
Historia firmy Arla Foods sięga XIX 
wieku, gdy duńscy i szwedzcy rolnicy 
założyli spółdzielnie w celu poprawy 
jakości mleka. Mając ponad 100-letnie 
doświadczenie w branży, Arla Foods 
jest jedną z największych firm 
mleczarskich na świecie, o obrotach 
wynoszących ponad 10 mld euro.

Arla Foods wprowadza innowacje 
produkcyjne i przekracza założoną 
wydajność dzięki drukarkom 
atramentowym Videojet z serii 1000

„Dobry wzrost” to motto opisujące firmę Arla i jej działania na rzecz kreowania 
przyszłości przemysłu mleczarskiego. Odzwierciedla ono założenia i cele firmy, 
wskazując drogę rozwoju spółdzielni, produktów, rynków i metod pracy Arla 
Foods. Zasady dobrego wzrostu pomagają firmie Arla skupić się na możliwościach 
rynkowych o największym potencjale, przy jednoczesnej dbałości o ich rozwój. 
Znajdują one odzwierciedlenie we wszystkich działaniach firmy. 

Zakład w Nijkerk w Holandii jest własnością Arla Foods od 2009 r. Wcześniej zakład 
należał do firmy Friesland Foods. Zakład w Nijkerk produkuje jogurty, desery i inne 
specjalne produkty mleczarskie. Dobrze znanymi produktami oferowanymi przez 
holenderski zakład produkcyjny są mleka biologiczne, desery biologiczne  
i jogurty Arla, a także mleka smakowe Friesche Vlag Milk & Fruit oraz jogurty 
Breaker.

Atramentowy druk 
ciągły
Arla Foods 
studium przypadku



„Zdołali pogodzić wszystkie wymogi: niewielkie 
rozmiary, pojedynczy wymienny rdzeń, solidna 
głowica drukująca o modułowej konstrukcji, 
elastyczny przewód zintegrowany oraz wkłady. 
Videojet jest jedynym dostawcą rozwiązań  
w zakresie znakowania, który oferuje wszystkie te 
korzyści, a dzięki urządzeniom z serii 1000 daleko 
wyprzedza konkurencję”.

Cor Grift, koordynator projektów produkcyjnych 
Arla Foods 

Arla Foods jest lojalnym klientem firmy Videojet od ponad 25 lat. 
W pewnym momencie w firmie było zainstalowanych  
35 drukarek atramentowych do znakowania różnych opakowań, 
w tym zwykłych litrowych i półtoralitrowych opakowań, torebek 
z dziobkiem i kubków. Pierwszymi drukarkami Videojet, w które 
zainwestowała firma Arla Foods, były modele serii Excel — 
drukarki Excel 100, Excel 170i oraz Ipro. 5 lat temu drukarki  
Excel zastąpiono dwudziestoma dziewięcioma drukarkami 
Videojet 1510. 

Koordynator projektów produkcyjnych, Cor Grift, pracuje w zakładzie 
w Nijkerk od ponad 30 lat. Cor jest odpowiedzialny za kwestie 
techniczne i pomaga w zakupie nowego sprzętu. Śledzi trendy 
w branży i przedstawia kierownictwu usprawnienia procesów. 
„Aby wyprzedzać konkurencję, trzeba stale wdrażać innowacje” — 
powiedział Cor. 

Wszystkie produkty Arla Foods są opatrzone oznakowaniem  
z terminem przydatności do spożycia oraz kodem identyfikacyjnym. 
Po rozmowie z firmą Videojet na temat drukarek atramentowych  
z serii 1000 Cor i jego współpracownicy chcieli dowiedzieć się więcej. 
Obecnie 35 drukarek do atramentowego druku ciągłego (CIJ) Videojet 
1620 jest sterowanych przez system monitorowania produkcji, 
co okazało się wielkim i ambitnym przedsięwzięciem z zakresu 
znakowania. Patrząc wstecz, Cor Grift przyznaje, że było to znaczące  
i skuteczne usprawnienie procesów.

Drukarki CIJ z serii 1000 firmy Videojet okazały 
się bardziej niezawodne i prostsze w obsłudze, 
powodujące mniej błędów i zapewniające dłuższy 
czas sprawności w porównaniu z poprzednimi 
wersjami drukarek CIJ tej firmy. 

•  System Dynamic CalibrationTM nieustannie monitoruje  
i dostosowuje konsystencję tuszu, zapewniając optymalną 
jakość druku nawet w zmiennych warunkach otoczenia. 
Pomaga on również zapewnić stabilniejsze działanie, 
ograniczyć liczbę poprawek i zmniejszyć ilość odpadów, 
przynosząc tym samym oszczędność kosztów.

•  Płyny do drukarek z serii 1000 znajdują się w uszczelnionym 
wkładzie Smart CartridgeTM, który zabezpiecza przed 
wyciekiem substancji lotnych i zmniejsza straty 
powodowane parowaniem. Chip inteligentny wbudowany 
we wkład gwarantuje, że do drukarki są wprowadzane tylko 
właściwe płyny.

•  Drukarki z serii 1000 są oferowane w opcjonalnej obudowie 
ze stali nierdzewnej ze stopniem ochrony IP65, w związku 
z czym nie wymagają użycia sprężonego powietrza. Dzięki 
temu doskonale nadają się do zastosowań wymagających 
zmywania. 

•  Oprogramowanie CLARiSUITETM firmy Videojet można 
zintegrować z systemem zarządzania produkcją. Rozwiązanie 
to eliminuje konieczność konfigurowania i wybierania przez 
operatorów poprawnych informacji kodowania dla każdej 
partii, co pomaga uniknąć poprawek lub odpadów produktu.



Cor stwierdził, że model z serii 1000 to idealna 
drukarka — właśnie na taką czekał przemysł 
mleczarski. „Zdołali pogodzić wszystkie wymogi: 
niewielkie rozmiary, pojedynczy wymienny 
rdzeń, solidna głowica drukująca o modułowej 
konstrukcji, elastyczny przewód zintegrowany 
oraz wkłady. Videojet jest jedynym dostawcą 
rozwiązań w zakresie znakowania, który oferuje 
wszystkie te korzyści, a dzięki urządzeniom z serii 
1000 daleko wyprzedza konkurencję. Ze względu 
na mniejszą liczbę awarii i ograniczone wymogi 
w zakresie konserwacji nasz dział techniczny 
ma niestety mniej okazji do zdobywania 
doświadczenia. Ale z takiego problemu można 
się tylko cieszyć”.

Cor Grift jest bardzo zadowolony z wydajności 
urządzeń z serii 1000 oraz z organizacji 
zapewnianej przez Videojet. „Dzięki minimalizacji 
przestojów i mniejszym wymaganiom w zakresie 
konserwacji drukarek oszczędzamy co miesiąc 
duże kwoty. Ponadto firma Videojet bardzo 
dobrze zorganizowała przygotowanie, instalację 
oraz pomoc po sprzedaży. Aby dostosować się 
do naszych wymagań budżetowych, ustalili 
pewne redukcje kosztów, przy jednoczesnym 
zapewnieniu sprzętu, który spełnił nasze 
potrzeby. Zainstalowanie drukarek 1510 oraz 
przeszkolenie naszych operatorów zajęło 
zaledwie kilka tygodni” — powiedział Grift.

Po udanym 5-letnim okresie eksploatacji 
drukarek 1510, firma Arla Foods nie miała 
żadnych wątpliwości co do wyboru ich następcy: 
modelu Videojet 1620. Do końca 2014 roku  
w firmie Arla Foods zainstalowano pakiet  
35 drukarek Videojet 1620. Przyczyną tej decyzji 
było spełnienie przez technologię, niezawodność 
i sposób obsługi systemu Videojet wymagań 
stawiającego na jakość producenta z branży 
mleczarskiej.

Cor Grift uważa Videojet za 
profesjonalnego i rzetelnego 
partnera, który ma na 
uwadze potrzeby klienta. 
„Gdybym miał realizować ten 
projekt w zakresie systemów 
znakowania jeszcze raz, nie 
zrobiłbym go inaczej” — 
powiedział Grift  
z przekonaniem.
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Polityka firmy Videojet Technologies sp. z o.o. przewiduje ciągłe doskonalenie 
oferowanych produktów.  
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji lub  
w parametrach bez uprzedniego powiadomienia.

Poczucie pewności w standardzie

Firma Videojet Technologies jest światowym liderem w branży identyfikacji 
wyrobów, oferującym produkty do drukowania na bieżąco, oznaczania i kodowania. 
W naszej ofercie są także płyny do konkretnych zastosowań oraz serwis urządzeń 
w całym cyklu eksploatacji.

Naszym celem jest pomaganie klientom z branży pakowanych 
artykułów konsumenckich, produktów farmaceutycznych 
i wyrobów przemysłowych w zwiększaniu wydajności, ochronie  
i rozwoju marek oraz nadążaniu za trendami na rynku  
i zmianami przepisów. Firma Videojet jest liderem technologii 
i ekspertem w dziedzinie zastosowań atramentowego druku 
ciągłego (CIJ), termicznego druku atramentowego (TIJ), 
znakowania laserowego, nadruku termotransferowego (TTO), 
znakowania i etykietowania opakowań zbiorczych oraz różnych 
technologii drukowania. Na całym świecie zainstalowanych jest 
ponad 325 000 drukarek firmy Videojet.  

Nasze urządzenia wykonują nadruki na ponad dziesięciu miliardach 
produktów dziennie. Firma oferuje pomoc w zakresie sprzedaży, 
serwisowania, szkoleń oraz zastosowań swoich rozwiązań za 
pośrednictwem ponad 3000 pracowników naszych biur 
w 26 krajach na całym świecie. Firma Videojet posiada także sieć 
dystrybucyjną, która obejmuje ponad 400 dystrybutorów  
i producentów OEM obsługujących 135 krajów.

Siedziba światowa

Biura sprzedaży i obsługi firmy 
Videojet

Zakłady produkcyjno-rozwojowe

Kraje, w których działają biura ds. 
usług i sprzedaży firmy Videojet

Kraje, w których działają biura ds. 
usług i sprzedaży partnerów firmy 
Videojet
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