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Niedawno skończyłem czytać historię odkrywcy Sir Earnesta Shackletona, zawartą w książce pt. „Endurance. 
Antarktyczna Wyprawa Shackletona”. Opisuje ona „nieudaną” podróż i zmagania załogi statku po tym, jak 
ich okręt został pokonany i zmiażdżony przez krę lodową na Morzu Weddela, więżąc wszystkich uczestników 
wyprawy na lodowcu. 

Załoga musiała zdefiniować na nowo podejście do przetrwania, 
gdy obozowała na zamrożonym morzu, czekając aż stopnieje. 
Zbudowali i zwodowali małe łodzie ratunkowe, które umożliwiły 
im dopłynięcie do Wyspy Słoniowej. Po tym, jak utknęli na lądzie, 
załoga zbudowała jedną trwałą, ale małą łódź ratunkową, zdolną 
do zabrania jedynie garstki załogantów. Podczas gdy ta grupa 
żeglowała w poszukiwaniu bezpieczeństwa, reszta wyprawy wal-
czyła o przetrwanie w ujemnych temperaturach i beznadziejnych 
warunkach. Po długich i ponurych trzech miesiącach, Shackleton zdołał uratować pozostawionych członków 
załogi. W sumie, załoga przetrwała w izolacji ponad siedem miesięcy od zatonięcia statku Endurance.

Pomysłowość, jaką wykazała się załoga w pogoni za jedzeniem (polowania na pingwiny, foki i albatrosy), czy 
budowaniem schronienia ze zniszczonego i częściowo zatopionego statku, przy jednoczesnym zachowaniu 
pozytywnego nastawienia w skandalicznie trudnych warunkach subarktycznych (wiatr dmący z prędkością 
do 100 mil na godzinę i wszechogarniająca wilgoć), była fascynującym i prawdziwym świadectwem silnego 
przywództwa, zaangażowania oraz umiejętności dostosowania się do ciągle zmieniającego się świata.

PRZETRWALIŚMY ROK 2020. Przeżyliśmy jeden z najtrudniejszych i najbardziej wymagających lat, 
jakie możemy spotkać w całym naszym życiu. Rozwijaliśmy się wraz ze zmieniającymi się warunkami w 
celu zaspokojenia osobistych potrzeb i wymagań klientów. Podejmowaliśmy kroki, aby zmienić sposób 
postępowania i dostosować się do nowych warunków. Jako firma, odnieśliśmy kilka wspaniałych zwycięstw; 
opracowaliśmy kilka bardzo interesujących nowych produktów i nauczyliśmy się, jak skutecznie prowadzić 
nasze zakłady, a także rozwijać działalność bez zasobów zewnętrznych. 

Jako niezbędni pracownicy, wytrwaliśmy, skupiając się na znaczeniu współpracy, nawet jeśli interakcje 
międzyludzkie były ograniczone. Staliśmy na pierwszej linii frontu i ściśle przestrzegaliśmy wytycznych, 
praktykowaliśmy dystans społeczny i stosowaliśmy dodatkowe środki ostrożności w zakresie higieny, aby 
stale dostarczać wysokiej jakości opakowania dla przemysłu walczącego z COVID-19 i zapewniać niezbędne 
towary konsumentom. Mam nadzieję, że w tym bezprecedensowym czasie dowiedzieliście się o sobie i o 
naszej firmie czegoś, o czego istnieniu nie mieliście wcześniej pojęcia. Mam nadzieję, że nasze dokonania 
napawają was dumą. To dzięki wykorzystaniu tych osiągnięć możemy lepiej przygotować się na 2021 rok.

Najbliższy rok przyniesie nowe wyzwania, ale jestem przekonany, że wytrwamy, wzmacniając naszą firmę 
i siebie samych. Dziękuję za wszystko, co robicie w Mauser Packaging Solutions.  Życzę wam i waszym 
rodzinom szczęśliwego i BEZPIECZNEGO okresu świątecznego.

ZAWARTOŚĆ

CHROŃ SIEBIE I INNYCH 
Życie, praca i COVID-19

BEZPIECZEŃSTWO W 
2021 r.  
Podnieś swoje standardy 

VIRGIN PULSE 
 Program wellness

ROZWÓJ W 2020 R. 
Wyraźniejsze zaznaczenie 
naszej obecności i dalszy 
rozwój 

INNOWACJA 
Rozszerzenie naszych 
możliwości w zakresie 
obsługi klientów  



Skupienie się na bezpieczeństwie jest 
niezbędne dla naszej firmy, Ciebie i dla 

wszystkich dookoła.

CHROŃ SIEBIE I INNYCH  
ŻYCIE, PRACA I COVID-19

BEZPIECZEŃSTWO 
W 2021 R. 
PODNIEŚ SWOJE STANDARDY

W Mauser Packaging Solutions bezpieczeństwo jest czymś 
więcej niż priorytetem – jest to kluczowa wartość i integralna 
część naszej kultury. Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie 
naszych pracowników jest podstawą tego, co robimy. 
Aby pomóc w wypełnieniu tego obowiązku, Mauser 
Packaging Solutions zorganizuje w 2021 r. dwa globalne 
wydarzenia związane z bezpieczeństwem.
Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za bezpieczną pracę. 
„Podnieś swoje standardy”, nasz motyw przewodni na rok 
2021, odzwierciedla zaangażowanie firmy Mauser Packaging 
Solutions w bezwzględne zapewnienie bezpiecznego i 
zdrowego środowiska dla wszystkich osób pracujących dla 
naszej firmy i wraz z nią.

MAJ 2021 r.
Działania i szkolenie skupione na zakładzie

STYCZEŃ 2021 r.
Wydarzenie globalne dotyczące bezpieczeństwa

PRZESTRZEGAJ CODZIENNYCH 
NAWYKÓW ZDROWOTNYCH

 • Zachowuj dystans co najmniej 6 stóp 
(1,80 m) 

 • Unikaj kontaktu z chorymi 
 • Myj często ręce wodą z mydłem, za 
każdym razem przez co najmniej 
20 sekund 

 • Jeśli mydło i woda nie są dostępne, użyj 
środka do dezynfekcji rąk

DBAJ O PRAWIDŁOWE NOSZENIE 
MASKI

 • Umyj ręce, przed założeniem 
osłony twarzy

 • Załóż maskę na nos i usta, następnie 
zabezpiecz pod brodą 

 • Spróbuj dopasować ją do 
boków twarzy 

 • Upewnij się, że możesz swobodnie 
oddychać 

 • Nie zakładaj osłony twarzy dziecku 
poniżej 2 roku życia

NOŚ OSŁONĘ TWARZY
 • Noś osłonę twarzy, aby pomóc chronić 

innych w przypadku, gdy masz COVID, 
ale nie masz objawów  

 • Zasłaniaj twarz zawsze, gdy jesteś w 
miejscu publicznym 

 • Nie umieszczaj osłony na szyi, ani 
na czole 

 • Nie dotykaj osłony, a jeśli to zrobisz, 
umyj ręce

Mauser Packaging Solutions nadal 
skupia się na zdrowiu i dobru 
swoich pracowników, w tym celu 
wdrożyliśmy program wellness o 
nazwie Virgin Pulse. Program zachęca 
uczestników do zaangażowania się 
w dbanie o swoje zdrowie. Virgin 
Pulse jest programem całkowicie 
dobrowolnym i poufnym; jest 
dostępny dla pracowników, 
którzy zapisują się do programu 
medycznego Mauser Packaging 
Solutions. W programie tym, 
uprawnieni pracownicy mogą 
zdobywać punkty, które są równe 
dolarom HSA, uczestnicząc w 
działaniach wellness od 1 stycznia do 
30 listopada. 

ZACZYNAMY
Zacznij od zobowiązania się do prowadzenia zdrowszego trybu 
życia, zapisując się do Virgin Pulse, począwszy od 1 stycznia. 
Dołącz pod adresem join.virginpulse.com/mauser lub pobierając 
aplikację mobilną na urządzenia z systemem iOS lub Android.

*Program dostępny tylko dla pracowników Mauser Packaging Solutions 
uprawnionych do świadczeń w Ameryce Północnej.

VIRGIN PULSE: 
PROGRAM WELLNESS



WZROST W 2020 R.
WYRAŹNIEJSZE ZAZNACZANIE NASZEJ OBECNOŚCI I DALSZY ROZWÓJ

SMALL PACKAGING  
MEMPHIS, TENNESSEE
Nowa linia w zakładzie Small Packaging Metals w 
Memphis w stanie Tennessee wykorzystuje najnowszą 
technologię spawania i nakładania proszku typu „F”, aby 
usprawnić produkcję puszek galonowych typu „F”. 

Linia „pod klucz” zapewnia mniejsze ilości odpadów, 
większą niezawodność oraz wszechstronność, poprzez 
umożliwienie szybkiej zmiany specyfikacji produktu, 
takiej jak zmiana wysokości, stosowanego proszku, czy 
rozmiaru dyszy. 

Podstawowe zalety linii obejmują ulepszenia 
technologiczne w procesach spawania i proszkowania, 
zastosowanie robotyki paletyzatora oraz zdolność 
przepustowości dla wszystkich puszek galonowych typu 
F. Linia ta jest przykładem skupienia Mauser Packaging 
Solutions na ciągłym doskonaleniu.

INDUSTRIAL SOLUTIONS 
 HUTCHINS, TEKSAS
Nasz zakład Industrial 
Solutions w Hutchins 
w Teksasie rozpoczął 
działalność produkcyjną 
i renowacyjną w czerwcu 
2020 roku. Po osiągnięciu 
pełnej zdolności operacyjnej, 
najnowocześniejszy zakład 
stanie się sercem zakładów 
zajmujących się renowacją i 
rozdmuchiwaniem kontenerów IBC w Kemp w Teksasie. 

Zalety zakładu w Hutchins w porównaniu z obecnym 
zakładem w Kemp to m.in:

• Zwiększone bezpieczeństwo i wydajność Produkcja 
i renowacja odbywają się pod jednym dachem. 
Eliminując narażenie pracowników na działanie 
czynników atmosferycznych, a także niekorzystnych 
warunków, które mogą wystąpić, gdy procesy 
renowacyjne odbywają się na zewnątrz, pracownicy nie 
będą już musieli pracować w błotnistym, często śliskim 
terenie, który sprzyja poślizgnięciom, potknięciom 
i upadkom.

• Możliwości oszczędzania na kosztach frachtu 
Scentralizowane operacje obniżają koszty frachtu, 
poprzez ograniczenie transportu butelek pomiędzy 
lokalizacjami Mauser Packaging Solutions.

• Usprawniona logistyka transportu Bliskość i wygoda 
głównych autostrad oraz dwóch głównych lotnisk 
zapewnia przewagę konkurencyjną dla wysyłki i wizyt 
klientów.

• Wdrożenie nowoczesnej techniki i technologii 
Najnowocześniejsze urządzenia i zautomatyzowane 
procesy sprawiają, że operacje produkcyjne i 
remontowe w zakładzie są bezpieczniejsze dla 
wszystkich pracowników.

Lokalizacja w Hutchins to dla pracowników zakład 
produkcyjny na miarę XXI wieku. Służy za wzór dla innych 
zakładów zajmujących się podwójną renowacją i dużymi 
opakowaniami wspierającymi strategię „One Mauser”.

Nożyce i zgrzewarka, a następnie piec do polimeryzacji

Piec do utwardzania pasty na uchwyty i dysze

Maszyna do testowania jakości

Linia wprowadzania kontenerów



INDUSTRIAL PACKAGING  
REIDSVILLE, KAROLINA PÓŁNOCNA
W zakładzie recyklingu w Reidsville w Północnej Karolinie uruchomiono nowy, zautomatyzowany system przepływu i 
przechowywania materiałów do produkcji żywicy z recyklingu (PCR). Nowa automatyzacja odtwarza system znajdujący się w zakładzie 
recyklingu w South Plainfield w New Jersey. System przenosi czysty materiał do obróbki z linii myjącej bezpośrednio do silosów 
wewnętrznych, na granulator, a na koniec do silosów zewnętrznych, w celu pakowania i wysyłki. Przed wdrożeniem nowej linii, do 
transportu materiału między stacjami używano wózków widłowych.

MAUSER INTERNATIONAL 
 ERKELENZ, NIEMCY
W ostatnim roku zakład Erkelenz Reconditioning zrealizował dwa projekty 
mające na celu rozszerzenie działalności w zakresie wymiany kontenerów 
IBC i zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na PCR. Budowa nowej hali z 
nowoczesną linią myjącą kontenery IBC oraz zautomatyzowaną linią do ich 
wymiany stanowi rozwinięcie oferty produktowej i usługowej zakładu oraz 
umożliwia Firmie świadczenie usług ekologicznego mycia w pobliżu klientów. 
Usprawnienia te zmniejszają koszty logistyki i negatywny wpływ emisji 
dwutlenku węgla, poprzez optymalizację działalności transportowej w regionie.

Ponadto uruchomiliśmy następujące inwestycje: 

• zwiększenie produkcji PCR, dzięki usprawnieniu w Erkelenz linii myjących 
przeszlifowane materiały i linii do składania;

• rozbudowanie bieżącego zakładu Tube Center, aby służyło jako centrum 
logistyczne wspierające produkcję kontenerów IBC;

• budowa dodatkowych budynków, aby pomieścić nową, powiększoną 
linię rur. 

Działania rozwojowe w Erkelenz, w Niemczech, stworzyły podwaliny dla 
przyjęcia produkcji przyjaznej dla zasobów i odpowiedzialnej.

„Chociaż wszyscy stoimy w obliczu trudnego 
okresu z powodu COVID-19, cieszę się, że nasze 

projekty w Erkelenz przebiegają pomyślnie.”  
 – Alexander Zymelka, inżynier projektu,  

Mauser International

Korzyści ze zautomatyzowanego systemu to m.in.:

• zwiększone bezpieczeństwo
• redukcja kosztów środowiskowych i logistycznych
• lepsza spójność produktów końcowych
• wydajniejsze wykorzystanie układu zakładu i dostępnej przestrzeni

Jako dostawca PCR do zakładów należących do sieci Mauser Packaging Solutions, jak 
również do klientów zewnętrznych, zakład w Reidsville usprawnia łańcuch dostaw 
PCR, zapewniając w skuteczny i bezpieczny sposób wysoką jakość materiałów.

Wymagania dotyczące 
poprzedniego operatora i 
wózka widłowego

Proces renowacji

Nowe wymagania dla 
operatorów automatyki i 
wózków widłowych

Rozdrab-
niacz

Szlifierka
Linia 
myjąca Granulator Zewnętrzne 

silosy lub worki

Materiał 
transportowany 
wózkiem widłowym

Ręczna obsługa 
maszyny

Materiał 
transportowany 
dzięki automatyzacji i 
składowany w silosach 
wewnętrznych

Nowa linia myjąca kontenery IBC

Budowa nowego centrum linii rur

Silos wewnętrzny



Seria IBC Infinity jest częścią szerszej 
linii produktów, która obejmuje 
wielowarstwowe beczki, pojemniki 
na odpady medyczne, wiadra i puszki 
po oleju smarowym z recyklingu 
żywicy. Linia produktów serii Infinity 
to najbardziej wszechstronne portfolio 
opakowań przemysłowych wykonanych 
z żywicy pochodzącej z recyklingu.

INNOWACJA  
ROZSZERZENIE NASZYCH MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE OBSŁUGI KLIENTÓW

Firma Mauser Packaging Solutions odpowiedziała na potrzeby naszych klientów w 2020 roku, opracowując szereg nowych 
produktów i ogłaszając ulepszenia w istniejących liniach produktowych.

NOWE 1-CZĘŚCIOWE OPAKOWANIE KONSUMENCKIE 
Wprowadzone w drugim kwartale, 1-częściowe opakowanie konsumenckie jest idealne do stosowania w takich 
branżach jak pielęgnacja domu, cukiernictwo i słodycze, pielęgnacja basenu oraz produkty spożywcze. Pod 
zlewem kuchennym czy na półce w garażu, opatentowana konstrukcja opakowania chroni zawartość wanny, 
zapewniając równocześnie pozytywne wrażenia dla użytkownika końcowego. 

Zamknięcia ujawniające nieuprawnione próby 
manipulowania

Duży otwór dla konsumentów do łatwego wyciągania

Duża powierzchnia reklamowa dla osiągnięcia 
maksymalnego efektu marki

MAUSER PACKAGING SOLUTIONS ZDOBYWA NAGRODĘ PACKTHEFUTURE 
2020 ZA SERIĘ IBC INFINITY

Specyfikacja produktu:
 – Opatentowany wzór
 – Materiał: Polipropylen
 – Nadający się w całości do recyklingu, 
bez BPA

 – Rozmiar: 8” dł. x 6” szer. x 7,875” wys.
 – Liczba opakowań: 840 osadzonych / 
200 napełnionych

 – TL: 45 360 osadzonych / 5 
400 napełnionych

Jesteśmy zaszczyceni otrzymaniem tej 
prestiżowej nagrody. Nadal koncentrujemy się 

na dostarczaniu naszym klientom i rynkowi 
innowacyjnych rozwiązań w zakresie opakowań, 

które promują gospodarkę cyrkulacyjną, a 
jednocześnie nadal spełniają wymagania 

dotyczące wydajności. 
– Michael Steubing, 

President, International Packaging

Serię IBC Infinity od Mauser Packaging Solutions uznano za 
zwycięzcę w kategorii Eco Design w konkursie PackTheFuture 
2020 – Sustainable Plastic Packaging Award. Seria IBC 
Infinity była pierwszym kompozytowym pojemnikiem IBC 
wprowadzonym na rynek z wewnętrznym pojemnikiem 
wykonanym z żywicy z recyklingu (PCR).

Nagroda PackTheFuture jest współfinansowana przez 
Francuskie Stowarzyszenie Opakowań z Tworzyw 
Sztucznych i Giętkich ELIPSO oraz Niemieckie Stowarzyszenie 
Opakowań z Tworzyw Sztucznych IK Industrievereinigung 
Kunststoffverpackungen e.V. Nagroda 
jest wyrazem uznania dla innowacji, jakie 
mają miejsce w europejskim przemyśle 
opakowań z tworzyw sztucznych, w celu 
tworzenia zrównoważonych rozwiązań w 
zakresie opakowań z tworzyw sztucznych. 
Wyróżniono dziesięć innowacyjnych 
produktów w czterech różnych 
kategoriach.

Zwycięzcy kategorii Eco Design zostali 
starannie wybrani w oparciu o następujące kryteria: 
wykorzystanie materiałów z recyklingu, możliwość recyklingu, 
redukcja u źródła, redukcja wagi oraz możliwość utrzymania 
lub poprawy funkcjonalności produktu poprzez innowacje 
przyjazne dla środowiska.

Zaprojektowana z myślą o zrównoważonym rozwoju, seria 
IBC Infinity demonstruje zalety unikalnego zamkniętego 
systemu recyklingu Mauser Packaging Solutions oraz korzyści 
płynące z kaskadowych koncepcji ponownego wykorzystania i 
recyklingu przemysłowego produktu opakowaniowego.

Zaprojektowane tak, aby spełniały przyszłe kryteria  
UN dotyczące wydajności

Wykonane w ponad 70% z żywicy pochodzącej  
z recyklingu

Nadający się do ponownego wykorzystania i 
recyklingu



PIERWSZY POJEMNIK NA ODPADY 
FARMACEUTYCZNE Z TWORZYW 
SZTUCZNYCH W 100% PODDANYCH 
RECYKLINGOWI

Daniels Healthcare, marka Mauser 
Packaging Solutions, na przełomie 
2019/2020 wprowadziła swój 
pierwszy pojemnik na odpady 
farmaceutyczne wykonany w 
100% z tworzywa sztucznego 
pochodzącego z recyklingu. Nowa 
gama produktów SHARPSGUARD® 
eco pharmi łączy w sobie 
najwyższe standardy jakości i 

bezpieczeństwa z korzyściami dla środowiska, wynikającymi z 
zastosowania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.
Gama produktów SHARPSGUARD® eco pharmi jest przeznaczona 
do utylizacji odpadów farmaceutycznych w ich oryginalnych 
opakowaniach i stanowi fundamentalny krok w długoterminowym 
planie redukcji jednorazowego użytku tworzyw sztucznych we 
wszystkich produktach.
„Jako wiodący dostawca ostrych narzędzi i 
pojemników na odpady kliniczne dla sektora 
opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii, 
mamy obowiązek wprowadzać innowacje, 
odpowiadać na potrzeby naszych klientów i 
pomagać w tworzeniu lepszej przyszłości dla 
naszej planety”, powiedział Kevin Cundy, Daniels 
Healthcare, Head of Sales and Marketing, UK & Ireland.

Redukcja o 280 ton jednorazowego użytku tworzyw sztucznych 
w Daniels Healthcare rocznie 

Płaskie pokrywy i pojemniki z możliwością spiętrzania 
zapewniają efektywne transport i magazynowanie

Krótszy czas produkcji skutkuje zmniejszeniem zużycia energii o 
284 godziny

Pokrywa i podstawa wykonane w 100% z tworzywa 
sztucznego pochodzącego z recyklingu

POJEMNIK ZAKRĘCANY Z PCR
Częścią naszego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju 
jest zobowiązanie do zmniejszenia naszego śladu węglowego. W 
drugim kwartale poszerzyliśmy naszą ofertę opakowań przyjaznych 
dla środowiska, o pojemnik zakręcany z klasyfikacją UN, wykonany w 
100% z żywicy z recyklingu (PCR).

HDPE z materiałów pochodzących z recyklingu produkowany w 
naszych własnych zakładach Industrial Solutions daje tworzywom 
sztucznym nowe życie i zmniejsza ilość odpadów przemysłowych. 
Ten unikalny strumień materiału w zamkniętej pętli zapewnia stałe, 
wysokiej jakości dostawy PCR, dając tworzywom sztucznym nowe 
życie, zmniejsza ilość odpadów przemysłowych i redukuje ślad 
węglowy.

Nowy pojemnik zakręcany z klasyfikacją UN jest idealny do 
stosowania w różnych gałęziach przemysłu, takich jak przemysł 
naftowy, budowlany, chemiczny, sanitarny, 
samochodowy oraz farb i powłok. Jest on obecnie 
dostępny w rozmiarach 20 l oraz 5 gal i spełnia 
wymogi UN dla grup opakowań II i III klasy, bez 
konieczności stosowania zewnętrznego kartonu. 

INNOWACYJNY SYSTEM DRUMGUARD® OTRZYMUJE 
NAGRODĘ INNOWACYJNOŚCI W DZIEDZINIE OPAKOWAŃ 

Redukcja odpadów z jednorazowych materiałów 
zabezpieczających ładunek, takich jak folia 

termokurczliwa

O 95% szybszy montaż, niż przy 
konwencjonalnych metodach mocowania 

ładunku

Szybki i prosty demontaż po 
dotarciu

DrumGuard  posiada wyjątkową zdolność 
do spełnienia wymagań wydajnościowych 

dla bezpiecznego transportu towarów, przy 
jednoczesnej promocji gospodarki cyrkulacyjnej 
i zmniejszeniu naszego wzajemnego wpływu na 

środowisko.– Mark Burgess, Prezes i CEO

Zaprojektowany we współpracy z firmą 
Strauch GmbH system zabezpieczenia ładunku 
DrumGuard® otrzymał 
honorowe wyróżnienie za postęp 
w przemysłowych systemach 
dystrybucji w ramach 32. nagrody 
Dow za innowacje w dziedzinie 
opakowań. 

Jako pierwszy produkt tego rodzaju 
DrumGuard® zapewnia niezrównaną 
ochronę ładunku, jednocześnie 
drastycznie redukując jednorazowe odpady 
z tworzyw sztucznych, takie jak folia stretch i 
taśmy do zabezpieczania beczek stalowych, 
plastikowych i z włókna szklanego na paletach. 

Zainaugurowany w 1986 roku program Dow's 
Packaging Innovation Awards jest uznawany 
na całym świecie za wiodący program nagród 
w dziedzinie opakowań. Dawniej DuPont 
Awards, program honoruje innowacje za postęp 
technologiczny, zrównoważony rozwój i lepsze 
doświadczenia użytkowników.

~60% mniejszy ślad węglowy, w porównaniu 
z zakręcanymi pojemnikami HDPE 
wykonanymi z surowca dziewiczego

Jedna ciężarówka pojemników zakręcanych 
PCR firmy Mauser wykorzystuje ponownie 
równowartość 445 000 butelek z wodą 
jednorazowego użytku


