
Soluções de marcação, codificação e de sistemas

Indústria de ovos
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Conhecemos os desafios únicos  
que você enfrenta em suas linhas 
de produção
Os códigos nas suas caixas e ovos 
representam seu compromisso 
com a qualidade e o frescor dos 
produtos. Códigos claros e confiáveis 
contribuem para a eficiência do varejo, 
a rastreabilidade do produto e a 
confiança do consumidor. Forneça os 
códigos distintos que a reputação da 
sua marca merece. 
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A Videojet entende os seus desafios e 
oferece um desempenho com consistência 
confiável para ir além dos seus requisitos 
de produção.

Com a Videojet como seu parceiro de codificação, 
você pode aumentar a flexibilidade de produção com 
codificadoras que fazem mais, reduzindo custos e 
simplificando as operações.

Máximo uptime

Nossa extensa linha de produtos aumenta a 
eficiência das linhas de produção, oferecendo 
tecnologias e fluidos necessários para que você 
alcance uma qualidade e durabilidade de 
códigos otimizada, enquanto mantém a linha de 
produção operando. 

Segurança do código 

Ajude a reduzir seus custos e proteja suas marcas 
com nossas soluções de software inovadoras. Isso 
permite que você aplique o código correto, no 
lugar correto e no produto correto, sempre. Na 
verdade, nossas soluções inovadoras tornam 
praticamente impossível obter um código errado.

Alta produtividade

Se você estiver integrando com classificadoras ou 
encartuchadoras ou qualquer outro maquinário 
de embalagem, as nossas soluções de 
codificação o ajudarão a maximizar a eficiência 
da linha e a produtividade, minimizando o custo 
total de propriedade. 

Fácil de usar

Os produtos da Videojet são projetados para 
serem fáceis de utilizar e extremamente 
confiáveis. Desta maneira, você pode dedicar 
mais tempo aos aspectos críticos do seu negócio 
e menos tempo aprendendo a usar a nossa 
tecnologia.

Sua marca é muito importante. Proteja-a e  
aprimore-a com a Videojet. 
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Soluções inovadoras para 
cada etapa de seu processo
Trabalhando em alta velocidade 24 horas por dia, os produtores de 
ovos exigem muito de sua equipe de produção. Oferecendo um 
pacote completo de soluções de codificação, a Videojet pode ajudar 
a facilitar o seu trabalho. Oferecemos um conjunto completo de 
soluções de codificação que atendem de forma confiável, segura e 
eficiente às demandas de codificação precisa de ovos e caixas.

Seu código, sua produção
A Videojet oferece diversas soluções flexíveis de codificação que podem se integrar em cada fase da sua operação de classificação, 
colocação em caixas ou embalagem de ovos. A melhor solução é moldada por suas necessidades específicas e seu ambiente de 
produção. As equipes de produto e suporte da Videojet podem ajudá-lo a alcançar essa solução. 

Colocação em caixas

Graduação

Codificação
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Tecnologias de codificação para seus produtos e embalagens de ovos:

Aplicação da impressão
Jato de tinta 

contínuo
TIJ Laser TTO LPA LCM

Codificação de ovos em 
linha ✔ ✔

 

Codificação de ovos no 
empacotador ✔ ✔

Codificação de caixa de 
papelão ✔ ✔ ✔ ✔

Codificação de caixas ✔   ✔ * ✔ ✔

* Com o uso do patch de marcação reativa a Laser.

Vários tipos de embalagens, seis tecnologias, um nome: Videojet

Soluções excelentes, 
ajudando você a 
codificar suas marcas.
A Videojet oferece um conjunto completo de soluções de 
codificação que atendem de forma confiável, segura e 
eficiente às demandas de codificação precisa de ovos e 
caixas.

Jato de tinta contínuo (CIJ)

Impressão de fluido, sem contato, com até cinco linhas de texto, códigos 
de barras lineares e 2D ou gráficos, impressos em diversos tipos de 
embalagem, incluindo embalagem estacionária por meio de sistemas de 
movimentação.

Jato de tinta térmico (TIJ)

Impressão sem contato baseada em tinta que utiliza calor e a tensão 
superficial para mover a tinta na superfície de uma embalagem. 
Geralmente usada para imprimir DataMatrix 2D e outros códigos de 
barras.

Sistemas de marcação a Laser

Um feixe de luz infravermelha focado e direcionado com uma série de 
pequenos espelhos cuidadosamente controlados para criar marcações 
quando o calor do feixe interagir com a superfície da embalagem.

Impressão por Transferência Térmica (TTO)

Um cabeça de impressão controlado digitalmente derrete com precisão a 
tinta de um ribbon diretamente em filmes flexíveis para imprimir em 
tempo real e com alta resolução.

Impressora e Aplicadora de Etiquetas (LPA)

Imprime e coloca etiquetas de vários tamanhos em vários tipos de 
embalagem. 

Marcação de grandes caracteres (LCM)

Impressão com tinta, sem contato, de vários tipos de dados 
(alfanuméricos, logotipos e códigos de barra) em tamanho grande, usado 
principalmente para embalagens de transporte.
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Sistemas de marcação 
a Laser

•	 Grava	microscopicamente	a	superfície	do	
ovo para criar uma impressão 
permanente.

•	 Como	nenhuma	tinta	é	usada	com	o	
Laser, a clareza do código é menos 
afetada pela umidade na parte externa 
da casca do ovo

Jato de tinta contínuo (CIJ)

•	 Ideal	para	codificação	em	linha	diretamente	
nos ovos

•	 Solução	econômica	e	eficiente,	já	que	as	
impressoras são integradas à classificadora para 
controle direto do console

•	 Pode	utilizar	tinta	alimentícia	especialmente	
formulada para aderir com segurança às cascas 
de ovos

Cascas

Seu código ideal

Você sabia?
As impressoras de jato de tinta de cabeça duplo da 
Videojet são projetadas para aplicações que 
exigem códigos em dois locais. Os cabeçais de 
impressão duplos podem ser operados 
independentemente ou em conjunto, cada um 
capaz de fornecer diversas linhas de impressão em 
velocidades de até 293 metros por minuto, todos 
em uma única área de cobertura.

As datas de validade, informações visíveis de rastreamento e sobre a marca diretamente no ovo trazem 
benefícios reais: oferecem ao consumidor a mais alta confiança possível nos produtos, ajudam a garantir 
que as informações de rastreabilidade acompanhem o ovo mesmo que ele seja retirado da caixa e 
proporcionam aos produtores um modo perfeito para estabelecer a fidelidade dos clientes ao produto. A 
Videojet possui soluções de alto desempenho de codificação em linha para seu ambiente de produção. 

A segurança e autenticidade dos ovos são preocupações persistentes em todas as regiões do mundo. A chave para 
maior fidelidade e aumento da demanda é fazer os consumidores verem os ovos como mais do que uma simples 
mercadoria. A impressão de informações diretamente no ovo fornece aos produtores uma oportunidade de 
melhorar a diferenciação de marca e a fidelidade do consumidor por meio de um compromisso claramente visível 
com a qualidade e a segurança.
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Jato de tinta térmico 
(TIJ)

• Solução de impressão de alta qualidade 
baseada em tinta para materiais 
porosos de caixa, como papel

•	 Proporciona	a	impressão	em	uma	
resolução maior que outros sistemas 
baseados em tinta

Sistemas de marcação 
a Laser

•	 Oferece	excelente	qualidade	de	
impressão de caracteres e logotipos, 
com mais permanência e sem sujeira

•	 Pode	imprimir	no	topo	da	caixa	de	ovos	
em vários locais, mesmo que a caixa 
esteja parada na linha

Jato de tinta contínuo 
(CIJ)

• Uma maneira simples e confiável de 
imprimir em caixas de papel, plástico e 
isopor e em bandejas de ovos 
embaladas em película térmica

•	 Impressoras de velocidade muito alta 
quebram o compromisso entre 
velocidade e qualidade dos códigos

Cascas

Seu código ideal
Caixas

Flexível e escalável
A impressão na caixa de ovos é a forma ideal dos varejistas gerenciarem facilmente seu inventário, dos 
consumidores verificarem rapidamente se o produto está fresco e dos órgãos normativos identificarem 
produtos durante um recall. A tecnologia da Videojet assegura os benefícios desse método, produzindo 
informações claras, nítidas e legíveis que beneficiam todos os níveis da cadeia de distribuição.

As embalagens de caixas de ovos estão mudando à medida que os varejistas tentam atrair consumidores para 
ovos mais benéficos. O projeto da caixa também está avançando à medida que embalagens simples estão 
sendo aprimoradas para oferecer melhor proteção e visibilidade à codificação nos ovos, minimizando a 
interação do consumidor com os ovos. As soluções de codificação projetadas para ter um bom desempenho em 
uma ampla variedade de estilos e materiais de embalagem oferecem ao produtor a liberdade de se adaptar às 
mudanças futuras.

Impressora de 
transferência térmica 
(TTO)

• Ideal para imprimir em plásticos de 
embrulhar antes da sua aplicação em 
torno de bandejas de ovos

•	 A transferência térmica produz códigos 
de alta qualidade usando um sistema de 
impressão baseado em ribbon

Você sabia?
As soluções a Laser da Videojet oferecem 
marcações permanentes de alta 
velocidade, alta resolução e sem fluidos 
consumíveis. Oferecendo uma das 
maiores seleções de combinações de 
cabeçais de marcação e distância focal, 
nós podemos otimizar configurações de 
velocidade e energia para atender às suas 
necessidades de produção específicas.
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Codificação de caixas

Aprimore sua cadeira de fornecimento
A identificação legível e precisa de caixas simplifica a movimentação eficiente de mercadorias pela cadeia de suprimentos. 
Existem várias soluções, desde informações simples de texto impressas diretamente na caixa a etiquetas de alta resolução 
aplicadas automaticamente. A solução certa depende das suas necessidades. E a Videojet possui a solução para atender aos 
seus requisitos específicos.

A impressão clara do lote e de informações específicas do fornecedor na caixa de ovos cria um ponto de rastreabilidade visível para as 
empresas varejistas, atacadistas e de transporte, além de fornecer identificação rápida em caso de recall. A impressão dessas 
informações diretamente na caixa simplifica as demandas de embalagens ao padronizar um estilo de caixa comum para diferentes 
parceiros comerciais.

Você sabia?
A Videojet oferece impressoras de jato de tinta com 
alta resolução e caracteres grandes, que se beneficiam 
de um processo patenteado de micropurga, que ajuda 
a automatizar a limpeza do cabeça de impressão e 
melhora a utilização da tinta. Esse processo ajuda a 
garantir a impressão de textos claros e bem definidos, 
bem como códigos de barras legíveis.

Jato de tinta térmico 
(TIJ)

•	 Cria	códigos	complexos	e	detalhados	em	
substratos baseados em papel

•	 Combinando	um	design	compacto	e	
opções flexíveis de comunicação, nossas 
impressoras TIJ integram-se facilmente 
à sua linha

Impressora e 
aplicadora de etiquetas 
(LPA)

•	 Codificação	por	transferência	térmica	de	
alta qualidade diretamente nas 
etiquetas

•	 A	aplicação	automática	oferece	maior	
velocidade, precisão e prevenção de 
erros do que a rotulagem manual

Marcação de grandes 
caracteres (LCM)

•	 	Imprima	códigos	de	barras,	logotipos	e	
outras informações em alta resolução 
diretamente nas caixas

•	 Elimine	o	custo,	armazenamento	e	
gerenciamento de etiquetas, bem como 
a necessidade de caixas pré-impressas 
específicas para o cliente

Sistemas de marcação 
a Laser

•	 códigos	em	cor	preta	escura,	codificação	
de alta resolução em caixas sem tinta 
por meio de patch de marcação reativa 
aplicado a Laser

•	 pode	imprimir	sobre	áreas	de	impressão	
grandes, com uma ampla gama de 
lentes

•	 mais	velocidade	de	codificação
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Codificação de caixas

Aprimore sua cadeira de fornecimento

Manutenção e integração

Aprimore suas 
soluções de impressão
Nós utilizamos uma abordagem consultiva em nossas aplicações de codificação, envolvendo 
sua impressora com ofertas de manutenção e integração para criar uma solução de ponta a 
ponta. A Videojet tem experiência na implementação de integrações bem-sucedidas de 
soluções de codificação ao seu equipamento de embalagem.

Serviço

Parceira global

- com presença de vendas e serviços em 
mais de 100 países, a Videojet é capaz 
de oferecer suporte para suas 
operações globais

- ofertas de consignação e treinamento 
de pessoal podem ajudar a suportar 
linhas de produção de manutenção 
própria

- mediante contratos de locação, a 
Videojet oferecerá manutenção 
completa para seus equipamentos por 
uma tarifa fixa mensal (termos e 

condições se aplicam)

Suprimentos

Tintas e fluidos especialmente 
desenvolvidos

-  codificação em ovos e caixas 
apresenta demandas distintas de 
formulação e desempenho. As tintas 
da Videojet são testadas em todos os 
contextos de codificação.

- Os fluidos iQmarkTM da Videojet são 
projetados e fabricados de forma 
consciente para maximizar o contraste, 
a aderência e o uptime enquanto 
atendem a requisitos de segurança, 
ambientais e normativos

Sistemas de controle

Gerenciamento e controle de 
impressão centralizados

-  A Videojet oferece uma gama dos 
principais sistemas de gerenciamento 
e visão de impressoras para 
complementar as implementações de 
rastreamento 

-  Os especialistas em soluções 
integradas da Videojet podem 
desenvolver sistemas de controle 
centralizados no nível da impressora 
para gerenciar todas as suas 
impressoras a partir de uma única tela

-  Carregamento automático de dados 
e formatação flexível para integração 
com	seu	sistema	ERP

Acessórios

Acessórios personalizados para 
aplicações de ovos

-  unidades de rotação do feixe 
permitem a integração dos lasers 
em pequenos espaços

- ofertas de TIJ com múltiplos 
cabeçais possibilitam dimensionar 
as soluções visando alcançar as 
velocidades necessárias no setor do 
ovos 

- impressoras CIJ com cabeça duplo 
possibilitam diversas linhas de 
código em diversos locais



A tranquilidade de que você precisa

A Videojet Technologies é líder mundial no mercado de identificação 
de produtos, oferecendo produtos de codificação, marcação e 
impressão em linha, fluidos específicos para aplicação e o produto 
LifeCycle Advantage™.

Nosso objetivo é formar uma parceria com os clientes nas 
indústrias de bens de consumo embalados, farmacêuticos 
e industriais, aumentando sua produtividade e protegendo 
suas marcas, além de estar à frente das tendências do 
mercado e cumprir as regulamentações do setor. Com nossos 
especialistas em aplicações para clientes e tecnologia líder 
em jato de tinta contínuo (CIJ), jato de tinta térmico (TIJ), 
marcação a laser, impressão por transferência térmica (TTO), 
codificação e identificação de caixas e uma ampla variedade 
em impressão gráfica, a Videojet tem mais de 345 mil 
unidades instaladas no mundo todo.

Nossos clientes confiam nos produtos da Videojet para fazer 
a codificação em mais de dez bilhões de produtos todos 
os dias. O suporte de vendas ao cliente, de aplicação, de 
serviços e treinamento é oferecido por operações diretas com 
uma equipe de mais de quatro mil integrantes em mais de 
26 países. Além disso, a rede de distribuição da Videojet inclui 
mais de 400 distribuidores e OEMs, atendendo 135 países.

Sedes mundiais

Escritórios de atendimento e 
vendas da Videojet

Fabricação e desenvolvimento de 
produtos

Países	com	vendas	e	atendimento	
da Videojet

Países	com	vendas	e	atendimento	
de parceiros da Videojet

Ligue para +351 215835990 
Envie-nos um e-mail para  
ptgeral@videojet.com
ou acesse www.videojet.pt

VIDEOJET TECHNOLOGIES S.L.
Videojet	Technologies	em	Portugal
Rua José Martinho dos Santos nº 5 loja 1
2615 - 356 Alverca do Ribatejo

©	2019	Videojet	em	Portugal	Todos	os	direitos	reservados.

A	melhoria	contínua	dos	produtos	é	a	política	da	Videojet	em	Portugal.	
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