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Bij “myProduct.at“ gaat het om een onlineshop voor levensmid-

delen, gereedschappen en geschenkartikelen van geselecteerde 

Oostenrijkse middenstandsproducenten, die uitsluitend milieu-

bewust en in harmonie met mens, dier en natuur produceren. 

Totaal omvat het assortiment meer dan 8.000 producten van 

circa 500 Oostenrijkse producenten – van kleine onlangs 

gestarte ondernemingen tot en met traditionele familiebedrij-

ven. Onder het motto “Hoogwaardig, regionaal en persoonlijk“ 

doen de oprichters van het bedrijf er dagelijks alles aan, om de 

klanten met duurzaam geproduceerde levensmiddelen en 

gereedschappen van Oostenrijkse producenten te voorzien. 

Zij helpen authentiek en verantwoord producerende kleine pro-

ducenten uit Oostenrijk vooruit en helpen hen in de prijzenslag 

tegen globaal opererende concerns. De oprichters gaat het 

daarenboven na aan het hart, met “myProduct.at“ de Oosten-

rijkse veelheid aan producten, de ambachtelijke traditie evenals 

de kennis over het produceren te behouden en verder te 

ontwikkelen.

De feiten
Sociaal engagement, duurzaam zakendoen en hulpbronnen 

ontzien hebben van het begin af aan een hoge prioriteit bij 

“myProdct.at“. De basisgedachte om hulpbronnen zoveel als 

mogelijk te beschermen ligt niet alleen bij producenten, maar 

dit wordt doorgetrokken tot en met het uitleveren van de aange-

boden goederen. Ook het verzendconcept van “myProduct.at“ 

zet in op duurzaamheid. Speciaal waar het gaat om het thema 

verpakking en opvulmateriaal, doet het bedrijf er alles aan, nog 

milieuvriendelijker te ageren.

Actueel worden grotendeels bio filler bestaande uit 100 % 

bio-maisconcentraat als opvulkorrels ingezet. Ander opvulma-

teriaal uit niet-duurzame grondstoffen dienen op langere termijn 

geëlimineerd te worden. Om dit mogelijk te maken dienen reeds 

aanwezige kartonnages hergebruikt te worden.

Met deze alternatieve aanzet worden financiële middelen 

bespaard. Tegelijkertijd wordt de onafhankelijkheid van leveran-

ciers aanzienlijk vergroot – leveringsknelpunten zoals onlangs 

door de Covid-19-crisis veroorzaakt, kunnen hiermee 

Duurzaam zakendoen én het milieu beschermen 
met zelf vervaardigd verpakkingsmateriaal
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verhinderd worden. Met zelf geproduceerd verpakkingsmateri-

aal is men gewoon veel fl exibeler en onafhankelij ker. Dus 

gingen de oprichters en bedrij fsleider op zoek naar een alterna-

tief voor verpakking- en opvulmateriaal van plastic.

De oplossing
Gebaseerd op een aanbeveling nam de bedrij fsleider, Rainer 

Neuwirth, de beslissing tot de aanschaf van een verpakkings-op-

bolmachine HSM Profi Pack P425 inclusief een stofafzuigsys-

teem in de stofclassifi catie M van de Zuid-Duitse fabrikant van 

datavernietigers- en balenpersen HSM GmbH + Co. KG.

“Wij  vertrouwden op de aanbeveling van onze zakelij ke partner 

en zagen in de verpakkingsopbolmachine HSM Profi Pack P425 

van HSM al onze wensen in vervulling gaan. De beslissing voor 

HSM was defi nitief de enige juiste“, gaf Rainer Neuwirth, op-

richter en bedrij fsleider van myProduct GmbH als reden daartoe 

aan.

De voordelen van de “Made in Germany“ verpakkingsopbolma-

chine van HSM liggen voor de hand. Per direct kan verpak-

kings- en opvulmateriaal zelf geproduceerd worden. De karton-

nages van leveranciers en binnenkomende goederen kan op 

deze wij ze milieuvriendelij k en duurzaam hergebruikt worden 

en reduceert daarmee aanzienlij k de afvoer van oud papier in de 

onderneming. Als fantastische feature worden de praktische 

zwenkwielen genoemd – zo is het compacte apparaat fl exibel 

op verschillende plaatsen in het magazij n inzetbaar.

Om de medewerkers voor eventuele stofontwikkeling te be-

schermen heeft de onderneming besloten, de verpakkingsop-

bolmachine met de stofafzuiger HSM DE1-8 te combineren. 

Een verder positief neveneff ect is de minimalisering van de ver-

vuilingsgraad van de pakketinhoud, omdat kartonen stofdeel-

tjes betrouwbaar opgezogen worden. De opgezogen deeltjes 

belanden in een opvanghouder in een soortement schuifl ade en 

kunnen daardoor eenvoudig verwij derd worden. Omdat de 

HSM Profi Pack P425 in het magazij n opgesteld is en daar inge-

zet wordt, wordt de stofontwikkeling van de magazij nproducten 

eveneens tot een minimum beperkt.

Het resultaat
Naast alle ecologische en milieubeschermende aspecten brengt 

de verpakkingsopbolmachine HSM Profi Pack van HSM ook fi -

nanciële voordelen met zich mee. Omdat in de toekomst bij na 

geen ander materiaal ingekocht hoeft te worden, bedraagt de 

geplande besparing ca. 200 tot 300 Euro per maand.

“De communicatie met HSM is zeer snel en competent. 

De onderneming streeft er steeds naar om voor elke 

klant een individuele oplossing te vinden. Met een HSM 

product zullen we niet alleen besparingspotentieel reali-

seren, maar wĳ  verheugen ons ook om een aanzienlĳ ke 

bĳ drage aan de circulaire economie te kunnen geven.”

Rainer Neuwirth M.A., oprichter en bedrĳ fsleider van 

myProduct GmbH
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