
Wyzwanie
Starsze technologie nadrukowywania dat  
i numerów serii mają wiele wad: przerywany 
czas pracy, niska jakość druku, wyższe koszty 
konserwacji, niższa szybkość drukowania  
i błędy w oznakowaniach spowodowane przez 
operatorów. Oprócz tego charakteryzują  
się kłopotliwymi procedurami rozruchu  
i zatrzymania. 

Korzyści uzyskiwane dzięki  
firmie Videojet
Firma Videojet jest liderem w branży drukarek 
atramentowych do druku ciągłego (CIJ) — 
technologii często stosowanej w przemyśle 
mleczarskim. Nasze drukarki CIJ z serii 1000 
standardowo charakteryzują się dostępnością 
na poziomie 99,9%*. Oferują stabilną pracę 
dzięki prostej metodzie uzupełniania tuszu, 
wysokiej jakości druku (nawet przy zmiennej 
temperaturze i wysokich szybkościach) 
oraz praktycznie bezbłędnym wybieraniu 
oznaczeń. Technologia CIJ to czytelny tekst na 
wielu różnych materiałach opakowaniowych: 
plastikowych i szklanych butelkach, metalowych 
puszkach, opakowaniach aseptycznych, 
plastikowych i kartonowych pudełkach  
czy foliach elastycznych. 

*Wynik 99,9% dostępności został osiągnięty na 
podstawie ankiety przeprowadzonej wśród klientów 
posiadajacych łącznie ponad 400 drukarek na 
aktywnych liniach produkcyjnych. Ponad połowa 
przebadanych klientów odnotowała 100% 
dostępności. Poszczególne wyniki mogą się różnić.

Biorąc pod uwagę krótki okres przydatności do spożycia wielu produktów mleczarskich, 
niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniej wydajności produkcji i bezpieczeństwa 
samego wyrobu. Dzięki wyraźnym i czytelnym oznaczeniom sprzedawcy i konsumenci 
mogą bezpiecznie kupować i konsumować Twoje produkty oraz zarządzać nimi. Najnowsze 
osiągnięcia w technologii ciągłego druku atramentowego pozwalają osiągnąć wymierne 
korzyści dzięki dłuższemu czasowi sprawności, mniejszej liczbie błędów, prostszej obsłudze  
i większej elastyczności w realizacji różnorodnych celów.

Dłuższy czas sprawności, oszczędność pieniędzy i większa 
elastyczność 
Czas sprawności urządzeń jest kluczową kwestią w przemyśle mleczarskim. Wiele starszych 
drukarek wymaga od operatorów uzupełniania płynu w wewnętrznych kanistrach lub 
umieszczania butelek z płynem w nieuporządkowanych szafkach. Oprócz tego montaż 
takiego układu wiąże się z modyfikacją i rekonfiguracją linii, co oznacza dodatkowe koszty  
dla firmy. Drukarki firmy Videojet z serii 1000 nie wymagają użycia sprężonego powietrza, 
dzięki czemu są źródłem potencjalnych oszczędności — rzędu setek dolarów każdego  
roku na każdej drukarce.

Drukarki firmy Videojet z serii 1000 charakteryzują się stopniem ochrony IP65 i są zamknięte 
w obudowie ze stali nierdzewnej 316. Idealnie nadają się do zastosowań wymagających 
zmywania, a dzięki temu, że nie wymagają użycia sprężonego powietrza, są tańsze  
w eksploatacji i przenoszeniu. 

Stale zmieniające się warunki otoczenia w zakładach mleczarskich mogą sprawiać problemy. 
Wahania temperatur mogą prowadzić do pogorszenia jakości nadruku, przez co część 
informacji może stać się nieczytelna. Skutkiem tego może być konieczność dokonania 
poprawek lub wyrzucenia całego produktu. Proces drukowania w drukarkach firmy  
Videojet z serii 1000 zarządzany jest za pomocą naszego systemu Dynamic Calibration™. 
Drukarka stale monitoruje i dostosowuje konsystencję tuszu w celu zapewnienia jak 
najwyższej jakości druku, nawet w zmiennych warunkach otoczenia.

Przemysł mleczarski

Wyższa wydajność  
znakowania

Ulotka użytkowa
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Czysto, wydajnie i bezbłędnie — 
ułatwienie codziennej pracy 
Nie trać czasu na konserwacje drukarki —  
wykorzystaj go na produkcję swoich wyrobów. 
Wiele starszych drukarek wymaga od operatorów 
uzupełniania płynu w wewnętrznych kanistrach 
lub umieszczania butelek z płynem  
w nieuporządkowanych szafkach drukarki.  
Często dochodzi do wycieków płynu, które 
wiążą się z zabrudzeniami i kosztami sprzątania. 
Przypadkowe załadowanie niewłaściwego 
płynu może prowadzić do obniżenia jakości 
oznakowania, kosztownego serwisu drukarki 
oraz konieczności wyrzucenia nieodpowiednio 
oznakowanych produktów. 

Płyny do drukarki Videojet z serii 1000 znajdują się 
w zapieczętowanych wkładach Smart Cartridge™, 
które w prosty sposób można wsunąć do szafki 
drukarki. Dzięki szczelnemu zapieczętowaniu wkładu 
nie dochodzi do uwalniania lotnych związków 
chemicznych ani zapachów, a także zmniejsza się ilość 
wyparowanego płynu. Każdy wkład Smart Cartridge™ 
wyposażony jest w chip, który odczytywany jest 
przez drukarkę po włożeniu wkładu. Pozwala to 
zmniejszyć liczbę błędów i zagwarantować użycie 
tylko prawidłowego typu płynu. 

W warunkach dużej wilgotności w mleczarskich 
halach produkcyjnych do systemu tuszu może 
dostawać się woda, co z kolei ma wpływ na 
działanie drukarki. Woda wpływa na właściwości 
zasychania tuszu, zmieniając sposób nanoszenia 
kropel i powodując zapychanie się głowicy 
drukującej. Prowadzi to do obniżenia jakości druku, 
problemów z drukarką i częstszych konserwacji. 
Opracowany przez firmę Videojet układ 
filtruje niezużytą ilość tuszu i zmniejsza ryzyko 
przeniknięcia wody do systemu.

Zapewnienie trwałego i dokładnego oznakowania zapobiega powstawaniu odpadów 
produktowych. Wiele linii produkcyjnych wymaga od operatorów wcześniejszego ustawienia 
i wybrania odpowiednich informacji przed rozpoczęciem nowej partii. Funkcja kontroli 
jakości nadruków firmy Videojet pozwala praktycznie wyeliminować ryzyko popełnienia 
błędu podczas wyboru i ustawiania oznakowania. Dzięki naszemu rozwiązaniu CLARiSUITE™ 
drukarki mogą zostać zintegrowane z systemem zarządzania produkcją, co całkowicie 
eliminuje potrzebę dokonywania ręcznych ustawień. 

Pogodzenie sprzecznych potrzeb biznesowych 

Twoja działalność wiąże się z wieloma wymaganiami, a wykorzystywane drukarki mogą 
stać się istotnym elementem w godzeniu różnorodnych potrzeb biznesowych. Dla działu 
sprzedaży istotna jest duża liczba produktów, aby zaspokoić rosnący popyt; dla działu 
marketingu ważne są atrakcyjne opakowania przyciągające uwagę klientów; kontrolerzy 
wymagają odpowiednich środków identyfikacji produktów; z kolei dział produkcji musi 
zapewnić wysoką jakość. Odpowiednia szybkość, jakość i większa liczba informacji na 
mniejszej przestrzeni są trudne do osiągnięcia w przypadku starszych technik drukowania. 

Drukarki UHS (Ultra High Speed) firmy Videojet pozwalają sprostać wszystkim tym wymaganiom, 
oferując szybkość drukowania o 40% wyższą niż konwencjonalne drukarki przy większej 
gęstości kropek. Wyższa gęstość nadruku zapewniana przez drukarki UHS pozwala 
pracownikom działu pakowania na zamieszczenie większej ilości informacji zarówno  
na nowych, jak i istniejących wzorach opakowań. 

Oprócz tego wyższa rozdzielczość drukarek UHS pozwala na zamieszczanie kodów 
wielowierszowych, które mogą zostać także pogrubione, w celu uproszczenia informacji 
przekazywanej klientowi. Dzięki wyższej szybkości drukowania można tego dokonać bez 
potrzeby spowalniania produkcji. 

Wzory opakowań stają się coraz mniejsze (co spowodowane jest wzrostem popytu na 
produkty pakowane po jednej porcji), jednak wyższa rozdzielczość drukowania pozwala na 
zamieszczenie na mniejszej przestrzeni tych samych informacji, co wcześniej. Dzięki temu  
nie ma potrzeby wybierania pomiędzy jakością nadruku a wyglądem opakowania. 
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Kwestia kluczowa
Nasze drukarki CIJ z serii 1000 są 
łatwiejsze w obsłudze, stabilniejsze 
w działaniu, powodują mniej błędów 
i charakteryzują się dłuższym czasem 
sprawności — są to wystarczające 
powody, by dokonać modernizacji: 

•	 Stabilniejsze działanie dzięki naszemu 
systemowi Dynamic Calibration™, 
który pozwala zmniejszyć ilość 
odpadów i ograniczyć liczbę 
poprawek, a co za tym idzie — 
oszczędzić pieniądze. 

•	 Prostsza obsługa dzięki naszemu 
systemowi płynów Smart Cartridge™, 
który praktycznie eliminuje błędy,  
poprawki i straty finansowe związane 
z użyciem innych systemów 
uzupełniania tuszu. 

•	 Wyższa jakość druku i szybkość 
drukarek UHS pozwalająca  
w większym stopniu pogodzić  
wiele różnych potrzeb firmy. 

•	 Łatwiejsza obsługa. Prosta 
integracja z systemami klienta 
oraz wykorzystanie rozwiązania 
CLARiSUITE™ do zarządzania 
drukarkami praktycznie eliminuje 
ryzyko wydrukowania niewłaściwego 
oznakowania. 

Zadzwoń pod numer  
+48 (22) 886 00 77, 
odwiedź witrynę internetową  
www.videojet.pl 
lub wyślij wiadomość na adres  
marketing@videojet.com
Videojet Technologies Sp. z o.o.  
Ul. Kolejowa 5/7,  
01-217 Warszawa, Polska

©2013 Videojet Technologies Inc. — Wszelkie prawa zastrzeżone.

Przewodnią zasadą firmy Videojet Technologies Inc. jest nieustanne doskonalenie produktów. 
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania modyfikacji konstrukcyjnych i/lub technicznych  
bez powiadomienia.

Nadruk CIJ na  
metalowej puszce

Nadruk CIJ na  
plastikowej nakrętce

Oferta płynów na potrzeby drukowania

Zbiorniki w branży mleczarskiej wykonywane są z różnego typu materiałów, dlatego 
ważne jest użycie odpowiedniego płynu do danego zastosowania. Wybrany płyn 
powinien być jak najbardziej dostosowany do temperatury i wilgotności panujących  
w obszarze produkcji. 

Seria 1000 to szeroka gama tuszów i płynów. Płyny do ogólnych zastosowań dobrze 
przylegają do różnego typu podłoża, m.in. szklanych i plastikowych pojemników 
czy metalowych puszek. Opracowaliśmy także płyny o ulepszonych właściwościach 
przylegania, które doskonale sprawdzają się w warunkach wysokiej wilgotności oraz 
na produktach o niewielkiej kondensacji powierzchniowej. Firma Videojet oferuje 
także tusze dopuszczone do kontaktu z żywnością, które można nadrukowywać 
bezpośrednio na produkcie.

Firma Videojet opracowuje i testuje płyny CIJ w swoim ośrodku rozwojowym  
w Ameryce Północnej. Z kolei receptury tuszów są opracowywane w placówkach 
Videojet w różnych regionach świata, aby zapewnić naszym klientom wygodny 
łańcuch dostaw. Produkcja tuszu ma miejsce w placówkach zgodnych z zasadami  
GMP, co pozwala zapewnić niezmiennie wysoką jakość wyrobów. 

Aktualny kod Ta sama szybkość,  
więcej wierszy

Ta sama szybkość,  
pogrubiona czcionka  
dla poprawy czytelności

Ta sama treść, zmniejszona wysokość 
znaków dla zaoszczędzenia 
miejsca na opakowaniu

Ta sama szybkość,  
więcej treści w wierszu

Opcje drukowania treści w obszarach o różnej wielkości.
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