Büyük Karakter
Mürekkep Püskürtmeli
Henri Bourgeois
Sektörel çalışması

Henri Bourgeois Geleneği Büyük
Karakterli Yazdırıyor
Chavignol köyünün
yamaçlarındaki üzümlerden
üretilen şarapların ünlenmesini
ve "Crottin" adının Yeni
Zelanda'ya kadar yayılmasını
sağlayan bu aile şirketi,
kutularını markalamak için
Videojet 2300 serisi yazıcıları
seçti.

Yerel topraklara ve o toprakların geleneklerine bağlılık hissetmek
Henri Bourgeois'yı son teknolojiye sahip modern araçlarla çalışmaktan
alıkoymuyor. 10 nesilden uzun bir süredir babadan oğula geçen bir aile
firması olan bu üzüm yetiştiricisi ve şarap üreticisi, kutularını markalamak
için 2300 serisi yazıcıları seçti.
Şaraphane Müdürü Jean-Christophe Bourgeois şunları söylüyor: "Babadan
oğula geçen geleneğimizin özünde, bir yandan yerel toprağa, toprağı
işleme uygulamalarına ve şarap üretimi yöntemlerine saygı gösterirken
bir yandan da zaman zaman yeni üzüm yetiştirme ve şarap üretme
tekniklerinin yardımıyla bunları daha iyi hale getirmek vardır. Aynı şey
ambalajlama işlemlerimiz için de geçerlidir: Yeni teknolojileri, özellikle de
şişelerimizi veya kolilerimizi markalamayla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz".
Aslında, Henri Bourgeois, 2007 yılında Videojet lazer teknolojisini kullanmayı
tercih etti ve şişelerin üzerine parti numaralarını işlemek için bir lazer yazıcı
satın aldı.

"Otomatik mikro temizleme sistemi gerçekten epeyce
becerikli bir sistem: Üretime engel olan temizlik amaçlı
hat duruş süresi devri kapandı!"

Jean-Christophe Bourgeois, Şaraphane Müdürü
Henri Bourgeois

Grup:
Henri Bourgeois, Fransa ve Yeni
Zelanda'da faaliyet göstermektedir
Üretim tesisi:
18300 Chavignol, Sancerre bölgesinin
merkezi, Fransa
Faaliyet:
10 nesilden uzun bir süredir üzüm
yetiştiricisi ve şarap üreticisi
Kuruluş tarihi:
1950, aileye ait şarap mahzeninin tarihi on
yedinci yüzyıla kadar eskiye dayanıyor
Tesisteki çalışan sayısı:
80 çalışan
Üretim:
3 ambalajlama hattıyla yılda 150.000 koli.
Hız: Dakikada 13,8 kutu.
Markalanan nesneler:
3, 6 ve12 şişelik koliler
Markalanan mesaj:
Kolilerin bitişik iki kenarına barkod ve ürün
adı

"Müstesna cuvée'lerimizden biri, 430 yaşından
büyük olan ve Chêne Saint-Etienne olarak bilinen
meşe ağacından yapılan fıçılarda mayalanıp
dinlendirilir. Bununla birlikte, ihtiyaçlarımızı
karşılayıp gerçekten değer kattığı sürece yüksek
teknolojili ekipmanlara yatırım yapmaktan da
korkmuyoruz." Ticaret Müdürü Arnaud Bourgeois
sözlerine şöyle devam ediyor:

"Videojet'ten aldığımız
lazer yazıcılardan ve bu
şirketle ilişkimizden çok
memnunuz. Gereksinimlerimiz
değiştiğinde bir kez daha bu
şirketle çalışmak istememizin
nedeni de bu."

Bugün, Henri Bourgeois tarafından üretilen
şaraplar hala birtakım değişikliklerle karşılaşıyor.
Kolilere daha da fazla bilgi markalayabilme
ihtiyacı ve tutarlı bir görüntü sunmak için
mesajları uyumlu hale getirme isteği, eskiyen
ekipmanın değiştirilmesi anlamına geliyordu.
Videojet 2360 yazıcıların seçilmesinin temel
nedeni bu yazıcıların sunduğu yüksek kaliteli
baskı çözünürlüğüydü.

Jean-Christophe Bourgeois
şunları söylüyor: "Teknik
ve mali bakımdan doğru
seçimleri yapma konusunda
Videojet bize gerçekten
yardımcı oldu. Ayrıca, çeşitli
çözümleri önceden yerinde
test etme imkanı sağlamaları
da bizim için değerliydi."

Ayrıntılı bir envanter ve titizlikle yürütülen bir
çalışma, projenin ne kadar karmaşık olacağını
ortaya çıkardı. Özellikle, ikincil ambalajları
markalamak için kullanılan yazıcıların entegre
edilmesi bakımından hesaba katılması gereken
çok sayıda etkileşim vardı. İyileştirme yapılması
gereken birkaç alan belirlendi: Bir yandan
verimliliği arttırmak ve hata riskini azaltmak,
bir yandan da belirli bir düzeyde esnekliği ve
ekipmanı geliştirme seçeneğini (özellikle daha
kapsamlı yazılım çözümleriyle) muhafaza etmek
gerekiyordu.
Jean-Christophe şunları söylüyor: "Kolinin farklı
kenarlarına (müşterilerimizin gereksinimlerine
bağlı olarak) mesaj yazdırmak için konveyör
kayışımızın her iki yanına iki yazıcı bağlayabilme
seçeneği bize daha fazla esneklik sağlıyor."

"Markamızın imajı bakımından önemli
bir artı olan baskı kalitesi ve her şeyin
verimli bir şekilde çalışması da bizi çok
memnun ediyor. Otomatik mikro
temizleme sistemi gerçekten epeyce
becerikli bir sistem: Üretime engel olan
temizlik amaçlı hat duruş süresi devri
kapandı!" Jean-Christophe Bourgeois.

2300 serisi yazıcılarda, her bir mesaj yazdırılmadan önce her
şeyi kendiliğinden temizleyen kendi kendini temizleme
özellikli yazıcı kafaları vardır. Bunun anlamı şudur: Kullanıcının
herhangi bir şey yapması gerekmez ve üretim ya da üretkenlik
hızları etkilenmez. Videojet 2300 yazıcıların tek artısı bu özel
patentli sistem değildir. Önceden basılı kutularla
karşılaştırılabilecek düzeyde baskı kalitesi, kullanım kolaylığı,
yönetimi gerçekten kolay olan tüketim malzemeleri ve düşük
işletme maliyetleri gibi avantajları da vardır.

Üretim kodu
İthalat iş ortağı

Taranabilir barkod

Yüksek çözünürlüklü marka
logosu

Çeşit ve miktar

Bağbozumu (Yıl)

Henri Bourgeois kolilerinin üzerine
basılan yüksek çözünürlüklü mesaj

Tel: 0216 469 7982
E-posta: sales.turkey@videojet.com
veya www.videojet.com.tr web sitesini ziyaret
edin
Videojet Technologies Inc.
Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah Rüya Sok.
No:11 Atasehir Istanbul

© 2015 Videojet Technologies Inc. — Tüm hakları saklıdır.
Videojet Technologies Inc. sürekli ürün iyileştirmeyi ilke olarak benimsemiştir.
Tasarım ve/veya teknik özellikleri bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız
saklıdır.

