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SHIMANO VERLAAGT MILIEU-IMPACT MET
DUURZAME VERPAKKINGEN
Fietsen heeft een duurzaam karakter. Een toertocht op de racefiets, mountainbike

of gravelbike in de natuur komt ieders gezondheid ten goede. En elke verplaatsing

die per fiets wordt gedaan in plaats van met de auto is pure milieuwinst. Shimano

maakt het fietsen nóg duurzamer met onder meer milieuvriendelijke

verpakkingen.

In Shimano’s jaarverslagen is duurzaamheid steevast een terugkerend thema. In 2020,

bijvoorbeeld, drong Shimano het waterverbruik in zijn fabrieken terug met ongeveer 7 procent.

Datzelfde jaar kondigde Shimano ook een actieplan aan dat ingaat op het verminderen van

plastic voor eenmalig gebruik in containers en verpakkingsmaterialen. Doel was – en is – om

producten binnen afzienbare tijd zelfs helemaal niet meer in plastic te verpakken. Dat alles

zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de verpakkingen en klantervaring.

Lagere milieu-impact

Inmiddels heeft Shimano vele concrete, voor iedereen zichtbare stappen gezet, met name op het

vlak van duurzame verpakkingen die een lagere impact op milieu en planeet hebben. Bij deze

verpakkingen draait het in algemene zin om vier kernpunten: mondjesmaat gebruik van

wegwerpplastic, een overstap naar FSC gecertificeerd en gerecycled karton of een mix daarvan,

algehele verkleining van de verpakkingen en minder gebruik van inkt. Dit laatste

vergemakkelijkt het recyclen zodra het karton wordt afgedankt.
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Onder andere de nieuwste Dura-Ace R9200-serie, het neusje van de zalm onder de

racegroepsets, heeft pasgeleden een nieuw ‘jasje’ gekregen. Voorheen ging hij verpakt in een

sleeve in een binnendoos. Met plastic folie zat de groepset daarin vastgeklemd. De binnendoos

werd vervolgens in een buitendoos van regulier karton en plastic folie geschoven. De nieuwe,

duurzame verpakking bestaat alleen nog uit een binnen- en buitendoos van FSC Recycled

karton. De binnendoos heeft een speciale structuur die verhindert dat de groepset kan bewegen,

plastic folie voor stabilisatie is dus niet meer nodig. Bovendien absorbeert deze structuur de

impact als de set onverhoopt valt.
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Ook andere van Shimano’s producten hebben sinds kort nieuwe verpakkingen. De schoenen

gaan nu in een milieuvriendelijke doos van gerecycled materiaal. Er is slechts beperkt inkt

toegepast, de pictogrammen en omschrijvingen zijn vele malen kleiner. De verpakkingen van

vervangingsonderdelen zijn gemaakt van FSC gecertificeerd of gerecycled karton of een mix

daarvan. De grootte van de verpakkingen is bovendien beter afgestemd op de vorm van het

product. Er is zo minder loze ruimte en er wordt materiaal uitgespaard. Ook hier is beperkt inkt

toegepast.
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Shimano wikkelt zijn kleding, waarvan de technische stoffen beschermd dienen te worden,

vandaag de dag in 100 procent gerecyclede polyzakken. Die zijn later opnieuw te recyclen. Ook

de productlabels van kleding zijn verduurzaamd. Deze zijn nu gemaakt van FSC gecertificeerd of

gerecycled karton of een mix daarvan. De omdoos bevat minder inkt. Shimano’s brillen gaan

sinds kort in een plasticvrije verpakking. Wél wordt er FSC gecertificeerd papier gebruikt. De

verpakking is bovendien kleiner en bevat minder inkt dan voorheen.

Next steps

These are just some of the first results of Shimano’s sustainable course. Step by step, Shimano is

introducing more and more sustainable packaging that is friendly to people, the environment

and the planet. Also in other areas, Shimano continues to make every effort to act even more

sustainably. In its environmental policy, Shimano undertakes, among other things, to limit CO²

emissions as much as possible, involve employees in energy-saving campaigns, and prevent air,

water and soil pollution. The latter also applies to pollution and nuisance caused by sounds and

vibrations.
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3.      Over Shimano Europe: Founded in 1921, Shimano is dedicated to helping its customers

get closer to nature, supporting people to realize their dreams and create new lifestyles. That

comes with the desire to create outstanding cycling products and apparel. With almost 100

years’ experience in creating internationally renowned bicycle components, Shimano is proud to

have developed products that continue to take countless athletes to victory and provide the

means for limitless global bicycle journeys. For more information see www.shimano.com.
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