
Ta firma rodzinna — która 
rozsławiła wina z pochyłych 
zboczy miejscowości 
Chavignol i rozpowszechniła 
renomowaną nazwę „Crottin” 
aż po Nową Zelandię — 
wybrała drukarki Videojet 
z serii 2300 do znakowania 
swoich pudełek.

Tradycja firmy Henri Bourgeois 
zapisana wielką czcionką

Uczucie przywiązania do regionu i jego tradycji nie powstrzymuje firmy 
Henri Bourgeois od pracy z nowoczesnymi narzędziami w czołówce 
technologii. Ten plantator winorośli — firma rodzinna przekazywana z ojca 
na syna od ponad 10 pokoleń — do znakowania swoich pudełek wybrał 
drukarki z serii 2300.

„Naszą tradycją, przekazywaną z ojca na syna, jest poszanowanie lokalnej 
ziemi, metod uprawy i metod produkcji wina oraz ulepszanie tych metod 
za pomocą nowych technik uprawy winorośli i produkcji wina. To samo 
dotyczy naszych operacji pakowania: uważnie obserwujemy nowe 
technologie, szczególnie wszystko, co ma związek ze znakowaniem butelek 
i skrzynek” — mówi kierownik piwnic, Jean-Christophe Bourgeois. Dlatego 
firma Henri Bourgeois wybrała technologię laserową Videojet już w 2007 
roku i zakupiła laserowe urządzenie znakujące do grawerowania numerów 
partii na butelkach.

Drukarki atramentowe 
dużych znaków
Henri Bourgeois 
Studium przypadku



Grupa: 
Henri Bourgeois działa we Francji i Nowej 
Zelandii

Zakład produkcyjny:  
18300 Chavignol, w samym sercu regionu 
Sancerre we Francji

Działalność:  
Rzemieślniczy plantator winorośli od 
ponad 10 pokoleń

Rok założenia: 
1950, piwnica rodzinna z tradycjami 
sięgającymi siedemnastego wieku

Liczba pracowników na miejscu: 
80 pracowników

Produkcja: 
150 000 skrzynek rocznie, z 3 liniami 
pakującymi. Szybkość: 13,8 pudełek na 
minutę.

Obiekty do znakowania: 
skrzynki zawierające 3, 6 i 12 butelek

Znakowane informacje: 
Kod kreskowy i nazwa produktu na 
dwóch sąsiednich bokach skrzynek 

„Jedno z naszych wyjątkowych cuvée fermentuje 
i dojrzewa w beczkach wykonanych z drewna 
ponad 430-letniego dębu znanego jako Chêne 
Saint-Etienne. Niezależnie od tego nie boimy się 
inwestować w zaawansowany technologicznie 
sprzęt, o ile spełnia nasze potrzeby i naprawdę 
zwiększa wartość” — zapewnia kierownik ds. 
handlowych, Arnaud Bourgeois.

„Jesteśmy naprawdę 
zadowoleni z enkoderów 
Videojet i relacji z tą firmą. 
Dlatego po raz kolejny 
zwróciliśmy się do niej ze 
zmienionymi wymaganiami” — 
kontynuuje Jean-Christophe 
Bourgeois. 

„System automatycznego mikrooczyszczania  
jest naprawdę dość pomysłowy: koniec  
z nieproduktywnymi przestojami na czyszczenie!”

Jean-Christophe Bourgeois, szef piwnic 
w firmie Henri Bourgeois



Obecnie wina produkowane przez Henri 
Bourgeois nadal podlegają szeregowi zmian. 
Utrzymanie zdolności do nanoszenia jeszcze 
większej ilości informacji na skrzynki oraz 
potrzeba ujednolicenia informacji w celu 
przedstawienia spójnego obrazu spowodowały, 
że starzejący się sprzęt musiał zostać 
wymieniony. Głównym powodem wyboru 
drukarek Videojet z serii 2360 była zapewniana 
przez nie wysoka rozdzielczość druku. 

„Firma Videojet naprawdę 
pomogła nam dokonywać 
właściwych wyborów  
z technicznego i finansowego 
punktu widzenia  
i docenialiśmy możliwość 
uprzedniego przetestowania 
różnych rozwiązań na 
miejscu” — dodaje Jean-
Christophe Bourgeois. 

Szczegółowy spis i dokładna analiza 
ujawniły dużą złożoność projektu. Trzeba 
było wziąć pod uwagę liczne interakcje, 
szczególnie jeśli chodzi o integrację drukarek 
używanych do znakowania opakowań 
wtórnych. Zidentyfikowano szereg obszarów 
wymagających ulepszenia: była potrzeba 
zwiększenia wydajności i zmniejszenia ryzyka 
błędu przy jednoczesnym zachowaniu 
pewnego poziomu elastyczności i możliwości 
modernizacji sprzętu, szczególnie poprzez 
bardziej kompletne rozwiązania programowe. 

Jak mówi Jean-Christophe, „Możliwość 
połączenia dwóch drukarek po obu stronach 
taśmy przenośnika w celu drukowania 
informacji na różnych bokach skrzynek — 
zależnie od wymagań naszych klientów — 
zapewnia nam większą elastyczność”.
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„Cenimy sobie również jakość druku —  
to duża zaleta jeśli chodzi o wizerunek 
naszej marki — oraz to, jak sprawnie 
wszystko działa. System 
automatycznego mikrooczyszczania jest 
naprawdę dość pomysłowy: koniec  
z nieproduktywnymi przestojami na 
czyszczenie!” — mówi Jean-Christophe 
Bourgeois. 

Drukarki z serii 2300 są wyposażone w samoczyszczące głowice 
drukujące, które oczyszczają się przed wydrukowaniem każdej 
informacji. Oznacza to, użytkownik nie musi wykonywać 
żadnych czynności i nie występuje negatywny wpływ na 
produkcję i wydajność. Ten wyjątkowy opatentowany system nie 
jest jedyną zaletą drukarek Videojet z serii 2300. Innymi zaletami 
są: jakość porównywalna z wstępnie zadrukowanymi pudełkami, 
prostota obsługi, łatwość zarządzania materiałami 
eksploatacyjnymi i niskie koszty eksploatacji.

Logo marki o wysokiej 
rozdzielczości

Skanowalny kod kreskowy
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Partnerska firma importująca

Informacja drukowana w wysokiej rozdzielczości  
na kartonach firmy Henri Bourgeois
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