
Wyzwanie
Wiele firm zajmujących się produkcją pieczywa 
i wyrobów zbożowych korzysta z różnych 
elastycznych folii na liniach pakowania  
w torby oraz opakowania typu flow-pack. 
Przedsiębiorstwa te mogą stosować różne 
folie na tej samej linii, czyniąc rozróżnienie 
w zależności od konkretnych aromatów, 
klientów, krajów przeznaczenia oraz języków. 
Zarządzanie tymi foliami przekłada się na 
dodatkowe koszty ponoszone przez firmę.  
W niniejszej ulotce użytkowej opisano,  
w jaki sposób drukarki termotransferowe 
(TTO) mogą przyczynić się do zmniejszenia 
zapotrzebowania na tak dużą liczbę rodzajów 
wstępnie zadrukowanej folii.

Korzyści oferowane przez Videojet
Firmy zajmujące się produkcją pieczywa 
i wyrobów zbożowych wybierają firmę 
Videojet, która oferuje innowacyjne 
rozwiązania w zakresie druku, poparte 
autorytetem najlepszych w branży ekspertów 
w dziedzinie technologii TTO.

•	 	Za	sprawą	bezkonkurencyjnego	
doświadczenia firma Videojet pomaga  
Ci podejmować odpowiednie decyzje  
w zakresie znakowania, z uwzględnieniem 
Twoich konkretnych wymagań.

•	 	Opatentowany	przez	firmę	Videojet	
bezsprzęgłowy napęd taśmowy zwiększa 
niezawodność mechaniczną i pozwala na 
minimalizację przestojów związanych z 
wykonywaniem konserwacji, zapewniając 
przy tym maksymalizację wydajności taśmy.

•	 	Firma	Videojet	współpracuje	bezpośrednio	
z większością najważniejszych producentów 
OEM, co umożliwia bezproblemową integrację 
naszych drukarek z istniejącymi liniami.

Jakie problemy mogą wyniknąć z używania wielu folii na 
tej samej linii pakowania?

Zarządzanie wstępnie zadrukowanymi foliami 
Zarządzanie zapasami różnych rodzajów folii może stanowić duże wyzwanie, szczególnie gdy 
mamy do czynienia z produktami, które nie są obsługiwane z dużą częstotliwością. Większość firm 
zajmujących się produkcją pieczywa musi utrzymywać zapasy bezpieczeństwa lub nadmiarowe 
w odniesieniu do każdego rodzaju folii. W związku z tym ilość folii wykorzystywanej w zakładzie 
jest znacznie wyższa w przypadku przedsiębiorstw korzystających z wielu folii niż w przypadku 
przedsiębiorstw wykorzystujących jedynie niewielką ich gamę. Więcej przechowywanej folii to 
większe wydatki na zapasy, konieczność utrzymywania znacznej powierzchni magazynowej, a 
także poświęcania większej ilości czasu i pracy na zarządzanie zapasami.

Ponadto wszelkie ewentualne zmiany opakowań mogą się wiązać z koniecznością pozbycia 
się starej folii oraz zaangażowania czasu i pieniędzy na opracowanie nowych opakowań.

Zmiany produkcyjne
Czynności wymagane do zmiany urządzenia pakującego obejmują szereg różnych operacji, 
począwszy od jego czyszczenia, aż po dokonywanie regulacji w oparciu o rozmiary nowego 
produktu. Zwykle konieczna jest także zmiana folii. Wiąże się to ze zidentyfikowaniem rodzaju 
potrzebnej folii, przyniesieniem jej na stanowisko pracy urządzenia, wymianą starej folii oraz 
odniesieniem jej na odpowiednie miejsce w magazynie. Czas potrzebny na zmianę informacji 
nanoszonej przez drukarkę stanowi jedynie ułamek czasu potrzebnego na zmianę folii.

Czas poświęcany w ciągu roku na przeprowadzanie zmian dotyczących pakowania kumuluje 
się bardzo szybko. Ma to szczególne znaczenie dla mniejszych przedsiębiorstw oraz firm 
pakujących, które dokonują zmian na swoich liniach pakowania wielokrotnie w ciągu dnia.

W jaki sposób technologia TTO może przyczynić się do 
zwiększenia wydajności linii?
Drukarki termotransferowe umożliwiają nanoszenie wysokiej jakości obrazów na opakowania 
elastyczne bez potrzeby korzystania z rozpuszczalników. Pozwalają one na bezpośrednie 
drukowanie na elastycznej folii danych zmiennych (takich jak np. informacje o składnikach, 
logo, informacje reklamowe, kody kreskowe, ceny i daty) w wielu różnych językach.  Firma 
zajmująca się produkcją pieczywa osiągnie znaczne korzyści dzięki zastosowaniu na swoich 
towarach uniwersalnej folii standardowej oraz rozróżnieniu każdego produktu za pomocą 
danych drukowanych z wykorzystaniem technologii TTO, rezygnując tym samym z dalszego 
użytkowania wstępnie zadrukowanych folii.

Druk termotransferowy

W pełni wykorzystaj  
technologię TTO

Ulotka użytkowa



Kwestia kluczowa
Zastosowanie technologii TTO do druku 
na uniwersalnej folii opakowaniowej wiąże 
się zarówno z pewnymi niepowtarzalnymi 
korzyściami, jak i ograniczeniami, które 
należy dokładnie rozważyć. Firmy 
zajmujące się produkcją pieczywa i 
wyrobów zbożowych mogą zaoszczędzić 
pieniądze, usprawnić zarządzanie 
zapasami, skrócić czas wprowadzania 
zmian, a także uprościć proces zmian 
dotyczących opakowań. Należy mieć przy 
tym na uwadze również ograniczenia w 
zakresie kolorów i szerokości druku, które 
są nieodłącznie związane z technologią TTO.
Decyzja o rezygnacji z całkowicie zadrukowanej folii 
opakowaniowej musi być dobrze przemyślana. Firma 
Videojet jest gotowa udzielić Ci wszelkich porad 
związanych z wyborem najlepszego rozwiązania dla 
Twojej linii produkcyjnej. Firma Videojet dysponuje 
odpowiednim sprzętem — opatentowanym 
bezsprzęgłowym napędem taśmowym, który zwiększa 
niezawodność mechaniczną i pozwala na minimalizację 
przestojów związanych z wykonywaniem konserwacji, 
zapewniając przy tym maksymalizację wydajności 
taśmy. Firma Videojet współpracuje z najważniejszymi 
producentami OEM, co umożliwia bezproblemową 
integrację naszych drukarek z istniejącymi liniami. 
Natomiast oddani specjaliści oraz technicy ds. 
sprzedaży firmy Videojet służą fachową poradą.

Oferujemy szereg rozwiązań 
dostosowanych do Twoich 
indywidualnych potrzeb. Kluczem 
jest jednak znalezienie tego 
najlepszego. Skonsultuj się z 
przedstawicielem firmy Videojet, 
aby uzyskać więcej porad, 
sprawdzić linię produkcyjną lub 
przeprowadzić próbne drukowanie 
w specjalistycznych laboratoriach 
firmy Videojet.

Zalety:
Krótszy czas potrzebny na zmiany produkcyjne. Znaczne uproszczenie procesu 
zmian produkcyjnych dzięki zastosowaniu folii uniwersalnej. Mimo że przeprowadzenie 
większości operacji w ramach tego procesu jest nadal konieczne, wymiana folii nie 
wymaga tak dużej ilości czasu i pracy. Zmiana informacji wymaganych dla jednego 
produktu na odmienne informacje, wymagane dla innego produktu, nie wiąże się  
z koniecznością odnalezienia nowej folii, jej wymienienia i przeniesienia starej folii do 
magazynu. Teraz wystarczy dokonać prostej zmiany kodu w drukarce. Drukarki cyfrowe 
mogą przechowywać kody dla każdego produktu obsługiwanego na linii.

Szybkie zmiany dotyczące opakowań. Przeprowadzanie wszelkich zmian dotyczących 
opakowań, niezależnie od tego, czy są one wynikiem nowych przepisów, zmiany 
wyglądu czy też wprowadzenia produktu na rynek, jest znacznie łatwiejsze i tańsze przy 
zastosowaniu folii uniwersalnej i drukarki termotransferowej. W przypadku korzystania ze 
wstępnie zadrukowanej folii dla konkretnego produktu, ewentualne zmiany wymagają 
zamówienia nowej folii, a niekiedy nawet także wyrzucenia starej, znajdującej się  
w magazynie. Dzięki folii uniwersalnej i drukarce termotransferowej wystarczy dokonać 
prostej zmiany w zakresie treści kodu, używając do tego celu oprogramowania 
CLARiSOFT® firmy Videojet.

Zmniejszenie poziomu zapasów folii. Dzięki korzystaniu z folii uniwersalnej  
w odniesieniu do wszystkich (lub tylko niektórych) produktów firmy zajmujące się 
produkcją pieczywa mogą całkowicie zrezygnować z zapasów bezpieczeństwa dla wielu 
folii. Ilość folii przechowywanej w obiekcie ulega znaczącemu obniżeniu, co przekłada się 
na zwolnienie powierzchni magazynowej, ograniczenie procesów zarządzania zapasami 
oraz obniżenie kosztów ich utrzymywania. Ponadto, dokonując zakupu mniejszej liczby 
poszczególnych rodzajów folii w większych ilościach, przedsiębiorstwo może otrzymać 
rabaty od dostawców opakowań, z którymi współpracuje.

Ograniczenia:
Grafika wielobarwna. Dzięki drukarce termotransferowej można drukować loga oraz 
inne informacje reklamowe. Jednak mimo że taśmy są dostępne w wielu różnych kolorach, 
drukarka może obsługiwać jednocześnie tylko jedną taśmę. W związku z tym treść 
znajdująca się na opakowaniu jest drukowana w jednym kolorze, chyba że użytkownik 
zdecyduje się na wykorzystanie wielu drukarek z założonymi taśmami w różnych kolorach. 
Dlatego też należy dokładnie określić, co ma być wstępnie nadrukowane na opakowaniu, a 
co ma dopiero zostać naniesione przez drukarkę. Przykładowo, dobrym rozwiązaniem jest 
wstępne zadrukowanie folii informacjami reklamowymi (np. logiem) oraz użycie drukarki 
termotransferowej do naniesienia danych charakterystycznych dla określonego produktu 
(np. składu oraz informacji o składnikach odżywczych).

Obszar wydruku. Dokonując zakupu drukarki termotransferowej, klienci mogą określić 
szerokość zarówno głowicy, jak i taśmy. Parametr ten określa wielkość obszaru wydruku 
na opakowaniu. Jeżeli nie jest on wystarczająco duży i nie mieści wszystkich informacji, 
można skupić się na tej części opakowania, na której dane dla poszczególnych produktów 
różnią się między sobą najbardziej, oraz dokonać wstępnego nadruku pozostałych 
informacji.
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