Örnek Durum
Cocorette

Yüksek Teknoloji
Yumurtaları
Cocorette, Yumurta Üreticileri
Arasında Modern Teknikleri
Kullanmanın Yolunu Açıyor!
23 Kasım 2003'ten beri, Avrupa Birliği (CEE Direktifi
No. 295.2003) isteği doğrultusunda, yumurta üreticileri kendi
üretimlerini izleme yeteneklerini geliştirmiştir: yetiştirme tekniği,
“son kullanma” tarihi (SKT), üretici kimliği ve uygulama varsa
bazen kalite etiketi artık ürün üzerinde görünmektedir.
Bu, özellikle Pas de Calais, Fransa'da kurulu ve Organic and Red
Label Farms yumurta üreticisine çalışan bir ambalajlama şirketi
olan Cocorette açısından doğrudur.

Avrupa Birliği gereksinimlerine uygun biçimde, her yumurta
Videojet sürekli mürekkep püskürtmeli yazıcılar kullanılarak
istenen bilgilerle; döküm mukavva kartonlarda ise uygun üretim
ve izlenebilirlik bilgileri Videojet lazer markalama sistemleri
kullanılarak kodlanır. Markalanan mesajlarda; BBD, kalite etiketi,
yetiştirme tekniği ve kümes bilgileri bulunur.
Cocorette Organic and Red Label Farms ambalajlama merkezi,
mukavva kartonlarına baskı için ayırıcılarını lazer markalama

1983 yılında kurulan Sainte Catherine le Arras tesisinde 36 kişi

sistemleriyle donatan Fransa'daki ilk tesistir. “Cocorette'te

çalışmakta ve burada çevredeki 152 çiftçiden her gün ortalama

istenen kalite düzeyine paralel biçimde, hem ekipman

olarak 350.000 yumurta toplanmaktadır. Yumurtalar, iki Moba

seçimimizde hem de süreçlerimizde çevreye saygı olmaya

ayırıcısında (bir Omnia 170 ve bir Omnia 330) değerlendirilir

özen gösteriyoruz”, diye açıklıyor Cocorette Üretim Müdürü

ve saatte 35.000 ila 50.000 yumurta temposunda ambalajlanır.

Christophe Minnebo.

“Videojet, hem kalite/fiyat açısından hem
de teknolojik tercih perspektifinden
bakıldığında en rekabetçi olan seçenekti”.
Christophe Minnebo, Üretim Müdürü

Yumurtaları tek tek markalamak amacıyla, 6 Excel 170 UHS
mürekkep püskürtme yazıcısıyla birlikte 14 Videojet lazer
markalama sistemi kuruldu.
Videojet 3120 Laser

Ayırıcılarını değiştirme işleminin bir parçası olarak şirket,
daha temiz ve daha verimli bir markalama sistemi
kullanmaya geçmek istedi.
Her ne kadar, küçük ve büyük yumurta üreticilerindeki
markalama işlemi, geleneksel biçimde mürekkep
püskürtmeli olarak veya etiketlerle yapılıyor olsa da,
yeni lazer teknolojisi tamamen temiz karton markalama
yolunu açıyor. “Bizim sektörde, temizlik ve daha yüksek hızda
kaliteli markalama zorunludur. Lazer markalama sistemleri,
bu ihtiyaçları tamamen karşılıyor, diyor Minnebo. “Bu, bizim
için gelecek demektir!” Cocorette, Videojet Technologies
tarafından geliştirilen mürekkep püskürtmeli ve lazer
yazdırma sistemlerini tercih etti. “Markalama alanının
liderleri arasında olan Videojet, hem kalite/fiyat açısından
hem de teknoloji perspektifinden bakıldığında en rekabetçi
olan seçenekti”, diyor Minnebo.

Koruma ve emiş muhafazası

OMNIA 330 üzerinde Videojet Laser

“Eski makinelerde mali olarak kaybımız büyük oldu.
Cocorette, işletme maliyetlerini düşüren ekonomik bir
tercih yaptı: artık mürekkep satın almamız gerekmiyor,
çok az bakım yapmamız yeterli oluyor ve arıza riskimiz
gerçekten çok düşük, diye devam ediyor Minnebo.
“Dahası, Videojet’in servis düzeyi o kadar yüksek ki.”
Cocorette, Lambersart'taki OCTIS tarafından geliştirilen
Qualitrace izleme yazılımıyla çalışıyordu. “Markalayıcı
bilgisayarın arayüzü, Ekip Liderlerimizin işini kolaylaştırmada
çok yardımcı oldu. Bundan önce her şeyi manuel olarak
girmek zorundalardı; şimdi her şey bilgisayarla ve merkezi
olarak yapılıyor. Ürün, gerçekten sektörümüzü profesyonel
hale getiriyor.”

Daha fazla bilgiyi şu adresten edinin:
www.videojet.com/egg
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