
Märkning, kodning och systemlösningar

Bageriprodukter och spannmål



Vi känner till de unika 
utmaningar du står inför på 
dina produktionslinjer.  

Från tuffa produktionsmiljöer 
till flera produkter och 
förpackningstyper och snäva 
vinstmarginaler som kräver 
effektiv drift – vi har utvecklat 
lösningar för att hantera alla 
dessa utmaningar.
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När dina ugnar är igång måste 
förpackningsskrivarna också vara igång.

I bageribranschen kan Videojet lösa praktiskt taget 
alla kodnings- och märkningsutmaningar.

Oavsett vad du bakar – från bröd och småkakor till 
större kakor och flingor – och var du än behöver koda 
information korrekt – från brödpåsar till kartonger och 
lådor – ger ett partnerskap med Videojet dig stora 
fördelar vad gäller effektivitet, drift och ekonomi. 

Drifttidsfördel 
Alla våra innovationer är designade och 
konstruerade för att ge dig det vi kallar 
drifttidsfördel. Vi vet att kontinuerliga 
bakprocesser inte kan stoppas på grund av 
efterföljande problem, så det är avgörande att 
hålla linjerna igång. Snäva vinstmarginaler och 
behovet av färska produkter innebär att 
oplanerade stopp inte kan accepteras.

Kodsäkring 
Även om du kör flera produkter och 
förpackningstyper på en och samma linje kan 
våra kodsäkringsinnovationer inte bara hjälpa 
dig med rätt märkning. De gör det nästan 
omöjligt att koda fel. Så oavsett dina 
produktions- och märkningsutmaningar kan våra 
lösningar hjälpa dig att övervinna dem.

Inbyggd produktivitet 
Våra lösningar är helt enkelt mer tillgängliga, 
oftare. Oavsett om dina produktionsanläggningar 
är varma, dammiga och torra, iskalla eller 
dyngsura kan vi hjälpa dig maximera din 
linjeeffektivitet och minimera dina 
ägandekostnader. 

Användarvänlig 
Ditt team kan snabbt och enkelt integrera det 
omfattande Videojet-produktutbudet på era 
linjer och bemästra det. Resultatet? Dina 
operatörer lägger mindre tid på att interagera 
med märkningsutrustningen och mer tid att 
fokusera på produktionen.
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Flera pakettyper, sex tekniker,  
ett namn – Videojet
Märkningsteknik
Bagerier och spannmålsföretag runtom i världen arbetar med 
olika förpacknings- och förslutningstyper, alla med sina egna 
krav och utmaningar. Videojet erbjuder dig ett komplett 
utbud av märkningslösningar för att märka dina produkter 
pålitligt, säkert och effektivt, även i tuffa produktionsmiljöer.

Kontinuerlig bläckstråleskrivare (CIJ)

Vätskebaserad, beröringsfri utskrift av upp till fem rader text, linjära 
streckkoder och 2D-koder eller grafik som skrivs ut på en rad olika 
förpackningstyper, inklusive stationära förpackningar via åksystem.

Termisk bläckstråleskrivare (TIJ)

Bläckbaserad, beröringsfri utskrift med hjälp av värme och ytspänning för 
att flytta bläck till en förpackningsyta. Används vanligen för att skriva ut 2D 
DataMatrix och andra streckkoder.

Lasermärkningssystem

En stråle infrarött ljus som fokuseras och styrs med en rad noggrant 
kontrollerade små speglar, gör märken där värmen från strålen möter 
förpackningens yta.

Termotransferskrivare (TTO)

Ett digitalstyrt skrivhuvud smälter bläck exakt från ett band direkt på 
flexibel film för att ge högupplösta utskrifter i realtid.

Etikettskrivare för direktapplicering eller med applikator (LPA)

Skriver ut och placerar etiketter i olika storlekar på flera förpackningstyper. 

Storskriftsmärkning (LCM)

Bläckbaserad, beröringsfri utskrift av flera datatyper (alfanumeriska data, 
logotyper och streckkoder) i stora storlekar som främst används för 
sekundär paketering, t.ex. kartonger.

Märkningstekniker för din förpackningstyp:

Förpackningstyp CIJ TIJ Laser TTO LPA LCM

Brödpåse ✔ ✔

Förslutningar för brödpåsar ✔ ✔ ✔

Flow Pack ✔ ✔ ✔

Påse ✔ ✔

Kartong ✔ ✔ ✔

Förpackning ✔ ✔ ✔ ✔
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System för 
brödpåsar och 
förslutning
Vid användning av förformade 
brödpåsar går det att dra nytta av 
en utvald grupp märkningstekniker. 
Den enkla lösningen är integrering 
på transportören så att det går att 
märka påsarna efter att varje 
produkt har förseglats och stängts. 

Den typ av förslutning som du 
använder avgör om det går att 
trycka på den och vilken teknik som 
ska väljas för att utföra uppgiften. 
Bäst resultat får du om du 
integrerar skrivaren direkt med 
förslutningssystemet.

Flow wrapper-
maskin
Videojet har flera lösningar för flow 
wrapping-tillämpningar, oavsett 
linjehastighet. Även om det är 
möjligt att koda nedströms från 
flow wrapping-maskinen uppnår du 
vanligtvis högst kvalitet på koderna 
genom att märka på filmen innan 
produkten förpackas.

Innovativa 
lösningar för 
varje steg  
i din process
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Innovativa lösningar för varje steg i din process

Vertikal formfyl-
lingsförsegling
Videojet har en mängd olika skrivare som 
kan hantera den ökande komplexiteten 
hos VFFS-påsar, oavsett om det gäller 
stegvisa eller kontinuerliga rörelser. Rätt 
märkningsteknik måste väljas för olika 
förpackningsfunktioner, t.ex. blixtlås och 
förstärkningar.

Kartonnering
Traditionellt sett möjliggör god 
materialhantering en mängd tekniker, 
antingen integrerade med maskinen 
eller omedelbart efter utmatningen. 
Den optimala monteringsplatsen beror 
på storleksbegränsningarna för både 
kartonneringsmaskinen och föredragen 
märkningsteknik.

Förpacknings-och 
förslutningsmaskin
Skrivare integreras bäst på transportören efter 
att den förseglade förpackningen har matats 
ut. Vilken av våra lösningar som passar dig 
bäst avgörs av den typ och mängd av 
information som du vill trycka på dina 
förpackningar.
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Flow Pack-märkning

Håll jämna steg  
med flow  
wrapping-tekniken

På bredden

På längden

Termotransferskrivare 
(TTO)

• Producerar koder med hög upplösning 
på flexibel film utan lösningsmedel.

• Integreras direkt in i linjen och trycker på 
filmen innan produkten förpackas.

• Perfekt för att trycka datum, logotyper, 
streckkoder, näringsinnehåll, övrig 
produktinformation och grafik.

Kontinuerlig 
bläckstråleskrivare (CIJ)

• uppfyller behoven inom flow wrapping 
med hög hastighet 

• Märkningen tillämpas antingen före eller 
efter att produkten förpackas.

• det är enkelt att ändra koderna med ett 
användarvänligt gränssnitt med vilket 
man skapar meddelanden eller genom 
att ansluta till ett nätverksprogram

Lasermärkningssystem 

• skapar tydliga, konsekventa och 
permanenta koder med en begränsad 
mängd förbrukningsmaterial

•  kan integreras direkt med flow 
wrapper-maskinen för att garantera att 
koden alltid placeras på samma ställe

• Perfekt för förtryckta polypropenfilmer 
då lasern kan ta bort bläcket utan att 
skada filmen.

På bredden och längden På längden På längden

Innovationer inom förpackningsutrustning och branschtrender 
leder till allt högre flow wrapping-hastigheter. Utnyttja den här 
möjligheten till högre produktionskapacitet och dra fördel av 
effekten den har på lönsamheten. Men det krävs fortfarande 
kostnadseffektiv och högkvalitativ kodning och inte alla skrivare 
är skapade lika. Faktum är att Videojet har matchat dessa 
innovationer i förpackningshastighet med en mängd olika 
kodningsalternativ. Videojet kan hjälpa dig att känna dig säker 
på att hela meddelandet syns tydligt och på rätt plats på 
produkten, samtidigt som produktionen hålls igång.
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Brödpåsmärkning

En mer permanent 
kod med tydliga 
alternativ
 
Många bagerier väljer att koda på förslutningarna, men märkning på brödpåsar kan säkerställa en 
mer permanent och synlig kod eftersom konsumenterna kanske tar av förslutningen och tappar 
bort koden. Men de lätta förformade polypåsarna kan endast kodas efter att påsen har fyllts och 
stängts och ligger på transportören. Dessutom har detta förpackningsmaterial en tendens att 
smälta när heta märkningsmetoder används på det. Våra skrivare hanterar dessa problem.

Den perfekta koden, 
perfekt placerad
Det kan vara svårt att få dit en CIJ-kod på en 
brödpåse. Veck eller för mycket luft i påsen kan 
förstöra en kod. Mörkt bröd kan också göra 
koden på påsen svår att läsa. 

Enkla lösningar, såsom att lägga till en 
metallguide för att platta ut påsen, hjälper till att 
ge konsekvent och högkvalitativ märkning, och 
att skriva ut en kod på en ljus förtryckt rektangel 
ger tillräcklig kontrast med bläcket för att 
undvika att koden inte syns på en påse med 
mörkt bröd som bakgrund.

Förslutningar för brödpåsar

Påsens överdel

Påsens framsida
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Termotransferskrivare 
(TTO)

• för det mesta integrerad med en  
etikettapplikator.

• Kan innehålla både variabel och statisk 
information, t.ex. streckkoder, sista 
försäljningsdatum och pris. 

• Kodsäkringsfunktioner bidrar till att 
minska märkningsfel.

Kontinuerlig 
bläckstråleskrivare (CIJ)

• Mångsidig märkningsmetod för 
oregelbundna eller krökta ytor, såsom 
brödpåsar.

• Beröringsfri märkning bibehåller produkt- 
och förpackningsintegriteten.

• Olika specialbläck inklusive luktfritt och 
icke-MEK-bläck.

Påsens överdel och framsidaPåsens överdel och framsida



Brödpåsmärkning

Vissa förslutningar 
är bättre än andra

 
Särskilda förslutningar har utformats för att stänga förformade påsar och 
säkerställa produktens färskhet och enkel användning för konsumenter, 
samt tillhandahålla en yta för märkning av sista försäljningsdatum. Vi 
erbjuder dig tre beprövade lösningar.

Globala lösningar för 
lokaliserade tillämpningar
Medan bröd i förformade påsar är vanligt förekommande över hela världen 
kan den typ av förslutning som används variera från land till land och även 
inom regioner i ett land. Plastad ståltråd, tejpremsor och plastklämmor är 
de vanligaste förslutningarna. Koden kan även placeras på olika platser. 
Beroende på var du befinner dig i världen kan bröd kodas på påsen, på 
förslutningen eller på båda två. Oavsett plats och krav erbjuder Videojet 
dig en märkningslösning.
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Termotransferskrivare 
(TTO)

• Enkel märkning med direktkontakt.

• gör det möjligt att trycka mer 
information på tejpremsor än vad man 
kan göra med andra kodningstekniker.

Kontinuerlig 
bläckstråleskrivare (CIJ)

• Passar de flesta förslutningar.

• Effektivast när den används för att trycka 
en rad, till exempel en enkel datumkod.

• Flera olika slags bläck för olika 
förslutningsmaterial.

Lasermärkningssystem 

• Perfekt för tydlig, klar och permanent 
märkning.

• Det är mycket viktigt att du testar på 
förslutningen innan du köper en laser för 
den här tillämpningen.

Förslutningar för brödpåsarFörslutningar för brödpåsar Förslutningar för brödpåsar



Produktinformation

Standardkod
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Märkning på påsar

Få ut mer av 
din skrivare

Det kan vara komplicerat och kostsamt att hantera flera förtryckta 
filmer för olika produkter som körs på samma linje. TTO ger dig 
möjligheten att trycka produktinformation medan produkten förpackas 
och tilldela märkningsinnehållet en variabel för att begränsa variationer 
på den förtryckta filmen. TTO kan skriva ut högupplösta logotyper, 
streckkoder och produktinformation, vilket ger dig ultimat flexibilitet och 
effektivitet.

 

Termotransferskrivare 
(TTO)

• integreras direkt med VFFS-
förpackningsmaskiner för att producera 
högkvalitativa koder.

• Arbeta med en erfaren partner då 
utrymmet för att integrera på dessa 
maskiner kan vara begränsat.

• Lämplig för att skriva ut på linjer med 
stegvisa eller kontinuerliga rörelser.

Kontinuerlig 
bläckstråleskrivare (CIJ)

• Speciellt användbart för märkning på 
mer komplicerade produkter, t.ex. 
förformade påsar med mycket tjocka 
återförslutbara blixtlås.

• Kan smidigt integreras med din  
VFFS-utrustning för att dra nytta av 
filmens materialhantering.

Produktinformation  
och standardkod Standardkod



Kartongens sida

Kartongens ovansida
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Kartongmärkning

Integrationens 
fördelar

Kodare integreras antingen direkt med en 
kartonneringsmaskinen eller på utmatningstransportören 
efter att kartongen har fyllts och förseglas. Integration direkt 
med kartonneringsmaskinen kan kräva mer planering, men 
den medför stora fördelar. Dessa omfattar mer konsekvent 
märkning tack vare precisare materialhantering och 
användning av befintliga skydd på maskinen. Dessa fördelar 
är liknande för andra typer av förpackningsmaskiner.

 

Kontinuerlig 
bläckstråleskrivare (CIJ)

• En mångsidig märkningsmetod.

• Koder fastnar på i stort sett all vanlig 
kartong, inklusive de med vattenhaltiga 
övre lager och annan lackering.

• Färgade bläck kan användas för att 
skapa kontrast på kartonger med olika 
färger.

Termisk 
bläckstråleskrivare (TIJ)

• högkvalitativ bläckbaserad 
märkningslösning som fungerar bäst 
antingen på porös kartong eller i ett 
textfönster som täcker det vattenhaltiga 
översta lagret.

• märker med högre upplösning än andra 
bläckbaserade system.

• perfekt för utskrift av flera textrader, 
streckkoder och andra komplicerade data.

Lasermärkningssystem 

• enkel och ren metod för märkning av 
text, streckkoder eller bilder praktiskt 
taget utan några förbrukningsvaror.

•  En CO2-laser tar bort ett övre lager med 
förtryckt bläck för att exponera det 
underliggande lagret, vilket ger en 
högkvalitativ ljus kod mot den mörka 
bakgrunden.

Kartongens ovansida och sidaKartongens ovansida och sidaKartongens ovansida och sida



®DataLase är ett registrerat varumärke som tillhör Datalase Limited

Direkt på ytterförpackning Direkt på etikett
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Lasermärkningssystem 

• en DataLase®-belagd ytterförpackning 
som märks med en laser ger en mörk svart 
utskrift med extremt hög upplösning.

• skriver ut grafik, text i olika storlekar och 
streckkoder direkt på wellpapplådor.

• Särskilt praktiskt för vattenavvisande 
belagda lådor, eftersom den ger tydliga, 
mörka utskrifter utan skador på 
skyddsbeläggningen.

Label Print & Apply 
(LPA)

• högkvalitativ kodning med termotransfer 
direkt på etiketten.

• ger text och streckkoder med hög 
upplösning.

• Etiketter kan konfigureras på skrivaren 
via en lättanvänd meny.

• automatisk applicering erbjuder högre  
hastighet, noggrannhet och färre fel än 
etikettering för hand.

Storskriftsmärkning 
(LCM)

• Trycker information direkt på 
ytterförpackningen, inklusive 
skanningsbara streckkoder.

• Mycket kostnadseffektiv och tillförlitlig.

• eliminerar kostnader, lagring och 
hantering förknippade med etiketter, 
samt behovet av kundspecifika förtryckta 
ytterförpackningar

Direkt på ytterförpackningDirekt på etikettDirekt på ytterförpackning

Märkning på ytterförpackningar 

Vikten av 
korrekt 
märkning

Det är viktigt att du har läsbar och korrekt information på 
dina ytterförpackningar, så att du effektivt kan identifiera 
och flytta varor genom din leveranskedja. Vi har flera 
lösningar, allt från enkel textinformation som skrivs ut 
direkt på ytterförpackningen, till högupplöst etikettering 
som appliceras automatiskt. Vad som är rätt lösning beror 
på dina behov. Vi förklarar alternativen nedan.

 

Märkning på 
ytterförpackningar 
förbättrar leveranskedjans 
effektivitet och sänker 
kostnaderna

Genom att tydligt skriva ut parti-, batch- och 
leverantörsspecifik information på förpackningarna 
kan lagerlokalen, grossisten och återförsäljaren se 
spårbarhetsuppgifterna, vilket ger snabb 
identifiering som underlättar produkternas 
transport. Om den här informationen trycks direkt 
på förpackningen, förenklas dessutom 
förpackningskraven eftersom det går att använda 
en standardiserad kartong för olika handelspartners.
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Förbrukningsmaterial och tillbehör 

Skräddarsydda 
lösningar för din 
tillämpning

Varje märkningstillämpning är unik. Därför erbjuder vi dig ett av de 
mest omfattande utbuden av tillbehör och förbrukningsartiklar så att 
du kan skräddarsy en lösning för din unika användning. Med det största 
utbudet av CIJ-bläck och branschens ledande team av 
bläcktillämpningskemister har Videojet ägnat över 40 år åt att utveckla 
särskilda sammansättningar som är perfekta för bakvaror och 
spannmål. Vi arbetar också direkt med de stora OEM-tillverkarna och 
har ett stort utbud av tillbehör för varje utskriftsteknik, så att våra 
skrivare smidigt kan integreras i dina produktionslinjer.

 

Särskilt framtagna 
bläck och vätskor

• Formulerade för de flesta typer 
av flexibla filmer och kartonger. 

• Hög prestanda i varma och kalla 
produktionsmiljöer.

• Luktfria och icke-MEK bläck.

Skräddarsydda 
tillbehör för så 
gott som alla 
tillämpningar.

• CIJ -skrivare med två huvuden 
och traverssystem.

• Fästen i rostfritt stål, förseglade  
gummivältar och plattor för 
TTO-tillämpning.

• Rökutsug, strålvändningsenheter  
och strålskärmar för 
laseranvändning och integration.

Avancerade  
TTO-band

• Avancerad grundlagerteknik för 
högre bildkvalitet och för att 
skydda skrivhuvudet och 
förlänga dess livslängd.

•  Stort utbud av färger.

Förbrukningsmaterial Tillbehör
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Kontinuerlig 
bläckstråleskrivare (CIJ)

Lasermärkningssystem
Termisk 
bläckstråleskrivare (TIJ)

CIJ är den mest mångsidiga av alla variabla 
märkningstekniker och skriver ut på nästan 
vilken förpackningstyp eller produktform 
som helst. Dess flexibla drift gör den till ett 
populärt val för användning på bakverks- 
och spannmålstillämpningar.

Föreslagen lösning:

Vår 1550 CIJ producerar tydliga koder och 
eliminerar praktiskt taget felaktig hantering av 
bläck genom att använda idiotsäkra 
bläckpatroner. Designen av dess CleanFlow™-
skrivhuvud minskar bläckansamling och kräver 
inte fabriksluft. Den modulära kärnan ger upp till 
12 000 timmars produktion mellan schemalagt 
underhåll för maximal linjedrifttid.

Lasermärkningssystem förenklar din process 
och förbättrar utseendet och läsbarheten för 
dina bakverk och spannmålsprodukter, 
genom att permanent etsa materialytan 
utan fysisk kontakt eller behov av extra 
tillbehör.

Föreslagen lösning:

Vår 3020-laser är en mångsidig 10-watts 
CO2-laser på ingångsnivå som är kompakt och 
enkel att konfigurera. Med en ristande laserteknik 
och stora märkningsfält ger den dig utmärkt 
märkningskvalitet på kartong, ytterförpackningar, 
plast och andra förpackningstyper. För snabbare 
förpackningshastigheter är Videojet 3320 den 
perfekta lösningen.

Den här tekniken är perfekt för utskrift av 
text och streckkoder av hög kvalitet på 
kartonger, och säkerställer att även 
komplexa och detaljerade koder är tydliga 
och läsbara för efterföljande partner och 
konsumenter.

Föreslagen lösning:

Vår 8510 TIJ-skrivare levererar högupplöst 
utskrift och streckkoder på din förpackning. Dess 
kompakta design integreras enkelt i dina 
produktionsprocesser, och dess flexibla 
kommunikation och menystyrda gränssnitt gör 
8510 enkel att konfigurera och använda.

Videojet – korrekt,  
tillförlitlig och  
kostnadseffektiv utskrift
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Termotransferskrivare  
(TTO)

Storskriftsmärkning  
(LCM)

Etikettskrivare för  
direktapplicering eller  
med applikator (LPA)

Den här tekniken är perfekt för dina flexibla 
förpackningstillämpningar och ger dig 
högkvalitativa koder och bilder, från datum, 
tid och ingredienser till allergivarningar och 
logotyper.

Föreslagen lösning:

Vår DataFlex®-termotransferskrivare kombinerar 
högupplöst utskrift och bandbesparande teknik 
för mycket läsbara koder och minimalt med 
svinn. Det intuitiva gränssnittet och 
färgpekskärmen gör produktbyten enkla och 
effektiva.

Slipp förtryckta kartonger och etiketter genom 
att skriva ut information för leveranskedjan 
direkt på ytterförpackningarna så att du kan 
spara tid och eliminera kostnader och 
förseningar kopplade till etiketter.

Föreslagen lösning:

Våra 2300-skrivare är perfekta för din 
högupplösta märkning på ytterförpackningar, 
såsom alfanumerisk text, logotyper, bilder och 
streckkoder. Genom vår patenterade 
mikrorensningsprocess rengörs och underhålls 
skrivhuvudet automatiskt, så att dina streckkoder 
kan skannas och texten är skarp och läsbar.

När dina kunder kräver etiketter eller om du 
använder mörkare ytterförpackningar i 
wellpapp applicerar LPA automatiskt 
etiketter på ytterförpackningarna, för hög 
precision på en rad substrat.

Föreslagen lösning:

P3400-etikettskrivaren med applikator är 
utformad för tuffa industrimiljöer, vilket gör den 
extremt kapabel för otaliga 
användningsområden.
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Globalt huvudkontor

Videojets försäljnings- och 
servicekontor

Tillverkning och 
produktutveckling

Länder med Videojet- 
försäljning och -service

Länder med Videojet- 
partnerförsäljning och -service

Sinnesro medföljer som standard

Videojet Technologies är världsledande inom branschen för 
produktidentifiering och tillhandahåller produkter för utskrift, kodning 
och märkning av produkter, användningsspecifika vätskor och tjänster 
under produkters livscykel.
 Vårt mål är att samarbeta med våra kunder inom förpackade 
konsumtionsvaror, läkemedels- och industrivarubranscherna för 
att förbättra deras produktivitet, skydda och utöka deras 
varumärken och ligga steget före branschtrender och regelverk. 
Videojet har fler än 400 000 skrivare installerade över hela 
världen. Vi har egna kundanvändningsexperter och 
teknikledarskap inom kontinuerliga bläckstråleskrivare (CIJ), 
termiska bläckstråleskrivare (TIJ), lasermärkning, 
termotransferskrivare (TTO), förpackningsmärkning och 
etikettering, samt ett brett utskriftsurval.

Våra kunder förlitar sig på Videojets produkter för att skriva ut 
på över tio miljarder produkter varje dag. Support för 
försäljning, tillämpning, service och utbildning tillhandahålls i 
direktdrift med över 4 000 teammedlemmar i 26 länder 
världen över. Videojets distributionsnätverk innefattar 
dessutom fler än 400 distributörer och OEM:er som betjänar 
135 länder. 

mailto:info.se@videojet.com

