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 بندی در اروپا های بستهشاخص 

 2021بر اکت 26  –بندی شاخص بسته 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

گرم بر    175کرافت الینر )

 مترمربع( 
 842.94 - 811.82 + 7.58 827.38 یورو 

کرافت الینر سفید عالی  

گرم بر   140- 135)

 مترمربع( 

 870.98 - 837.20 + 5.39 854.09 یورو 

  140- 150) 2تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 665.29 - 640.47 - 0.23 652.88 یورو 

  150- 140) 3تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 636.29 - 613.57 + 1.92 624.93 یورو 

  -100آر بی فلوتینگ )

 گرم بر مترمربع(   105
 629.78 - 607.38 + 4.43 618.58 یورو 
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افزا  –  بندی در اروپامقوای بسته   آالت است.     نیماش   لیتبد   ق یاز طر  نربرد یکانت  تیظرف  ش یاروپا در شرف 

Heinzel    کاغذ    تن در پاسکال  330000ظرفیتی معادل  اعالم کرده است کهSC PM 11      را در کارخانه

Laakirchen  کند و به طور کامل از بازار    یم  لیسبک وزن تبد   یافتیباز  نربردیکانت  د یبه تول  شی خود در اتر

است و تا اواسط سال   وروی   ونیلیم  100از    شیب  یگذار  هیانتقال مستلزم سرما  نیشود.  ا   یچاپ خارج م  ذ کاغ

بازساز  ل یتکم  2023 از  پس  شد.  حدود    ت یظرف  ، یخواهد  به    550000دستگاه  و  بود  خواهد  پاسکال  در  تن 

  ل یتبد    یافتیظروف باز تهبه تخ  SCکاغذ  2017سال   که از ونددیپ یم ابیآس  PM 10تن در پاس  450000

دستگاه کاغذ    د یبا  ایآ   نکهیا  ی بررس   ی را برا  ی امکان سنج  شیمطالعه پ  ک ی  Stora Ensoشده است.  در فنالند،  

کند، آغاز خواهد کرد.     لی تبد   یخود به خط تخته بسته بند   Ouluبدون چوب پوشش داده شده را در کارخانه  

سال   ل یدر اوارا شده  لیتبد  نر یکرافت ال  د یتول Stora Ensoشد.   خواهد  لیتکم نده یسال آ لیمطالعه اوا نیا

 آغاز کرد.  یجار
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  ا یتالیدر ا  Burgo’s Verzuoloکارخانه    د یخر  Smurfit Kappa.   صورت گرفته است  رایاخ  زین  د یچند خر 

تن در هر    600,000 یافتیباز نربرد یدستگاه کانت ک ی یکارخانه دارا   نیکرد.  ا یینها وروی ون یلیم  360را به مبلغ 

را بسته    De Hoop  ابی آس   د یرخ  De Jong  یشده است. گروه بسته بند   لیتبد   2019سال است که در سال  

  ی م  ورو ی  ونیلی م  50  متیبه ق   DS Smithرا در هلند از    یافت یتن در هر روز تخته ظرف باز  370,000است و  

 سازد.

  ف ی.  تضعدهند ی ثابت و باالتر را نشان م  یهامت یاز ق  یبی ما ترک  یهاها به شاخص گزارش   ن یآخر  ها،متیدر مورد ق 

شاخص خاص،    یی ربنایز  یارز   ب ی( بسته به ترکمیانگین هفتگی)  یی  اروپا  ریغ  یدر برابر ارزها  ورو ی   یدرصد   0.2

و  افزایش یافت  درصد   0.92 ا ی  وروی  7.58با   PIX Kraftlinerکرد.  در مجموع،    جادی کوچک ا  ی فشار صعود  کی

افزا  0.64  یعنی  ورو،ی  5.39  با  د ی سف  PIX Kraftliner.   رسید در تن    ورو ی  827.38  به   به    افتی  شیدرصد  و 

در تن    ورو ی 652.88و به  افتیدرصد کاهش  0.04 ا یسنت  PIX Testliner 2  23.   د یدر تن رس   ورو ی  854.09

 یورو در تن رسید. 624.93 بهو  افتی شی درصد افزا  0.31 ای ورو ی PIX Testliner 3 1.92.  د یرس 

  PIX RB-Fluting  د یدر تن رس  ورو ی  618.58به  شیدرصد افزا 0.72  ای ورو ی 4.43با. 
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