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Ik las onlangs het boek Endurance, het verhaal van de ontdekkingsreiziger Sir Earnest Shackleton. Het 
boek vertelt het verhaal van de "mislukte" reis en worstelingen van de scheepsbemanning nadat hun 
schip zonk na een aanvaring met ijsschotsen in de Weddellzee en de bemanning strandde op het pakijs. 

De bemanning had geen andere keuze en ze waren verplicht 
om hun overlevingsstrategie aan te passen terwijl ze 
kampeerden op het zee-ijs tot het smolt. Ze bouwen kleine 
reddingsloepen en slaagden erin Elephanteiland te bereiken. 
Opnieuw op het vasteland bouwde de bemanning een 
duurzame maar kleine reddingssloep die slechts een klein 
deel van de bemanning kon vervoeren. Terwijl de kleine 
groep vertrok, bleef de resterende bemanning achter in 
vriestemperaturen en desolate omstandigheden. Na drie 
lange en barre maanden, slaagde Shackleton erin om de 
achtergebleven bemanning te redden. De bemanning slaagde erin om meer dan zeven maanden te 
overleven in isolatie sinds hun hun schip, de Endurance, zonk.

De vindingrijkheid die de bemanning aan de dag legde om voedsel te vinden (ze jaagden op pinguïns, 
zeerobben en albatrossen) en beschutting te bouwen uit de resten van het vernielde en gedeeltelijk 
gezonken schip, samen met de positieve ingesteldheid in waanzinnig moeilijk subarctisch 
omstandigheden (windsnelheden van 160 km per uur, natte omstandigheden), was fascinerend  en 
getuigt van sterk leiderschap, engagement, en het vermogen om zich aan te passen aan een wereld 
die continu in verandering is.

U EN ONS BEDRIJF HEBBEN 2020 DOORSTAAN. We hebben één van de moeilijkste en uitdagende 
jaren van onze levens tot nu toe doorleefd. We zijn geëvolueerd met veranderende omstandigheden 
om onze persoonlijke behoeften en die van onze klanten tegemoet te komen. We hebben stappen 
ondernomen om dingen anders te doen en pasten ons aan wanneer dat nodig was. Als bedrijf zijn we 
erin geslaagd om een aantal succesverhalen te boeken; we hebben interessante nieuwe producten 
ontwikkeld en hebben geleerd hoe we onze fabrieken succesvol kunnen laten opereren, en hoe we 
onze voetafdruk kunnen vergroten zonder steun van externe bronnen. 

Als essentiële werkers, zijn we er doorheen gekomen en zijn we ons blijven concentreren op 
het belang van samenwerking, zelf als persoonlijke interactie beperkt was. We stonden aan de 
frontlijnen en hebben de voorschriften strikt opgevolgd, aan social distancing gedaan en extra 
hygiënische voorzorgen genomen om kwaliteitsvolle verpakkingen te blijven leveren aan industrieën 
die de strijd aangaan met COVID-19 en essentiële goederen aanbieden aan klanten. Ik hoop dat in 
deze ongeziene tijden, u dingen geleerd hebt over uzelf en ons bedrijf waarvan u niet wist dat ze 
bestonden. Ik hoop dat u tevreden bent met onze verwezenlijkingen. We gaan deze verwezenlijkingen 
gebruiken om zaken te leren en beter te doen in 2021.

2021 zal nieuwe uitdagingen brengen maar ik weet dat we het kunnen doorstaan naarmate wij en 
het bedrijf sterker worden. Ik wil u hartelijk danken voor al uw werk en inzet voor Mauser Packaging 
Solutions.  Ik wens u en uw families gelukkige en vooral VEILIGE feestdagen. 
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Concentreren op veiligheid is 
essentieel voor ons bedrijf, 

voor u, voor elkaar.

BESCHERM UZELF EN ANDEREN 
LEVEN, WERKEN EN COVID-19

VEILIGHEID 2021 
HOGERE STANDAARDEN

Veiligheid is meer dan een prioriteit bij Mauser Packaging 
Solutions – het is een kernwaarde en een integraal 
onderdeel van onze cultuur. De veiligheid en gezondheid 
beschermen van onze werknemers is de fundering van wat 
we doen. 
Om deze verantwoordelijk te vervullen, organiseert 
Mauser Packaging Solutions twee globale veiligheidsdagen 
in 2021.
Alle werknemers zijn verantwoordelijk om veilig te werken. 
“Hogere standaarden”, ons thema voor 2021, weerspiegelt 
Mauser Packaging Solutions’ engagement om elke inspan-
ning te leveren om een veilige en gezonde omgeving te 
creëren voor iedereen die voor en met ons bedrijf werkt.

MEI 2021
Activiteiten en training die focussen 

op de instelling

JANUARI 2021
Globale veiligheidsdagen

ELKE DAG GEZONDE 
GEWOONTEN VOLGEN

 • Bewaar ten minste 1,8 meter afstand 
van elkaar 

 • Vermijd contact met mensen die 
ziek zijn 

 • Was de handen vaak, met zeep en 
water, elke keer gedurende minstens 
20 seconden 

 • Gebruik handreiniger als water en 
zeep niet beschikbaar zijn

MONDMASKER CORRECT 
DRAGEN

 • Was uw handen voordat u het 
mondmasker aandoet

 • Draag het mondmasker over de 
neus en mond en zorg dat het vast 
zit onder de kin 

 • Probeer het nauwsluitend te maken 
tegen de zijkanten van het gezicht 

 • Zorg ervoor dat u goed kunt 
ademhalen 

 • Laat kinderen jonger dan 2 jaar geen 
gezichtsmasker dragen

DRAAG EEN MONDMASKER
 • Draag een mondmasker om anderen 

te helpen beschermen voor het geval 
u COVID hebt maar asymptomatisch 
bent  

 • Bedek uw gezicht altijd in het 
openbaar 

 • Plaats het mondmasker niet rondom 
uw hals of op uw voorhoofd 

 • Raak het masker niet aan, en als u 
het toch doet, was uw handen

Mauser Packaging Solutions' 
focus blijft de gezondheid en het 
welzijn van onze werknemers 
met ons wellnessprogramma, 
Virgin Pulse. Het programma 
moedigt deelnemers aan om zich 
toe te leggen op hun gezondheid. 
Virgin Pulse is volledig vrijwillig, 
vertrouwelijk en toegankelijk voor 
werknemers die zich inschrijven 
voor het Mauser Packaging 
Solutions' medische plan. 
Werknemers die in aanmerking 
komen, kunnen punten met het 
plan verdienen, die gelijkstaan aan 
HSA dollars, door deel te nemen 
aan welzijnsactiviteiten van 1 
januari tot en met 30 november. 

STARTEN
Ga van start door u te engageren voor een gezondere 
levenswijze door u in te schrijven voor Virgin Pulse op 1 
januari of daarna. Word lid op join.virginpulse.com/mauser 
of download de mobiele app voor IOS of Android.

*Het programma is alleen toegankelijk voor Mauser Packaging Solutions 
werknemers die in aanmerking komen voor Noord-Amerikaanse 

voordelen.

VIRGIN PULSE: 
WELLNESSPROGRAMMA



GROEI IN 2020
ONZE VOETAFDRUK VERGROTEN EN VERBETERING VERZEKEREN

KLEINE VERPAKKINGEN 
MEMPHIS, TENNESSEE
Een nieuwe lijn in de Small Packaging 
Metals instelling in Memphis, Tennessee 
maakt gebruikt van de laatste F-stijl las- en 
poedertoepassingstechnologie om de productie van 
F-style gallon blikken te verbeteren. 
De „turnkey”-lijnen produceren minder afval, 
zijn betrouwbaarder en veelzijdiger omdat ze 
snelle wijzigingen aan productiespecificaties 
mogelijk maken. Het gaat onder meer om 
hoogteveranderingen, poedertoepassing en grootte 
van mondstukken. 
De primaire voordelen van de lijn omvatten 
technologische verbeteringen aan de 
las- en poederprocessen, het gebruik van 
palletiseerderrobotica en hoge doorvoer voor alle 
F-stijl gallon blikken. Deze lijn is een voorbeeld 
Mauser Packaging Solutions’ focus op voortdurende 
verbetering.

INDUSTRIAL SOLUTIONS 
HUTCHINS, TEXAS
Onze Industrial Solutions 
instelling in Hutchins, Texas, 
startte met productie- en 
reconditioneringsprocessen 
in juni 2020. Wanneer deze 
state-of-the-art instelling 
volledig operationeel is, 
zal ze de basis worden 
voor Kemp, Texas 
reconditioneringsprocessen 
en IBC blaasgieten. 

De voordelen van de Hutchins instelling in vergelijking 
met de Kemp instelling:

• Verbeterde veiligheid en efficiëntie  
De productie- reconditioneringsprocessen bevinden 
zich onder een dak in de instelling. Werknemers 
zijn niet langer blootgesteld aan de elementen of 
ongunstige omstandigheden die kunnen optreden 
wanneer het reconditioneringsproces buiten wordt 
uitgevoerd, werknemers werken niet langer op een 
modderig terrein dat glad kan zijn, waardoor ze 
kunnen uitglijden, struikelen of vallen.

• Besparingsmogelijkheden voor transportkosten 
Gecentraliseerde operaties verminderen de 
transportkosten door het transport van flessen 
tussen de Mauser Packaging Solutions locaties te 
verminderen.

• Verbeterde transportlogistiek 
De nabijheid en het gebruiksgemak van belangrijke 
snelwegen en twee grote luchthavens bieden 
een concurrentieel voordeel voor transport en 
klantenbezoeken.

• Implementatie van moderne technieken en 
technologie 
State-of-the-art apparatuur en automatische 
processen maken de productie- en 
reconditioneringsprocessen in de instelling veiliger 
voor alle werknemers.

De Hutchins locatie heeft een 21st eeuw productiesite 
voor werknemers en dient als blauwdruk voor andere 
dubbele reconditionering- en verpakkingsinstellingen 
die de “One Mauser” strategie ondersteunen.

Snijmachine en lasser gevolgd door poederoven

Pasta hardende oven voor hendels en mondstukken

Kwaliteitscontrolemachine

Flesinvoegingslijn



INDUSTRIËLE VERPAKKING 
REIDSVILLE, NOORD-CAROLINA
De Reidsville recyclage-instelling in Noord-Carolina lanceerde een nieuw geautomatiseerd systeem voor materialen-
stromen en opslag voor de productie van post-consumer hars of post-consumer resin (PCR). De nieuwe automatisering 
repliceert een systeem van de South Plainfield, New Jersey, recyclage-instelling. Het systeem verplaatst zuiver gemalen 
materiaal van de waslijn rechtstreeks naar de interne silo's, op de granulator, en tot slot naar de buitensilo's om in zakken 
geplaatst te worden voor transport. Voordat de nieuwe lijn werd ingevoerd, werd materiaal tussen deze verwerkingsstations 
verplaatst met een vorkheftruck.

MAUSER INTERNATIONAL 
ERKELENZ, DUITSLAND
Erkelenz Reconditioning heeft in het afgelopen jaar twee projecten 
uitgevoerd die gericht zijn op de uitbreiding van de IBC re-bottelarij-
operaties en om de groeiende vraag naar PCR aan te pakken. De 
constructie van een nieuwe hal voor een state-of-the-art IBC waslijn 
en een automatische IBC re-bottelarijlijn breidt de product- en 
serviceportolio verder uit en stelt het bedrijf in staat om duurzame 
wasservices te verlenen in de buurt van klanten. Deze verbeteringen 
reduceren de logistieke kosten en de impact van koolstofdioxide door de 
transportactiviteiten in de regio te optimaliseren.

Er worden ook investeringen gedaan om: 

• De PCR-productie te verhogen door de opnieuw malen waslijnen en 
composietlijn in Erkelenz te verbeteren;

• Het huidige Tube Center uit te breiden om te dienen als logistieke 
hub om de IBC-productie te ondersteunen;

• Extra gebouwen te bouwen voor een nieuwe grotere tube lijn. 

Ontwikkelingsinspanningen in Erkelenz, Duitsland, leggen de grondslag 
om grondstofbesparende en verantwoordelijke productie te omarmen.

“Het zijn moeilijke tijden als gevolg van 
COVID-19, maar ik blij dat erin geslaagd zijn 
om voortgang te maken in onze projecten 

in Erkelenz.”  
 - Alexander Zymelka, Projectingenieur,  

Mauser International

De voordelen van dit automatische systeem:

• Verhoogde veiligheid
• Milieu- en logistieke kostenreductie
• Betere consistentie van output
• Efficiënter gebruik van de lay-out en vloerplan van de instelling

Als een leverancier van PCR-instellingen binnen het Mauser Packaging 
Solutions netwerk en aan externe klanten, verbetert de Reidsville instelling de 
PCR-aanvoerketen door hoogwaardig PCR veilig en efficiënt te leveren.

Vorige vereisten voor 
de operator en vork-
heftruck

Reconditionerings-
proces

Nieuwe vereisten voor 
automatische operator 
en vorkheftruck

Versnip-
peraar

Slijpma-
chine

Waslijn Granulator Buitensilo's 
of zakken

Materiaal verplaatst 
met vorkheftruck

Machine manueel 
bedienen

Materiaal verplaatst 
door middel van 
automatisering en 
opgeslagen interne 
silo's

Nieuwe IBC-waslijn

Constructie van nieuw centrum voor tubelijn

Interne silo's



De Infinity Series IBC maakt deel 
uit van een bredere productlijn 
met meerlagige vaten, containers 
voor medisch afval, emmers en 
smeerolieblikken gemaakt van 
gerecycleerd hars. De Infinity Series 
productlijn is de meest uitgebreide 
portfolio van industriële verpakking 
vervaardigd uit gerecycleerd hars.

INNOVATIE  
ONS VERMOGEN OM ONZE KLANTEN OPTIMAAL TE DIENEN UITBREIDEN

Mauser Packaging Solutions heeft gereageerd op de behoeften van onze klanten in 2020 door verschillende nieuwe 
producten te ontwikkelen en verbeteringen aan onze bestaande productlijnen aan te kondigen.

NIEUW 1-STUK CONSUMENTENPAKKET 
Het in het tweede kwartaal geïntroduceerde nieuwe 1-stuk consumentenpakket is ideaal voor gebruik 
in industrieën zoals thuiszorg, snoep en confectie, zwembadonderhoud en voedingsproducten. Of het nu 
onder een gootsteen in de keuken of op een schap in de garage staat, het gepatenteerde design van het 
pakket beschermt de inhoud en geeft de eindgebruiker een positieve ervaring. 

Met een klep die aangeeft om ermee geknoeid is 
voor veiligheid
Grote opening zodat consumenten het eenvoudig 
kunnen grijpen en meenemen

Groter reclamebord voor maximale merkimpact

MAUSER PACKAGING SOLUTIONS WINT  
PACKTHEFUTURE 2020 AWARD VOOR INFINITY SERIES IBC

Productspecificaties:
 – Gepatenteerd design
 – Materiaal: Polypropyleen
 – 100% recyclerbaar, BPA-vrij
 – Afmeting: 8”L x 6”W x 7.875”H
 – Hoeveelheid in verpakking: 840 
genest / 200 gevuld

 – TL: 45.360 genest / 5.400 gevuld

We zijn heel vereerd met deze prestigieuze 
award. We blijven ons concentreren om 
onze klanten en de markt innovatieve 
verpakkingsoplossingen aan te bieden 
die de circulaire economie promoten in 

overeenstemming met de prestatievereisten.- 
Michael Steubing, 

President, International Packaging

Mauser Packaging Solutions’ Infinity Series IBC was de 
winnaar in de Eco Design Categorie van PackTheFuture 
2020 – Sustainable Plastic Packaging Award. De Infinity 
Series IBC was het eerste composiet-IBC geïntroduceerd 
op de markt met een binnenhouder van post-consumer 
hars (PCR).
De PackTheFuture Award is mede gesponsord door 
de Franse Plastic and Flexible Packaging Association, 
ELIPSO, en de Duitse Plastics Packaging Association, 
IK Industrievereinigung Kunststoffverpackungen 
e.V. De prijs erkent de innovatie 
die plaatsvindt in de Europese 
verpakkingsindustrie om duurzame 
plastic verpakkingsoplossingen te 
creëren. Tien innovatieve producten 
werden erkend over vier verschillende 
categorieën.
De winnaars van de Eco Design 
categorie werden zorgvuldig 
geselecteerd op basis van de 
onderstaande criteria: gebruik van gerecycleerd materiaal 
recycleerbaarheid, bronreductie, gewichtsreductie en 
vermogen om productfunctie te verbeteren of te behouden 
door de milieuvriendelijke innovatie.
De Infinity Series IBC die werd ontworpen met 
duurzaamheid in gedachte, demonstreert de 
voordelen van Mauser Packaging Solutions’ unieke 
recyclagesysteem met gesloten lus en de voordelen van 
opeenvolgend hergebruik en recyclageconcepten van een 
industrieel verpakkingsproduct.

Ontworpen om in overeenstemming te zijn met de 
prestatiecriteria

Vervaardig van meer dan 70% gerecycleerd hars

Herbruikbaar en recycleerbaar



Een deel van ons engagement ten aanzien van duurzaamheid 
is ons engagement om onze koolstofvoetafdruk te verkleinen 
In het tweede kwartaal breidden we onze milieuvriendelijke 
verpakking uit met een tight-head container met VN-rating 
vervaardigd van 100% post-consumer hars (PCR).

Gerecycleerd HDPE geproduceerd in onze eigen Industrial 
Solutions instellingen blaast plastic nieuw leven in en reduceert 
industrieel afval. Deze unieke gesloten materiaalstroom 
verzekert een consistente, kwalitatieve aanvoer van PCR dat 
plastic nieuw leven geeft, industrieel afval vermindert en een 
kleinere koolstofvoetafdruk heeft.
De nieuwe tight-head container is ideaal voor gebruik in 
verschillende industrieën, met inbegrip van de olie-industrieën, 
bouwproducten, industriële chemische stoffen, huishoudelijke 
schoonmaak, autoverzorging en verven en 
coatings. Het is momenteel verkrijgbaar in 20 
L en 5 G en is in overeenstemming met de VN 
vereisten voor verpakkingsgroepen II en III en 
vereisen geen kartonnen buitenverpakking. 

DE EERSTE 100% GERECYCLEERDE 
PLASTIC CONTAINER VAN 
FARMACEUTISCH AFVAL

Daniels Healthcare, een Mauser 
Packaging Solutions merk, 
introduceerde zijn eerste 
container van farmaceutisch 
afval van 100% gerecycleerd 
plastic eind 2019, begin 2020. 
Het nieuwe SHARPSGUARD® 
ecologische, farmaceutische 
aanbod combineert de hoogste 

kwaliteit- en veiligheidsstandaarden met de milieuvoordelen van 
gerecycleerd plastic.
Het SHARPSGUARD® ecologische, farmaceutische aanbod 
is ontwikkeld om farmaceutisch afval in zijn oorspronkelijke 
verpakking te verwijderen en is een fundamentele stap in een 
langetermijnplan om single-use plastic te verminderen in alle 
producten.
"Als de leidende provider van containers voor scherpe medische 
instrumenten en containers voor klinisch afval aan de Britse 
gezondheidssector, is het onze plicht om te 
innoveren, te reageren op de behoeften van 
onze klanten en onze bijdrage te leveren om 
een betere toekomt te creëren voor onze pla-
neet," zei Kevin Cundy, Daniels Healthcare, 
Hoofd van Sales en Marketing, VK & Ierland.

280 ton reductie van single use plastic binnen Daniels 
Healthcare per jaar 

Stapelbare vlakke deksels voor efficiënt transport 
en opslag 

Snellere productietijd leidt tot een reductie van 284 uur 
energieconsumptie

Deksel en basis vervaardigd uit 100% 
gerecycleerd plastic

100% PCR TIGHT-HEAD CONTAINER

~60% kleinere koolstofvoetafdruk vs. 
vaten met gesloten dop vervaardigd met 
zuiver HDPE

Een trucklading van Mauser PCR vaten met 
gesloten dop hergebruikt het equivalent 
445.000 wegwerpwaterflessen

INNOVATIEF DRUMGUARD® SYSTEEM BEKROOND 
MET DOW PACKAGING INNOVATION AWARD 

De afvalreductie van single use 
stuwmaterialen zoals krimpfolie.

95% snellere installatie dan 
conventionele stuwmethoden

Snel en eenvoudig te 
verwijderen bij aankomst

DrumGuard heeft het uitzonderlijke vermogen 
om te voldoen aan de prestatievereisten om 
goederen veilig te transporteren, bevordert 
de circulaire economie en vermindert onze 

gezamenlijke impact op het milieu.  
- Mark Burgess, President en CEO

Het DrumGuard® stuwsysteem, ontwikkeld 
in samenwerking met trauch GmbH, kreeg 
een eervolle vermelding voor 
Voortgang in industriële dis-
tributiesystemen in Dow’s 32ste 
Packaging Innovation Awards. 
Als het eerste product in zijn 
soort, biedt de DrumGuard® onge-
ziene cargobescherming en vermin-
dert het single-use plasticafval, zoals 
stretchfolie en omsnoering om vaten 
van staal, plastic en vezel te bevestigen 
op pallets, drastisch 
Ingehuldigd in 1986, Dow’s Packaging Inno-
vation Awards worden globaal erkend als 
het leidende awardprogramma voor verpak-
king. Vroeger bekend onder de naam DuPont 
Awards, eert het programma innovaties voor 
technologische voortgang, duurzaamheid en 
een betere gebruikerservaring.


