összesen két értéket határoztak meg és ezek kötele-zőek: - a jelöléseket, (pl. a névleges töltőtömeg függvényében a minimális betűnagyságot); - a minőségellenőrzést, melyet dokumentálni kell, ezt a hatóság ellenőrzi. A fogyasztói csomagolásnál a vonalkód általános alkalmazása terjedt el. A fogyasztói csomagolás azonosítására szolgáló géppel olvasható vonalkódnak két egymással konform rendszere alakult ki. UPC/USA, Kanada 12 jegyű termékszám (EAN, EGK) 13 jegyű termékszám. A két rendszer egymáshoz illeszkedő rendszert alkot. Az EAN-rendszerhez 1984-ben csatlakozott hazánk is, rajtunk kívül a szocialista országokból csak Csehszlovákia tag. Ai. egységes EAN cikkszámozási rendszer számainak kiadását, szervezését a Magyar Kerskedelmi Kamara végzi. 
A fejlesztés fő irányai A papíralapú csomagolószereknél, nedvességálló (impregnált) hullámpapírlemezből készíthető nagyméretű doboz konténerek iránt várható igénynövekedés elsősorban az orvostechnikai, híradástechnikai, számítástechnikai és elektronikai alkatrészek csomagolásánál. Az építőanyagiparban növelni kell - a lakossági építkezések szükségleteként jelentkező -papír nátronzsákos csomagolás arányát. A kerámia- és üvegipar részére - a csomagolás gépesítésének érdekében - növelni kell a hullámpapírlemezből gyártható és nagy méretpontosságú dobozok gyártását. Nagy igény jelentkezik kartondobozokból, hullámpapírlemez dobozokból a vegyipar, elsősorban a gyógyszeripar területén. Az élelmiszeriparban biztosítani kell a kartondoboz, hullámpapírlemez doboz, hullámpapír kartonból, papírlemez zsugorfólia szükségletét, ez az alapja a további gépi csomagolás fejlődésének. Az élelmiszeriparral szemben támasztott követelmények: az élelmiszerek minőségét, eltarthatóságát javító eljárások a kereskedelmi termékválasztékot bővítő új cikkek és választékelemek előállítása. Ehhez megfelelő minőségű esetenként az aszeptikus töltés- és csomagolás feltételrendszerét kielégítő csomagolószerekre lesz szükség. Az igénynövekedés mindenekelőtt a műanyaggal, alumíniumfóliával kombinált papírok, kartonok az ezekből készített csomagolóeszközök iránt várható. Ugyancsak számottevő a folyadék csomagolására alkalmas papír alapú csomagolószerek iránti igénynövekedés a tejipar, üdítőipari- és más szakágazatok részéről. 82 



A mezőgazdaság is igényli a zöldség-gyümölcs félék, virág csomagolásához a farekeszek helyett a nedvességálló hullámpapírból készített rekeszeket. A fémalapú csomagolószerek közül az ónozott acéllemez a konzervdoboz alapanyag beszerzése csaknem kizárólag (90%-a) importból történik. Gondosan mérlegelik az ésszerű helyettesítési lehetőséget. A helyettesítés lehetőség a hús- és baromfiipar vonatkozásában erősen korlátozott, más (pi. zöldség, gyümölcs, főzelék stb.) termékcsoportok vonatkozásában egyenértékű az üveg csomagolás (öblösüveg) használata. Igen nagy gond az, hogy a konzervdoboz gyártásnál használt .forrasztásos" doboz palást gyártási technológiát rövid időn belül meg kell szüntetni, mert ólomtartalmú forrasztóanyaggal dolgoznak. Világméretű egészségügyi előírások vannak előkészítés alatt, ezen forraszanyag használatát néhány éven belül az Egészségügyi Világszervezet várhatóan betiltja. A dobozos konzervipari gépek rekonstrukciója a további gyártás érdekében elkerülhetetlen, mert a gyártó - berendezések 98 százalékban elhasználódtak. Az alumínium lemez csomagolóanyagként tórténő nagyobb arányú felhasználását gazdaságossági kérdések és a gyártási kapacitás hiánya akadályozza. Alumíniumból kívánják gyártani a nagyméretű üvegzáró fedőket, valamint a hús- és halkonzervek gyártásához a könnyen nyitható fedőkkel ellátott mélyhúzott dobozokat. A fejlesztést akadályozza az, hogy az alufinomlemez gyártmányokat nem rubelelszámolású piacon értékesítjük. A hazai alumínium fólia iránti kereslet a tejipar, boripar, konzervipar, húsipar, gyógyszeripar részéről gyorsabban emelkedett mint az várható volt. 1990-ig a jelenlegi kapacitás kétszeresére lenne szükség. Az alumínium tubusoknál a hatodik ötéves tervben kritikus helyzet állt elő. A tervezett beruházásokra nem került sor a Mátravidéki Fémművek Vállalat sem exportkötelezettségeit, sem a belföldi megrendeléseket nem tudta maradéktalanul teljesíteni. A belföldi tubusellátás elégtelensége lehetetlenné teszi azoknak a fejlesztési elgondolásoknak a végrehajtását, melyek például az élelmiszeripar területén a sűrített paradicsom, zöldségkrémek húskrémek csomagolását alumínium tubussal kívánták megoldani, az import ónozott lemezből készült dobozos csomagolás helyett. A gyártásban elkerülhetetlen mintegy 500 MFt fejlesztés végrehajtása. Hasonló fejlesztéseket kell előirányozni a következő tervidőszakban az alumínium aerosol palack gyártásban. Az acélhordók gyártását az OKGT komáromi gyárában 1985-ben belépő évi 120 edb kapacitással az ásványolajipari területek és az élelmiszeripari hordók gyártását megoldják. Ezzel megoldott a HUNGARONEKTÁR import hordóinak kiváltása. A húsipar részére a lehetőség biztosított az igényesebb piac megszerzésére, a konzervipar részére a zöldség- és gyümölcskészítmények asszeptikus tárolására, exportjára. A műanyag csomagolószerek az összes csomagolószer felhasználás 15 százalékát teszik ki Magyarországon ( 1983-ban 113 et különböző műanyag). A hazai műanyaggyártó TVK, BVK a felhasznált mennyiség mintegy 2/3 részét állítják elő, a többi import eredetű. Úgy a polietilén, mint a polipropilén gyártó új hazai kapacitások 1985-86-ban üzembelépnek ( 45 et/év polipropilén, 140 et/év polietilén gyártó üzem épül). Az anyagok biztosítottsága esetén a műanyag feldolgozó gépek és a csomagológépek, gépsorok rekonstrukciójára, fejlesztésére lesz szükség. A Hungária Műanyagfeldolgozó Vállalat üreges testek vékonyfalú polietilén palack mélyhúzott és vákumformázott PVC és poliészter, polipropilén termékek gyártását, választékát bővíti. Közös japán-magyar vállalat jött létre a polietilén hab gyártására, mely kapacitásai jelentős részét 1986-tól a csomagolóipar használja fel. A korszerű csomagolás egyre nagyobb mértékben igényli a tágított anyagokat, illetve a nagyfokú aromazáró képességgel rendelkező anyagokat. A csomagolások felhasználóinál a jövőbeni bővülés fontos hatóereje az újszerű alkalmazások lesznek, például a hajtógázos aerosolos palackok helyett mechanikus porlasztási palackokat fogad csak el a megrendelő, illetve vásárló. 83 



Új lehetőségek vannak a PVC-palackok felhasználásában a kis széndioxidtartalmú folyékony élelmiszerek palackozására. Külföldön elterjedten alkalmazzák a műanyagot, a nagy szénsavtartalmú üdítőitalok csomagolására is. Magyarország számára jelentős lehetne a rostos üdítőitalok mellett az ásvány- és gyógyvizek exportja műanyag palackban. Új eljárások alakulnak ki az élelmiszercsomagolás, élelmiszertartósitás területén a hősterilezhető műanyagok megjelenésével. A fröccsöntött termékek területén a fejlesztési irányokat a nagyméretű szállítóládák, rekeszek, állattartó ketrecek gyártása mutatja. Ezen kívül a hőformázott buborék csomagolások nagyobb lehetőségeket adnak az áru mechanikus védelmére is. Üvegalapú csomagolószerek jelenleg igen fejlődő csomagolóanyag. Felhasználása a VI. ötéves tervidőszakban is erősen fejlődött, például bébiétel, nescafé, üdítők területén. Az üveget a papír- és műanyag csomagolószerek nem s:i,oritják ki. A konzervipar az elmúlt években fokozott ütemben tért át a korszetű egyrészes TWIST-OFF {forgasd-nyílik) fém üvegzáró elem használatra. Ezek a zárókupakok az üvegipartól jó minőségű, pontos gyártású öblösüvegeket igényelnek, a magyar üveggyártó gépek ezt többségükben biztosítani nem tudják. Az öblösüveg import 1984-ben 61 millió db volt, többségüket 53 millió darabot Lengyelországból hoztuk be, hasonló nagyságrendű volt a palackimport is 65 millió darabbal. A magyar üvegiparral szembeni igény 1985-ben 860 millió darab öblös- és palackigény volt, ez 1990-re várhatóan 980 millió darabra nő. Látható, hogy az üveg csomagolószer felhasználás nem fejlődik vissza, sőt újabb növekvő igény kielégítésére kell felkészülni. Itt kell említést tenni a belföldi visszárus öblösüveg forgalomról. A kereskedelemből évente visszagyűjtött kb. 60 millió öblösüveg a teljes felhasználás mintegy 15 százalékát képviseli. Az újrafelhasználás okozta többletköltséget kb. 160 MFt-ra becsülik. A szállítási költségek növekedésével ez az összeg csak növekedhet. A nagyteljesítrnényű, nagy méretpontosságot követelő üvegzárási rendszereknél, visszagyűjtött - különböző időszakokban más és más cégek által gyártott - üvegek összekeveredése, méretszórása, nagy problémát okoz, ma már nem hidalható át. A feldolgozó üzemek a visszárus üvegeket az üveggyárak felé cserépként javasolják értékesíteni, a veszteségek egyidejű szétosztásával. Emellett törekvés van a korszerű könnyített súlyú üvegek előállításának, gyártásának bevezetésére is. A társított csomagolószerek {fóliák) egyre nagyobb mértékben terjednek el a csomagolóiparban. Ilyenek a hajlékony falú, több rétegű {fóliajellegű) anyagok. Ezek gyártása több különböző tulajdonságú anyag (fólia) folyamatos összeragasztásával vagy nyomás alatti összepréselésével történik {papír, műanyag, fém-műanyag, műanyag-műanyag stb., kombinálások). Ilyen társított fóliaigények jelentkeznek az élelmiszeriparban a húsipar termékek, tejtermékek, a (fél)készételek korszerű csomagolásának megvalósítására, illetve a vákumcsomagolásban. A fogyasztói csomagolási igények közül meg kell oldani hazai gyártásban a főzhető tasakok előállítását, valamint a fémgőzölt fóliák gyártását is. Hazai csomagológép szükséglet és kielégítésének lehetőségei A hazai ipar gyárt egységrakomány-képző, rögzítő gépeket, fogyasztói csomagológépeket, gyűjtő-csomagológépeket mintegy 320 MFt értékben { 1983 ). Emellett ugyanezen évben ezen gépekből mintegy 152 MFt rubelelszámolású 312 MFt nem rubel elszámolású importot is lebonyolítottunk. A magyar csomagológép gyártásnak hiányoznak a tradíciói. A legfejlettebbek ennek vonatkozásában NSZK, NDK, Olaszország, Svájc. Nem rendelkezünk .bedolgozott" külföldi piacokkal sem. Kis sorozatokat, egyedi gépeket gyártunk, magas önköltséggel, kis mennyiségben különösen nehezen beszerezhető dollárelszámolásból behozott {motorok, hajtóművek, fékek stb.) részegységekkel, kevés fejlesztési anyagi ráfordítási lehetőségekkel. 84 



A csomagolási segédgépek közül a kézi fóliahegesztő, címkenyomtató, automata címkéző, villamos üzemű pántológép, ragasztószer adagoló, címkéző mérleg gyártási igénye jelentkezik. Az áru csomagolásának fejlesztése az export, a jó áron eladhatóság, az automatizálás bevezetésének, a jó minőségnek előfeltétele, a viszonylagos lemaradásunk gyors felszámolása ebben a vonatkozásban elengedhetetlen. A magyar csomagológépek fejlett országokba gyakorlatilag nem exportálhatók. A KGSTországokban az NDK, Csehszlovákia, részben Lengyelország rendelkezik csomagológépgyártással. Ezek közül az NDK képvisel világszínvonalat. A gyűjtőcsomagoló- és egységrakomány-képző gépekből a fejlesztés fő iránya: zsugorfóliás gyűjtőcsomagológép {tálcás csomagoláshoz) egységrakomány zsugorító gép {villamos- és gázüzemű) egységrakomány pántológép, bontógép, gyűjtőcsomagoló gép, lapos tasakhoz tömlőtasakhoz feszített fóliás rögzítőgép tálcás csomagolásokhoz, kisteljesítményű {olcsó) egységrakomány-képző gép. A fogyasztói csomagolás gépeiből a formázó, töltő, záró vákumcsomagológép, újrendszerű tömlő, tejcsomagológép. Szerves termékekhez, aszeptikus hordó- és bélészsákos töltőgép. Az élelmiszeripar igényel elsősorban {hús, tej) formázó, töltő, záró-vákum csomagológépeket. Nagy az igény az előrecsomagolt hosszabb eltarthatóságú idejű hús- és tejtermékek iránt is. 
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