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"Зелений пластик" у логістичній сфері - bilstein group обирає 

пластикову упаковку з переробленого матеріалу 

 

Протягом десятиліть плівка з пухирцями використовувалася у логістичній 

сфері bilstein group як засіб захисту для товарів під час перевезення. bilstein 

group - фахівець в галузі запасних частин робить великий крок у бік підвищення 

екологічності: з початку цього року компанія використовує лише пакувальний 

матеріал, що складається на 50 відсотків із переробленого пластику. 

 

Причиною такого рішення стало придбання нового обладнання для виробництва 

пакувального матеріалу безпосередньо на місці в логістичних центрах. Машини, 

які використовувалися раніше, досягли певного терміну експлуатації. Крім того, 

новий великий логістичний центр у Німеччині та вимоги клієнтів, що змінилися, 

змусили задуматися про нові методи виробництва захисної упаковки. Це 

стосувалося як пластикового пакування, так і машин, оскільки постачальники 

пропонували і те, й інше з одного матеріалу. 

 

У співпраці з відділом оперативної логістики концепції різних компаній 

оцінювалися та порівнювалися в реальних умовах протягом кількох тижнів. 

Зрештою вибір упав на постачальника, чиї пакувальні матеріали не тільки 

розробляються та виробляються в Німеччині, а й на 50 відсотків складаються з 

перероблених матеріалів. 

 

Чи можливо зараз досягти 100-відсоткового використання пакувальних матеріалів 

з переробленого пластику? Для формування повітряних подушок частини 

матеріалу зварюються разом. Щоб мати можливість контролювати ці процеси, 
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лист складається із різних шарів. Різні властивості цих шарів вимагають певної 

частки первинного матеріалу, оскільки температура плавлення відома і завжди 

стала для цього типу матеріалу. 

 

За допомогою упаковки, що переробляється, bilstein group робить ще один крок 

до більш раціонального використання ресурсів у сфері логістики. У 2020 році 

загальне споживання пухирчастої плівки вже було значно скорочено: приблизно 

на 24,5 тони на рік. На початку цього року bilstein group зробила ще один крок: 

завдяки відмові від використання деяких видів пластикової упаковки, можна буде 

заощадити ще дві тони пластику на рік. 

 

Інформація про компанію: 
 
Ferdinand Bilstein представляє три відомі бренди febi, SWAG і Blue Print. 
В асортименті bilstein group понад 64 000 різноманітних технічних 
запасних частин для професійного ремонту автомобілів. Компанія, що 
працює на міжнародному рівні, постачає свою продукцію в більш ніж 170 
країн світу. Для отримання додаткової інформації переходьте на 
офіційний сайт -  www.bilsteingroup.com 
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