
ЕКОЛОГІЧНА УПАКОВКА
ЕКО ПАК ВІД БАСФ
ІННОВАЦІЙНЕ РІШЕННЯ

НОВІ СТАНДАРТИ:

ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ РОБОТИ 

І ДОТРИМАННЯ БЕЗПЕКИ



ГОРЛЕЧКО В ЦЕНТРІ

• Виливання без розбризкування та булькання

• Швидке і повне спорожнення

• Простіше промивати після використання

РЕЛЬЄФНИЙ ЛОГОТИП

• Знак якості БАСФ

• Гарантія оригінального продукту

• Захист від підробок

СПЕЦІАЛЬНА КРИШКА

• Герметична плівка разом з кришкою

• Відсутня індукційна запайка

• Безпечне і просте відкривання

ГНУЧКА РУЧКА

• Ергономічна форма

• Легко захоплюється в будь-якому положенні

• Легко повертається

ОПТИМАЛЬНІ 

УМОВИ РОБОТИ

НАЙКРАЩИЙ 

ЗАХИСТ 

ОПЕРАТОРІВ І 

НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА
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ПОЛЕГШЕНА КОНСТРУКЦІЯ

• Знижена вага

• Ідеально підходить для штабелювання

• Просто спресувати після використання

РИФЛЕНА ПОВЕРХНЯ З ПОКРАЩЕНИМ ЗЧЕПЛЕННЯМ

• Можна тримати і наливати без загрози зісковзування

• Безпечне спорожнення

ДЛЯ ЧОГО МИ РОЗРОБИЛИ ЕКО ПАК?

Для ефективного виконання 

повсякденних обов'язків важливо 

приймати правильні рішення, це 

стосується і упаковки. Особливе 

значення це має при роботі з хімічними 

засобами захисту рослин.

Одна з основних цілей компанії 

БАСФ полягає в тому, щоб допомогти 

агрономам використовувати засоби 

захисту рослин найефективніше і 

найбезпечніше.

Щоб досягти цієї мети, у процесі 

розробки упаковки ЕКО ПАК 

ми багато консультувалися з її 

безпосередніми користувачами. 

Досвід і пропозиції агрономів 

під час широких випробувань 

знайшли своє втілення в конкретних 

удосконаленнях – наприклад, 

конструкції ручки й поверхні для 

захоплення, що забезпечує найкращі 

умови роботи з новою упаковкою. 

Результатом впровадження 

зазначених пропозицій у поєднанні з 

багаторічним досвідом концерну БАСФ 

в галузі розробки упаковки стала 

поява легкої і зручної в користуванні 

каністри з отвором, розташованим 

у центрі верхньої частини, новою 

гвинтовою кришкою без запаювання 

фольгою й спеціальною конструкцією 

горловини, яка знижує можливість 

розбризкування; окрім того, у ній 

оптимізовані умови промивання 

й заливання. При роботі з новою 

упаковкою ЕКО ПАК істотно 

знижується ризик контакту з вмістом 

каністри. У процесі експлуатації 

агрономи можуть заощаджувати 

до 25% свого робочого часу, який 

витрачався на відкривання й 

спорожнення каністр.

Особливу важливість ми також надаємо 

раціональному, ресурсозберігаючому 

і екологічно безпечному виробництву 

упаковки, що значно знижує викиди 

парникових газів.

Нова упаковка ЕКО ПАК дозволяє 

працювати швидше й ефективніше, 

забезпечуючи оптимальні умови 

використання, безпеку для операторів 

і навколишнього середовища.

ЕКО ПАК
від БАСФ



ГОРЛЕЧКО В ЦЕНТРІ

На відміну від звичайної упаковки для засобів захисту 

рослин, нова упаковка ЕКО ПАК має отвір посередині. 

Це основне удосконалення: каністра спорожнюється 

повністю без розбризкування або булькотіння, захищаючи 

оператора від контакту з її вмістом. Крім того, це 

заощаджує час.

СПЕЦІАЛЬНА КРИШКА

Нова кришка має вбудоване ущільнення, що виключає 

необхідність індукційного запаювання. Це підвищує 

безпеку, оскільки істотно знижується ризик контакту з 

вмістом каністри.

ГНУЧКА РУЧКА

Будь-який предмет, яким доводиться користуватися щодня, 

має бути зручним. Цю гнучку, ергономічну ручку можна 

обертати в будь-яку сторону. Вона забезпечує міцне і 

надійне захоплення для оптимальної роботи з каністрою.

ПЕРЕВАГИ ЕКО ПАК В ДЕТАЛЯХ
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ЛЕГКА КОНСТРУКЦІЯ

Міцність і легкість конструкції – результат 

безкомпромісного рішення. І те, і інше властиво новій 

упаковці ЕКО ПАК, яка встановлює високі стандарти у 

всіх відношеннях: більша легкість, більша придатність для 

штабелювання й простота спресування після спорожнення, 

що забезпечує більш раціональне використання простору.

РЕЛЬЄФНИЙ ЛОГОТИП

З першого погляду стає зрозумілим, що це якісний продукт 

виробництва компанії БАСФ. Наш рельєфний логотип 

захищає вас від підробок. 

РИФЛЕНА ПОВЕРХНЯ З ПОКРАЩЕНИМ ЗЧЕПЛЕННЯМ

Донна частина каністри має опуклості, що забезпечує надійне 

захоплення, яке виключає зісковзування. Це забезпечує 

простоту розливу й точність розподілу її вмісту.

ЕКО ПАК
від БАСФ



ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ

СПЕЦІАЛЬНА КРИШКА

Просто відкрутіть кришку і нахиліть  •

ємність для застосування.

Тепер немає необхідності відкривати  •

індукційно приварену фольгу.

ПРОЦЕС ВИЛИВАННЯ 

ЗА ДОПОМОГОЮ РУЧКИ 

Й РИФЛЕНОГО ДЕНЦЯ

Візьміться за ручку й рифлене денце для  •

того, щоб міцно тримати каністру.

Це гарантує безпеку та ергономічність  •

спорожнення, а також точність 

дозування.

ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗ 

РОЗБРИЗКУВАННЯ

Завдяки тому, що горлечко  •

розміщується в центрі, спорожнення 

каністри відбувається без булькоту й 

розбризкування.

ПОВНЕ СПОРОЖНЕННЯ

Продукт використовується повністю – до  •

останньої краплі.

Каністра легко промивається після  •

використання.

УПАКОВКА 

ЕКО ПАК ІСТОТНО 

ЗНИЖУЄ РИЗИК 

НЕГАТИВНОГО 

ВПЛИВУ ЗАСОБІВ 

ЗАХИСТУ РОСЛИН
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ЕКО ПАК
від БАСФ

ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЛЯ СТІЙКОГО 

РОЗВИТКУ В ІНТЕРЕСАХ СПОЖИВАЧІВ 

І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Екологічна ефективність стосується 

того, як досягти більшого з 

меншими витратами. Розроблений 

у компанії БАСФ метод аналізу еко-

ефективності оцінює економічну 

значимість продукту залежно від 

впливу, який чинить його виробництво 

на навколишнє середовище.

У ході розробки нової системи 

упаковки цей метод застосовувався 

для її порівняння з існуючими 

виробами.

Результати показали, що концепція 

в основі створення нової упаковки 

ЕКО ПАК має істотно більшу 

еко-ефективність, оскільки для 

виробництва каністр витрачається 

значно менше пластику. 

Це призводить до скорочення 

викидів парникових газів у процесі 

виробництва і переробки. До моменту 

повномасштабної реалізації 

зазначеної концепції у 2014 р. ми 

розраховуємо досягти зниження 

викидів парникових газів більш ніж на 

2000 метричних тонн у перерахунку 

на СО
2
. Це еквівалентно збереженню 

80 000 дерев.

Агрономи також виграють від 

удосконалення умов переробки 

відходів – порожні каністри легко й 

безпечно пресуються для майбутньої 

утилізації. Крім того, у цьому разі значно 

зменшується ризик неконтрольованого 

впливу засобів захисту рослин, що 

містяться в каністрах.
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Витрати

  Існуюча упаковка

  Нова упаковка 

1,3

Низька еко-ефективність

Висока еко-ефективність
•  ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТИ •  ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТИ 

МАТЕРІАЛУ ДЛЯ УПАКОВКИМАТЕРІАЛУ ДЛЯ УПАКОВКИ

•  ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ •  ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ 

ПАРНИКОВИХ ГАЗІВПАРНИКОВИХ ГАЗІВ

•  ПОЛЕГШЕННЯ УМОВ •  ПОЛЕГШЕННЯ УМОВ 

ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ

•  ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ •  ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ 

ЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВЗОВНІШНІХ ВПЛИВІВ



1 ЛІТР 10 ЛІТРІВ

35,8 см

ОДНА КОНЦЕПЦІЯ – 

ТРИ РОЗМІРИ

Асортимент новаторської упаковки ЕКО ПАК виробництва 

БАСФ включає вироби трьох різних розмірів. Є можливість 

вибору найбільш зручної ємності в залежності від 

конкретних умов застосування. Правильний вибір каністри 

відповідно до заявлених вимог гарантує підвищену безпеку 

й оптимальні умови роботи з такою упаковкою.

1 ЛІТР

5 ЛІТРІВ

10 ЛІТРІВ

31,2 см

23,9 см

5 ЛІТРІВ

ТОВ “БАСФ Т.О.В.”: 
04070, м. Київ 

вул. Набережно-Хрещатицька, 9

тел.: (044) 591 55 99 

факс: (044) 591 55 98

www.agro.basf.ua
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