
Płynne wykończenie
Sprecher Brewing Co. wykorzystuje 
systemy znakowania Videojet, 
aby utrzymać ciągłość na liniach 
produkcji piwa i napojów 
gazowanych

Sprecher Brewing 
Co. — studium 
przypadku

W 1985 roku Randall Sprecher, zgodnie z tradycją browarów 
Wisconsin, otworzył browar Sprecher Brewing Co.  
w Milwaukee. Celem była specjalizacja w dziedzinie piw 
gatunkowych z podkreśleniem najwyższej jakości i tradycji 
browarnictwa wzorowanego na europejskim.

W ciągu trzech lat firma zaczęła również wytwarzać smakową wodę 
gazowaną. Obecnie ten mikro browar oferuje 20 gatunków piwa, które jest 
dystrybuowane w 18 stanach oraz 9 gatunków wody gazowanej, którą 
można kupić w 40 stanach. Najbardziej popularnym produktem browaru 
stało się piwo korzenne. 

Aby sprostać rosnącym wymaganiom, Sprecher polega na drukarkach 
atramentowych do druku ciągłego firmy Videojet Technologies Inc., 
zapewniając płynną i niezawodną obsługę linii butelkujących oraz wyraźne 
i spójne drukowanie daty i kodu serii.



Płynna praca
Pomimo globalnej recesji firmie Sprecher udało się utrzymać tendencję wzrostową oraz odnotować rosnące 
zapotrzebowanie na piwa gatunkowe oraz napoje gazowane. Aby sprostać takiemu zapotrzebowaniu, Sprecher 
bazuje na wysokowydajnym procesie butelkowania, który pracuje 12 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu.  
W miesiącach letnich, gdy wzrasta popyt, Sprecher obsługuje sześć 12-godzinnych zmian w tygodniu. Firma 
wytwarza około 3000 skrzynek podczas ośmiogodzinnej zmiany. 

Bez płynnej realizacji procesów produkcyjnych i butelkowania firma Sprecher nie byłaby w stanie sprostać 
oczekiwaniom klientów ani kontynuować zwiększania dochodów. 

We wczesnych latach działalności w firmie Sprecher występowały przestoje na linii produkcyjnej, ponieważ 
systemy nadruku atramentowego wymagały częstej konserwacji i czyszczenia głowic, powodując spowolnienie 
linii lub nawet jej nieplanowane zatrzymania. Obecnie do znakowania butelek firma Sprecher wykorzystuje 
drukarkę atramentową Videojet® 1710 do druku ciągłego małych znaków z użyciem pigmentowego żółtego 
atramentu. Firma odnotowała znaczny wzrost wydajności produkcji.

Drukarka Videojet 1710 jest wyposażona  
w innowacyjną głowicę drukującą Clean Flow, 
której konstrukcja w dużym stopniu eliminuje 
zbieranie się atramentu, co w przypadku 
tradycyjnych drukarek atramentowych 
powoduje konieczność zatrzymywania 
urządzeń. Została ona opracowana z myślą  
o wydłużeniu czasu pracy i ograniczeniu 
czynności obsługowych.

„Kierownicy na linii są wdzięczni, że mamy system 
znakowania, którego nasi pracownicy nie muszą 
regulować, czyścić ani ponownie uruchamiać” 
— powiedział Tom Bosch. 

W przypadku firmy Sprecher drukarka Videojet 
1710 może pracować pełny tydzień pomiędzy 
czyszczeniami głowicy i dwanaście miesięcy lub 
4000 roboczogodzin pomiędzy planowanymi 
konserwacjami. Minimalne wymagania  
w zakresie konserwacji to ulga dla kierownika linii 
butelkującej, Grega Fojtika. „Muszę w pracy martwić 
się o wiele rzeczy, ale drukarka do nich nie należy”, 
powiedział Greg. „To świetnie, że mogę po prostu 
włączyć drukarkę, nie martwić się o nic więcej  
i mogę skupić się na innych rzeczach”.

„ Podczas pracy muszę martwić się o wiele spraw, 
ale drukarka do nich nie należy”.

Znakowanie na potrzeby 
kontroli jakości

„Bez wyraźnego kodu na butelkach po prostu jesteśmy 
jak niewidomi”, powiedział Jeff Hamilton, prezes 
Sprecher Brewing Co. „Ważne jest dla nas, abyśmy 
mogli zagwarantować naszym klientom to, że 
potrafimy rzetelnie kontrolować jakość naszych 
produktów”.

Jakość jest priorytetem dla firmy Sprecher i nasze 
zaangażowanie w tym zakresie jest dostrzegane  
w całym kraju. W 2010 roku firma Sprecher zdobyła 
drugie miejsce w konkursie United States Open Beer 
Championship. Osiem gatunków piwa Sprecher, m.in. 
Dunkel Weiss, Black Bavarian i Sprecher Mai Bock, 
zdobyło medale w swoich kategoriach.

Zachowanie czytelności kodów przez dłuży czas jest 
również istotne dla firmy Sprecher, ponieważ niektóre 
z jej piw wymagają leżakowania. Piwo po uwarzeniu 
fermentuje przez około tydzień, a następnie wędruje 
do piwnicy, w której leżakuje od trzech tygodni do 
trzech miesięcy. Niektóre specjalne piwa leżakują 
nawet przez rok.

Oznacza to, że kody muszą pozostać czytelne nawet 
na butelce, która była przechowywana przez dłuższy 
czas.

„Do celów degustacji na terenie całego kraju 
zabieramy niektóre z naszych leżakujących piw 
razem ze świeżymi partiami, aby je porównywać”, 
powiedział Bosch. „Z reguły kody z czasem 
przestają być czytelne, ale u nas ten problem nie 
występuje. Dobrze, gdy klienci mogą przekonać 
się, że niektóre z naszych piw leżakują tak długo”.



Spokojna praca

Smakowe napoje firmy Sprecher, takie jak piwo 
korzenne, Cream Soda i Orange Dream, są 
wytwarzane, butelkowane i dostarczane następnego 
dnia. Pomimo wielokrotnych zmian produktów na 
linii produkcyjnej każdego dnia, zmiana kodowania 
jest tak prosta jak wybór nowego produktu za 
pomocą interfejsu drukarki. Wszystkie kody 
produktów Sprecher są zaprogramowane w 
systemie, dzięki czemu operatorzy mogą szybko 
dokonywać zmian, gdy wystąpi taka konieczność.

„Drukarka umożliwia wstępne zaprogramowanie 
wszystkich różnych charakterystyk znakowania marek 
Sprecher, co pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu 
podczas porannych prac przygotowawczych”, dodał 
Bosch. „Mogą w ten sposób bez trudu ponownie 
rozpoczynać kody, bez konieczności ponownego 
programowania drukarki. To narzędzie pomaga 
zaoszczędzić mnóstwo czasu, gdy musimy zmieniać 
gatunki napojów oraz butelki na linii produkcyjnej. 
Operator musi jedynie dotknąć przycisku na 
interfejsie, przepuścić kilka butelek, aby sprawdzić, 
czy wydruk jest prawidłowy i gotowe”.

Videojet 1710

Oprócz kodów numerycznych drukarka Videojet 
1710 może nanosić informacje z użyciem różnych 
czcionek wielu języków, jak również liniowe kody 
kreskowe, dwuwymiarowe kody DataMatrix® oraz 
indywidualne logotypy i elementy graficzne  
z prędkością do 270 metrów na minutę.

Tak jak w przypadku innych koderów linii 1000 
atramentowych drukarek do druku ciągłego, Videojet 
1710 wykorzystuje dedykowany system płynu Smart 
Cartridge™. Poprzez odczytywanie wbudowanego 
mikroczipu drukarka rozpoznaje, czy został 
zainstalowany zgodny płyn. Zapobiega to użyciu 
niewłaściwego rodzaju atramentu czy pomyleniu 
rozpuszczalnika z atramentem, a tym samym pozwala 
oszczędzić czas i pieniądze. System płynów Smart 
Cartridge™ zaprojektowano tak, aby był on całkowicie 
opróżniany i aby nie marnowały się resztki płynów. 
Rozwiązanie typu „igła i przegroda” eliminuje 
konieczność nalewania atramentu przez operatora, co 
oznacza brak odpadów i rozlewania atramentu. 

„Wkłady atramentowe są łatwe w użyciu” — 
powiedział Tom Bosch. „Nie musimy zajmować się 
pojemnikami, nic się nie rozlewa, nie ma 
bałaganu ani wypadków. Wystarczy je włożyć i już 
działają”.

„ Nie możemy sobie pozwolić, aby cokolwiek 
wymusiło zatrzymanie linii produkcyjnej. Mamy 
ograniczenia czasowe i wielu klientów czeka na 
nasze produkty w całym kraju. W związku  
z tym musimy robić wszystko na czas. Nasza nowa 
drukarka znakująca Videojet nie nastręcza żadnych 
problemów z konserwacją, co ogromnie ułatwia 
nam pracę”.

Niektórzy klienci wymagają specjalnych kodów na 
butelkach Sprecher. Na przykład, aby sprzedawać 
produkty na Florydzie, Sprecher musi dołączyć litery 
FL po numerze porządkowym kodu w przypadku 
każdego pojemnika. Zastosowanie drukarki Videojet 
do drukowania tych dodatkowych informacji zamiast 
drukowania osobnych etykiet umożliwiło firmie 
Sprecher ograniczenie kosztów.

Tom Bosch

Kierownik produkcji w browarze

Tom Bosch — kierownik produkcji w browarze
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Korzyści ze współpracy

W ramach prowadzonej działalności firma Sprecher 
wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologiczne. Firma 
opracowała nawet samodzielnie pewne rozwiązania techniczne, 
np. niedawno zainstalowaną kadź do warzenia. Ale gdy 
wymagane było dodanie nowego rozwiązania drukującego, 
firma Sprecher zwróciła się do Videojet – do eksperta  
w technologii drukowania. Bosch stwierdził, że firma Videojet 
pomogła firmie Sprecher utrzymać ciągłość pracy na linii, 
poprzez terminowe dostarczenie sprzętu i szybkie wdrożenie. 
„Jest to wspaniała współpraca”, powiedział. „Nie zawsze łatwo to 
stwierdzić o innej firmie oraz jej technicznej obsłudze. Videojet 
reaguje na nasze zgłoszenia przez całą dobę, siedem dni  
w tygodniu. Taka polityka nie jest regułą w innych firmach, 
zwłaszcza że jesteśmy dość małym zakładem. Bardzo miło jest 
uzyskać najlepszą obsługę od firmy takiej jak Videojet”.

„Videojet to wspaniały partner”, dodaje Jeff Hamilton, prezes 
firmy Sprecher Brewery. „Zawsze nam pomagają i wychodzą 
naprzeciw naszym potrzebom. Właśnie tego oczekujemy od 
dostawców sprzętu”.

„ Firma Videojet zawsze dba, aby wszystko działało, jak 
należy. Dlatego kiedy potrzebowaliśmy drugiego systemu 
znakowania, naturalnie wybraliśmy ofertę Videojet”.

Wprowadzenie puszek

Firma Sprecher stosowała wyłącznie butelki przez ostatnie  
26 lat, ale obecnie wprowadziła nową linię aluminiowych 
puszek do swoich specjalnych wyrobów: piwa ciemnego oraz 
piwa korzennego. Wybór związany z zastosowaniem puszek 
został podyktowany względami jakościowymi, ekonomicznymi 
oraz ekologicznymi.

„Puszka to pierwszorzędne opakowanie – znacznie lepsze dla 
środowiska”, powiedział Hamilton. „Większość aluminiowych 
puszek można poddać recyklingowi i przerobić na coś 
pożytecznego. Nie można tego samego powiedzieć o szkle”.

Mniejsza masa aluminium sprawia również, że dostawa jest 
lżejsza, a to obniża zużycie paliwa i koszty transportu. Ponadto 
puszki zabezpieczają piwo i napoje przed światłem i kontaktem 
z powietrzem. Tlen i światło słoneczne mogą przenikać do 
butelki, natomiast puszki są ciemne i hermetycznie zamknięte, 
dzięki czemu zapewniają najwyższy poziom świeżości.

W przypadku swojej nowej linii puszek firma Sprecher wybrała 
drukarkę atramentową Videojet 1510, która nanosi standardowe 
czarne kody na wklęsłej spodniej powierzchni puszki. „Videojet 
zawsze się o nas troszczy, więc zdecydowanie się na kolejny 
system Videojet było naturalną decyzją, gdy zaistniała taka 
potrzeba”, powiedział Hamilton.

Co dalej?

Hamilton przewiduje dalszy rozwój firmy Sprecher w kolejnych 
latach. „Browarnictwo gatunkowe rośnie w tempie 
dwucyfrowym. Rynek napojów smakowych również się rozwija”, 
powiedział Hamilton. „Mamy to szczęście, że pracujemy  
w branży, która ma dobry wiatr w żaglach. Oczekujemy, że ta 
tendencja utrzyma się w ciągu następnych pięciu lat”.

Sprecher przewiduje zwiększenie produkcji w tym okresie  
i możliwe, że liczba napojów puszkowanych również wzrośnie.

„ Jeśli tak się stanie, z pewnością będziemy potrzebować 
doskonałego sprzętu znakującego i zwrócimy się do firmy 
Videojet”.

Jeff Hamilton

Prezes, Sprecher 
Brewing Co.
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