Rozwiązania systemowe do znakowania i drukowania

Słone przekąski

Znamy wyjątkowe wyzwania,
którym trzeba sprostać na
liniach produkcyjnych
W przypadku niewłaściwie dobranego
sprzętu jakość oznakowania może się
obniżyć pod wpływem olejów spożywczych,
soli i cząstek produktów żywnościowych
zawieszonych w powietrzu. Kolejne
problemy utrudniające osiągnięcie
maksymalnej wydajności linii to częste
zmiany produkcyjne, zmiany jednostek
SKU i konieczność produkcji opakowań
promocyjnych.
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Wysokiej jakości opakowania zasługują
na doskonałe oznakowanie
Walka o uwagę klienta wymaga optymalnego
wykorzystania marki produktu na półce. Zespoły
zarządzania marką drobiazgowo dopracowują
każdy szczegół graficzny opakowania. Nikt nie
chce oznakowań złej jakości, które zmniejszałyby
atrakcyjność produktu.
Prawdziwy partner w rozwiązaniach drukowania docenia wagę
najwyższej jakości druku i osiągania przez klienta celów operacyjnych.
Dzięki ponad czterdziestoletniemu doświadczeniu w branży oraz
optymalnemu połączeniu technologii, wiedzy fachowej i opcji serwisu
firma Videojet jest najlepszym partnerem w dziedzinie znakowania
opakowań.

Wydłużony czas działania

Produktywność w standardzie

Gdy produkcja odbywa się w trybie ciągłym,
a produkty mają szybko opuszczać zakład, nie można
sobie pozwolić na przestoje urządzeń znakujących.
Dlatego opracowaliśmy technologię stworzoną do
ciągłej pracy.

Koszt drukarki jest niewielki w porównaniu
z inwestycją w całą linię pakującą. Urządzenia firmy
Videojet można bezproblemowo zintegrować
z posiadanymi liniami produkcyjnymi. Ponadto
pozwalają one maksymalnie zwiększyć ich sprawność
i wydajność.

Kontrola jakości nadruków
Skuteczne zarządzanie rosnącą liczbą oznakowań jest
możliwe przy zastosowaniu elastycznego, opartego
na regułach systemu znakowania i komunikacji
sieciowej, skonfigurowanego w celu zagwarantowania
za każdym razem prawidłowego oznakowania
odpowiedniego produktu we właściwym miejscu.

Prostota obsługi
Nasze urządzenia zaprojektowano w sposób
zapewniający intuicyjną, szybką i praktycznie
bezbłędną obsługę. Oznacza to, że więcej czasu
można poświęcić krytycznym aspektom działalności
zakładu.
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Wiedza specjalistyczna dla
płynnej integracji
Linia produkcyjna działa wydajnie tylko wtedy, gdy wszystkie jej
elementy ściśle ze sobą współpracują. Mimo że urządzenie do
znakowania stanowi stosunkowo niewielki element inwestycji w linię
do pakowania, wybór odpowiedniego rozwiązania z zakresu
znakowania ma decydujące znaczenie dla powodzenia
przedsięwzięcia. Dzięki ponad czterdziestoletniemu doświadczeniu
w dziedzinie integracji rozumiemy wszystkie te zagadnienia. Ściśle
współpracujemy z największymi producentami OEM, aby
zagwarantować płynną integrację rozwiązań z zakresu znakowania
z istniejącymi liniami produkcyjnymi.

Pionowe
kształtowanie,
napełnianie
i zamykanie (VFFS)
Niezależnie od tego, czy ruch linii jest przerywany czy ciągły,
firma Videojet oferuje różnego typu drukarki, aby spełnić
potrzeby związane z oznakowaniem rozmaitych woreczków
i torebek stosowanych na liniach VFFS. Wybierając optymalną
technologię znakowania, trzeba uwzględniać cechy
opakowania (na przykład suwaki i fałdy) oraz typ linii VFFS.

Integracja z linią VFFS
Problemy dotyczące integracji mogą być zarówno fizyczne (kwestia
przestrzeni oraz wymaganego osprzętu montażowego), jak i związane
z oprogramowaniem oraz komunikacją. Drukarki termotransferowe firmy
Videojet zostały skonstruowane przez specjalistów w branży opakowań
z myślą o uproszczeniu wszystkich aspektów interakcji,
Systemy znakowania laserowego
Wiązka światła tworząca znaki przez ich wypalenie na
powierzchni opakowania.
Termiczny druk atramentowy (TIJ)
Druk bezkontaktowy z użyciem atramentu, stosowany głównie
do drukowania kodów 2D DataMatrix i innych kodów
kreskowych.
Ciągły druk atramentowy (CIJ)
metoda atramentowego druku bezkontaktowego,
umożliwiająca nanoszenie do pięciu wierszy tekstu
i dwuwymiarowych kodów kreskowych na różnorodnych
opakowaniach, w tym również nieruchomych
(z wykorzystaniem systemów przesuwnych).
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począwszy od instalacji na linii VFFS po obsługę przez klienta. Zespół
serwisu i wsparcia technicznego firmy Videojet pomaga prawidłowo
zainstalować urządzenie już za pierwszym razem i świadczy pomoc
techniczną przez cały okres eksploatacji drukarki.

Druk termotransferowy (TTO)
Cyfrowo sterowana głowica drukująca precyzyjnie wytapia tusz
z taśmy bezpośrednio na elastyczne folie. Metodą tą można
uzyskiwać na bieżąco wydruki o wysokiej rozdzielczości.
Drukowanie dużych znaków (LCM)
Metoda atramentowego druku bezkontaktowego oznakowań
o dużej wysokości, w tym cyfr, liter, logo i kodów kreskowych
dużych rozmiarów, używana przede wszystkim do opakowań
zbiorczych.
Drukowanie z aplikatorem etykiet (LPA)
Drukowanie i naklejanie etykiet różnych rozmiarów na wielu
rodzajach opakowań.

Technologie znakowania do konkretnych rodzajów opakowań:

Zastosowanie

CIJ

Torebki i woreczki

TIJ

Laser

TTO

✔

✔

✔

Słoiki i puszki

✔

✔

Kartony

✔

Opakowania zbiorcze

✔

✔

✔

✔

LPA

LCM

✔

✔

Pionowa linia napełniająca
W tym zastosowaniu drukarka jest zazwyczaj instalowana na
przenośniku odbierającym słoik lub puszkę po ich napełnieniu
i zamknięciu. W zależności od preferowanego miejsca
oznakowania urządzenie to można bez trudu skonfigurować,
aby drukowało na spodzie, na górze lub z boku pojemnika.

Maszyna kartonująca
W tym zastosowaniu istnieje kilka metod drukowania,
z możliwością integracji z maszyną lub zainstalowania tuż
za nią. Optymalne miejsce instalacji zależy od gabarytów
zarówno maszyny kartonującej, jak i preferowanego
urządzenia znakującego.

Maszyna pakująca i zaklejarka
do opakowań zbiorczych
Drukarki do opakowań zbiorczych najlepiej integrować
z przenośnikiem za punktem dostarczania już zaklejonych opakowań.
Wybór optymalnego rozwiązania z zakresu znakowania zależy od
rodzaju i ilości informacji, jakie mają się znaleźć na opakowaniach
zbiorczych.
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Torebki i woreczki

Rozwiązania do obsługi
różnych typów torebek
Poduszkowate, czworoboczne, z płaskim dnem — opakowania torebkowe są
cały czas dopracowywane, podobnie jak maszyny używane do ich napełniania.
Nowe rodzaje torebek i linii pakujących mogą wpływać na wybór technologii
znakowania, ale trzeba też pamiętać o wymaganiach dotyczących jakości
oznakowań i rodzaju nanoszonych informacji.

Minimalizacja błędów
znakowania
na linii produkcyjnej
W przypadku wielu podobnych kodów i ryzyka
obecności alergenów błędy znakowania
stanowią poważny problem dla firm
produkujących przekąski i przekładają się na
realne koszty. Problemowi temu można zaradzić,
eliminując czynnik ludzki z procesu wyboru
oznakowania. Rozwiązania firmy Videojet
z dziedziny kontroli jakości nadruków upraszczają
procesy produkcyjne i umożliwiają umieszczanie
za każdym razem poprawnego kodu we
właściwym miejscu i na odpowiednim produkcie.

Druk termotransferowy
(TTO)
• pozwala nanosić na elastyczną folię
oznakowania o wysokiej rozdzielczości
(12 punktów na mm/300 punktów na
cal) bez użycia rozpuszczalników
• opatentowany bezsprzęgłowy napęd
taśmowy ogranicza przestoje związane
z pracami konserwacyjnymi
i maksymalizuje wydajność taśmy

6

Ciągły druk
atramentowy (CIJ)

Systemy znakowania
laserowego

• doskonale sprawdza się do bardziej
skomplikowanych zastosowań, na
przykład na gotowych torebkach
i workach o bardzo grubych suwakach
do wielokrotnego zamykania

• idealne do wstępnie zadrukowanych folii
polipropylenowych lub negatywowych
etykiet Datalase® umieszczonych między
dwiema warstwami folii laminowanej

• głowica drukująca CleanFlow™
minimalizuje częstotliwość czyszczenia,
tym samym wydłużając czas działania
linii

• duże pola znakowania pozwalają
optymalizować ustawienia mocy i unikać
przepalania folii

Słoiki i puszki

Wszechstronność znakowania
niemal dowolnej powierzchni
Wybór rozwiązania z zakresu znakowania może być utrudniony ze względu na
rodzaj podłoża, wymogi ekologiczne lub konieczność stosowania tuszów
specjalnych. Współpraca z partnerem o odpowiedniej wiedzy fachowej pozwoli
stworzyć optymalne rozwiązanie dla konkretnej linii produkcji przekąsek.

Dobór tuszu jest tak samo
ważny, jak znalezienie
idealnej technologii
znakowania
Wysokiej jakości oznakowanie nie zależy
wyłącznie od wyboru właściwej drukarki. Na
idealne rozwiązanie do danego zastosowania
składają się również odpowiednie tusze i płyny.
Szczególne zastosowania w branży produkcji
przekąsek mogą być związane ze specyficznymi
wyzwaniami, takimi jak duża kontrastowość
oznakowania, podłoża trudne do znakowania
i powłoki antykorozyjne, które mogą wymagać
zastosowania różnych rodzajów tuszu. Firma
Videojet, zatrudniająca najlepszy w branży zespół
chemików, poświęciła 40 lat na opracowywanie
specjalnych receptur atramentów, doskonale
sprawdzających się do zastosowań w branży
produkcji przekąsek.

Ciągły druk
atramentowy (CIJ)

Systemy znakowania
laserowego

• łatwa integracja z linią umożliwia
drukowanie z boku, na górze lub pod
spodem opakowania i na różnorodnych
podłożach

• nie są wymagane żadne tusze ani inne
płyny, co eliminuje ryzyko
zanieczyszczenia produktu tuszem

• największy w branży asortyment
tuszów — ponad 175 rodzajów, w tym
tusze bezzapachowe i niezawierające
MEK

• systemy wyciągowe dymu Videojet
pozwalają utrzymać czystość środowiska
produkcyjnego i soczewki lasera
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Kartony

Rozwiązania z zakresu znakowania
dopasowane do potrzeb klienta
Wyboru technologii znakowania kartonów dokonuje się na
podstawie indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Trzeba
brać pod uwagę między innymi wymagania dotyczące
ograniczania ilości materiałów eksploatacyjnych, trwałego
znakowania, nanoszenia kodów dwuwymiarowych
i stosowania technologii wolnych od rozpuszczalników.

Zalety integracji
Przy odpowiednim zaplanowaniu procesu integracji urządzenia
znakujące można zintegrować bezpośrednio z maszyną kartonującą,
zamiast umieszczać je na przenośniku transportującym pudełka
kartonowe już napełnione i zamknięte. Rozwiązanie to ma wiele
zalet, takich jak większa spójność znakowania ze względu na
bardziej precyzyjne prowadzenie materiału i obniżenie kosztów
przez wykorzystanie istniejących osłon na maszynie, dzięki czemu
nie trzeba kupować dodatkowych osłon.

Systemy znakowania
laserowego

Termiczny druk
atramentowy (TIJ)

Ciągły druk
atramentowy (CIJ)

• idealne do czystego, wyraźnego
i trwałego znakowania; praktycznie nie
wymagają materiałów eksploatacyjnych

• druk atramentowy o wysokiej
rozdzielczości bez części zużywalnych,
zapewnia minimum prac
konserwacyjnych i związanych z nimi
przestojów

• specjalistyczne tusze zapewniają kontrast
i nadają się praktycznie do wszystkich
materiałów opakowaniowych, w tym
z powłokami wodnymi i innego rodzaju
lakierami

• zwarta konstrukcja usprawnia integrację
z linią produkcyjną, a elastyczne opcje
komunikacyjne ułatwiają obsługę

• system dostarczania płynów Smart
Cartridge™ eliminuje brudzenie, odpady
i pomyłki podczas uzupełniania płynów

• szeroki asortyment akcesoriów do
laserów, w tym soczewki i układy
obracania wiązki, które upraszczają
integrację z liniami produkcyjnymi
i maksymalizują wydajność lasera
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Opakowania zbiorcze

Zwiększ
możliwości
łańcucha dostaw

Czytelne znakowanie opakowań zbiorczych jest
podstawowym wymaganiem dotyczącym
efektywnego zarządzania zapasami w całym
łańcuchu dostaw. Rozwiązania firmy Videojet mogą
wnieść wiele ulepszeń, zapewniając druk o wysokiej
rozdzielczości bezpośrednio na opakowaniach lub na
automatycznie aplikowanych etykietach.

Lepsza identyfikowalność i
zmniejszenie kosztów związanych
z opakowaniem zbiorczym
Informacje o partii, wsadzie i dostawcy wydrukowane bezpośrednio na pudłach
umożliwiają pracownikom magazynów, hurtowni czy sklepów szybkie wzrokowe
ustalenie ich pochodzenia. Nadruki te zawierają podstawowe informacje o produktach,
umożliwiając ich błyskawiczną identyfikację i sprawny ruch w łańcuchu zaopatrzenia.
Firma Videojet może pomóc w osiągnięciu tych celów jako partner stosujący rozwiązania
GS1. Ponadto drukowanie tych informacji bezpośrednio na opakowaniu zbiorczym
obniża wymagania co do pojedynczych opakowań oraz koszty związane
z opakowaniami zbiorczymi, umożliwiając stosowanie jednego rodzaju pudeł dla
różnych kontrahentów.

Systemy znakowania
laserowego
• w przypadku opakowań powlekanych
w technologii DataLase® laser nanosi
oznakowania w kolorze głębokiej czerni
i o bardzo wysokiej rozdzielczości
• doskonałe rozwiązanie do pudeł
z powłoką wodochronną dzięki
tworzeniu wyraźnych, ciemnych
nadruków bez uszkadzania powłoki
ochronnej

Drukowanie dużych
znaków (LCM)

Drukowanie z
aplikatorem etykiet (LPA)

Termiczny druk
atramentowy (TIJ)

• wyeliminowanie kosztów związanych
z przechowywaniem i organizowaniem
etykiet oraz konieczności używania
opakowań wstępnie zadrukowanych
specjalnie dla klienta
• rozwiązanie z opatentowanym procesem
mikrooczyszczania automatycznie czyści
głowice drukujące z ustawioną
częstotliwością, aby zapewnić najwyższą
jakość druku

• automatyczne nanoszenie etykiet
z wysokiej jakości nadrukami to proces
szybszy, dokładniejszy i mniej podatny
na błędy niż etykietowanie ręczne
• stworzone z myślą o łatwości obsługi
i ograniczeniu konserwacji

• pozwala nanosić złożone, szczegółowe
oznaczenia — głównie na opakowania
przeznaczone do sprzedaży detalicznej
• opracowane specjalnie do
nieporowatych podłoży tusze Videojet
na bazie MEK zapewniają sprawne
wznawianie znakowania nawet po
przerwach w pracy linii

Videojet — dokładne, niezawodne
i opłacalne drukowanie
Znakowanie w branży produkcji słonych przekąsek może stanowić niemałe wyzwanie.
Obecność tłuszczu, soli i pyłu może wpłynąć na obniżenie jakości druku. Ponadto
wprowadzanie nowych produktów, smaków, promocji i rozmiarów torebek zwiększa ryzyko
kosztownych błędów znakowania. Ważne są też dodatkowe czynniki, takie jak brak
przestojów, wydajność linii pakującej oraz całkowity koszt posiadania, ponieważ przekładają
się na ochronę rentowności produkcji. Firma Videojet, która zapewnia najbogatszą ofertę
technologiczną w branży, pozwala sprostać tym wymaganiom dzięki całej gamie opłacalnych
rozwiązań, gwarantujących długi czas sprawności urządzeń.

Ciągły druk
atramentowy (CIJ)

Systemy znakowania
laserowego

Termiczny druk
atramentowy (TIJ)

CIJ, najbardziej uniwersalna ze wszystkich
technologii zmiennego znakowania,
w połączeniu z asortymentem ponad
175 tuszów umożliwia drukowanie na
opakowaniach niemal dowolnego typu
i kształtu.

Wygląd i czytelność opakowań przekąsek
można poprawić, stosując trwałe
znakowanie powierzchni materiału bez
kontaktu fizycznego i bez użycia
jakichkolwiek rozpuszczalników czy
dodatkowych materiałów eksploatacyjnych.

Technologia ta doskonale sprawdza się
w przypadku drukowania wysokiej jakości
tekstu oraz kodów kreskowych na
pudełkach kartonowych i opakowaniach
zbiorczych, zapewniając, że nawet złożone
i szczegółowe oznakowania są dobrze
czytelne dla odbiorców w łańcuchu
zaopatrzenia oraz konsumentów.

Drukowanie dużych
znaków (LCM)

Drukowanie z
aplikatorem etykiet (LPA)

Wstępnie zadrukowane opakowania
kartonowe i etykiety są zbędne, gdyż
informacje związane z łańcuchem zaopatrzenia
drukuje się wprost na opakowaniu zbiorczym.
Zapewnia to oszczędność czasu oraz eliminację
kosztów i opóźnień w produkcji związanych ze
stosowaniem etykiet.

Gdy używane są pudła z ciemniejszej
tektury falistej lub klienci wymagają
stosowania etykiet, przydaje się urządzenie
LPA, które automatycznie nakleja etykiety
na opakowania zbiorcze, zapewniając dużą
dokładność na różnych podłożach.

Druk
termotransferowy (TTO)
Technologia TTO, doskonała w przypadku
opakowań elastycznych,zapewnia
wysokiej jakości różnokolorowe
oznakowania i grafiki, od daty, godziny
i listy składników po ostrzeżenia dla
alergików i logo.
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Rozwiązania dostosowane
do produkcji
Każda produkcja, w której stosuje się znakowanie, jest inna. Dlatego oferujemy jeden
z najbardziej kompleksowych asortymentów usług, materiałów eksploatacyjnych
i akcesoriów, aby móc dostosować nasze rozwiązania do konkretnej produkcji.
Firma Videojet, dysponująca bogatą ofertą taśm, tuszów i płynów, poświęciła 40 lat na
opracowywanie specjalnych materiałów eksploatacyjnych, które doskonale sprawdzają się
do zastosowań w branży produkcji przekąsek. Ponadto współpracujemy bezpośrednio
z głównymi producentami OEM i dysponujemy szeroką gamą akcesoriów, indywidualnie
dostosowanych do dowolnej technologii drukowania. Dzięki temu nasze drukarki można bez
problemu zintegrować z rozmaitymi liniami produkcyjnymi.

Usługi, materiały eksploatacyjne i akcesoria
Materiały
eksploatacyjne
Specjalnie opracowane atramenty
i płyny
F irma Videojet stosuje rygorystyczne
procesy kontroli jakości produkcji
materiałów eksploatacyjnych,
aby zagwarantować jak najlepsze
parametry znakowania i pracy
drukarek. Oferujemy 15 typów taśm,
640 rodzajów płynów do konkretnych
zastosowań oraz pomoc zespołu
wsparcia technicznego w celu
zapewnienia klientom optymalnego,
kompleksowego rozwiązania.

Akcesoria
Konfigurowalne akcesoria
Firma Videojet oferuje wszystkie
akcesoria niezbędne do
bezproblemowej instalacji
i zapewnienia optymalnej
wydajności linii — od
niestandardowych uchwytów
montażowych ze stali nierdzewnej
i gumowych rolek po wyciągi dymu
i zespoły zmiany kierunku wiązki.

Serwis
Firma Videojet oferuje usługi i pomoc techniczną na całym świecie za pośrednictwem
ponad 800 placówek bezpośredniej obsługi i pomocy technicznej w 24 krajach oraz
wsparcie dystrybutorów licencjonowanych przez producenta w 100 innych krajach.
-	instalacja na miejscu oraz pomoc w rozruchu i obsłudze urządzenia
-	całodobowy, pracujący cały tydzień dział pomocy/wsparcia technicznego w 16 krajach
-	szybki czas reakcji na zgłoszenia zapotrzebowania na serwis u klienta
Ofertę usług można skonfigurować zgodnie z indywidualnymi potrzebami — od szkolenia
operatorów w zakresie konserwacji lub usług rozliczanych według czasu i materiałów po
wyspecjalizowane umowy serwisowe, obejmujące wymianę części, konserwację prewencyjną oraz
dostawy materiałów eksploatacyjnych.
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Poczucie pewności w standardzie
Firma Videojet Technologies jest światowym liderem w branży identyfikacji
w dziedzinie produktów do drukowania na bieżąco, znakowania i kodowania,
płynów do określonych zastosowań oraz serwisu urządzeń w całym cyklu
eksploatacji.
Naszym celem jest pomoc klientom z branży produkcji
pakowanych artykułów konsumenckich, produktów
farmaceutycznych i wyrobów przemysłowych w zwiększaniu
wydajności, ochronie i rozwoju ich marek oraz podążaniu za
trendami na rynku i zmianami przepisów. Firma Videojet jest
liderem technologii i ekspertem w dziedzinie zastosowań
ciągłego druku atramentowego (CIJ), termicznego druku
atramentowego (TIJ), znakowania laserowego, druku
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. Oferujemy pomoc w zakresie
sprzedaży, serwisowania, szkoleń oraz stosowania swoich
rozwiązań za pośrednictwem ponad 3000 pracowników biur
firmy w 26 krajach na całym świecie. Ponadto sieć
dystrybucyjna firmy Videojet obejmuje ponad
400 dystrybutorów i producentów OEM, którzy obsługują
135 krajów.

Siedziba światowa
Biura sprzedaży i obsługi firmy
Videojet
Zakłady produkcyjno-rozwojowe
Kraje, w których znajdują się biura
sprzedaży i obsługi firmy Videojet
Kraje, w których znajdują się biura
sprzedaży i obsługi partnerów
firmy Videojet

Zadzwoń pod numer 887 444 600
lub napisz na adres marketing@videojet.com
lub odwiedź stronę www.videojet.pl
Videojet Technologies Sp. z o.o
Ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa, Polska
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