
Arla Foods'un kökleri, Danimarkalı ve 
İsveçli çiftçilerin süt kalitesini artırmak 
için bir kooperatif kurduğu 19. yüzyıla 
kadar uzanıyor. 100 yılı aşkın bir 
süredir sektörde yer alan Arla Foods, 
10 milyar avronun üzerinde bir ciroyla 
dünyadaki en büyük süt ürünleri 
şirketlerinden biridir.

Arla Foods, Videojet 1000 
Serisi inkjet yazıcılarla üretim 
inovasyonuna itici güç sağlıyor, 
performans hedeflerini aşıyor

Sağlıklı Büyüme, Arla'nın, kim olduklarını ve süt ürünleri sektörünün geleceğini 
nasıl oluşturduklarını anlatmak için kullandığı bir terimdir. Bu kavram, şirketin 
savunduğu şeyleri temsil ediyor ve kooperatiflerini, ürünlerini, piyasalarını ve 
çalışma şekillerini nasıl geliştireceklerine kılavuzluk ediyor. Sağlıklı Büyüme ilkeleri, 
Arla'nın, bir yandan nasıl büyüdüğüne dikkat edip bir yandan da en büyük 
potansiyele sahip olan piyasa fırsatlarına odaklanmasına yardımcı oluyor. Şirketin 
yaptığı her şeyde bu ilkelerin yansıması görülüyor. 

Nijkerk, Hollanda konumu, 2009'dan beri Arla Foods'un bünyesinde yer almaktadır. 
Bu tarihten önce, tesis, Friesland Foods'un bünyesinde yer alıyordu. Nijkerk 
tesisinde yoğurt, puding ve diğer özel süt ürünleri üretilmektedir. Hollanda'daki bu 
üretim tesisinde üretilen tanınmış ürünler şunlardır: Arla biyolojik süt, biyolojik 
puding ve yoğurt, Friesche Vlag Milk & Fruit ve Breaker.
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“Her şeyi çözmüşler: küçük boyut . . . tek bir 
değiştirilebilir core, dayanıklı modüler yazıcı 
kafası, esnek merkez kablo ve kartuşlar. Videojet 
bu avantajların tümüne sahip olan tek kodlama 
tedarikçisi ve 1000 Serisi ile rekabette açık ara 
önde gidiyor.”

Cor Grift, Üretim Proje Koordinatörü 
Arla Foods 

Arla Foods, 25 yıldır sadık bir Videojet müşterisidir. Bir 
zamanlar, alışılagelmiş 1 litrelik ve 1,5 litrelik paketler, 
kapaklı ağzı olan poşetler ve bardaklar dahil olmak üzere 
çeşitli ambalajlara kodlama yapmak için 35 inkjet yazıcıya 
sahipti. Arla Foods, Videojet yazıcılara yönelik yatırımına 
Excel serisiyle başladı ve Excel 100, Excel 170i ve Ipro 
yazıcıları kullandı. 5 yıl önce, Excel yazıcıların yerine 29 adet 
Videojet 1510 kullanmaya başladı. 

Üretim Proje Koordinatörü Cor Grift, 30 yılı aşkın bir süredir 
Nijkerk tesisinde çalışıyor. Cor, teknik konulardan sorumlu ve yeni 
ekipman satın alınmasına yardımcı oluyor. Sektördeki eğilimleri 
takip ediyor ve yönetim ekibine süreç iyileştirmeleri hakkında 
bilgi veriyor. Cor şunları söylüyor: “Rekabetin önünde yer almak 
istiyorsanız, sürekli yenilik yapmak zorundasınız.”

Arla Foods ürünlerinin tümüne “son kullanma” tarihi kodlanıyor 
ve bir izlenebilirlik kodu basılıyor. Videojet ile 1000 Serisi inkjet 
yazıcılar hakkında konuştuktan sonra, Cor ve iş arkadaşları 
daha fazla bilgi edinmek istedi. Şu anda, 35 adet Videojet 
1620 Mürekkep Püskürtmeli Inkjet (CIJ) yazıcı, büyük ve zorlu 
bir kodlama girişimi olduğu görülen bir işte bir üretim izleme 
sistemi tarafından kontrol edilmektedir. Cor Grift geriye dönüp 
baktığında, bunu önemli ve başarılı bir süreç iyileştirmesi olarak 
değerlendiriyor.

Videojet 1000 serisi CIJ yazıcıların daha güvenilir 
olduğu, kullanımlarının daha kolay olduğu, daha 
az hataya neden olduğu ve Videojet CIJ yazıcıların 
önceki sürümlerine kıyasla daha fazla çalışma 
süresine sahip olduğu kanıtlanmıştır. 

•  Dynamic CalibrationTM, mürekkep tutarlılığını sürekli izleyip 
otomatik olarak ayarlayarak değişen ortam koşullarında bile 
optimum baskı kalitesine olanak sağlar. Bu, daha tutarlı bir 
çalışma sağlanmasına yardım eder, yeniden çalışmayı ve 
ıskartayı azaltır ve böylece maliyeti düşürür.

•  1000 Serisi yazıcıların sıvıları, uçucu kimyasalların 
dökülmemesini sağlayan ve buharlaşma nedeniyle yaşanan 
kaybı azaltan sızdırmaz bir Smart CartridgeTM içinde bulunur. 
Kartuşa katıştırılmış akıllı çip sayesinde, yazıcıya sadece doğru 
sıvıların koyulması sağlanır.

•  1000 Serisi yazıcılar, sıkıştırılmış hava gerektirmeyen isteğe 
bağlı bir IP65 dereceli paslanmaz çelik kasa sunar. Bu, onların 
yıkama uygulamaları için ideal hale getirir. 

•  Videojet CLARiSUITETM yazılımı, üretim yönetimi sistemine 
entegre edilebilir. Bu çözüm sayesinde, operatörlerin her 
parti için doğru kodlama bilgilerini ayarlaması ve seçmesi 
gerekmez ve bu da ürünlerin ıskartaya çıkmasının ya da 
yeniden çalışmanın önlenmesine yardımcı olur.



Cor, 1000 Serisi modelinin, süt ürünleri 
sektörünün beklediği mükemmel yazıcı 
olduğunu söylüyor. “Her şeyi çözmüşler: küçük 
boyut . . . tek bir değiştirilebilir core, dayanıklı 
modüler yazıcı kafası, esnek merkez kablo ve 
kartuşlar. Videojet bu avantajların tümüne sahip 
olan tek kodlama tedarikçisi ve 1000 Serisi ile 
rekabette açık ara önde gidiyor. Maalesef, daha 
az arıza olduğu ve daha az bakım gerektiği için 
Teknik Departmanımız daha az tecrübe ediniyor. 
Ama böyle bir soruna sahip olmak iyi bir şey.”

Cor Grift, 1000 Serisi'nin performansından 
ve Videojet organizasyonundan son derece 
memnun. “Minimum hat duruş süresi ve 
daha az yazıcı bakımı sayesinde, her ay çok 
miktarda tasarruf ediyoruz. Ayrıca, Videojet, 
hazırlama kurulum ve sonraki bakım sürecini 
çok iyi organize etti. Hem bütçe koşullarımıza 
uygunluğunu sağlamak için birçok maliyet 
azaltması yaptı, hem de ihtiyaçlarımızı karşılayan 
ekipmanı sağladı. 1510 yazıcıların kurulması 
ve operatörlerimizin eğitilmesi birkaç haftada 
tamamlandı.”

1510’larla başarılı geçen 5 yılın ardından, Arla 
Foods, hiç kuşku duymadan bu modelin varisi 
olan Videojet 1620'yi seçti. 2014'ün sonuna 
gelindiğinde, Arla Foods, 35 adet Videojet 
1620'ye sahipti. Bu kararın verilmesinin nedeni, 
Videojet sisteminin teknolojisinin, güvenilirliğinin 
ve kullanımının kalite odaklı süt ürünleri 
üreticisinin ihtiyaçlarını karşılamasıdır.

Cor Grift, Videojet'i müşteri 
ihtiyaçlarını göz önünde 
bulunduran bir profesyonel 
ve güvenilir bir iş ortağı olarak 
görüyor. Grift kendinden 
emin bir şekilde şunları 
söylüyor: “Bu kodlama 
projesini tekrar yapmam 
gerekse, yine aynı şekilde 
yapardım.”
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Gönül rahatlığı standart olarak sunulur

Videojet Technologies, ürün tanımlama pazarında bir dünya lideridir. Hat üzerinde 
yazdırma, kodlama ve markalama ürünleri, uygulamaya özgü sıvılar ve ürün yaşam 
döngüsü hizmetleri sunar.

Hedefimiz, ambalajlı tüketici ürünleri, ilaç ve endüstriyel ürünler 
sektörlerinde müşterilerimizle işbirliği yaparak onların 
üretkenliklerini artırmak, markalarını korumak, geliştirmek ve 
sektör eğilimleri ile yasal mevzuatın bir adım önünde olmalarını 
sağlamaktır. Müşteri uygulama uzmanları ve Mürekkep 
Püskürtmeli InkJet (CIJ), Termal Mürekkep Püskürtme (TIJ), lazer 
markalama, Termal Transfer Baskı (TTO), koli kodlama ve 
etiketleme ve çok çeşitli yazdırma teknolojileri alanındaki lider 
konumu sayesinde Videojet, dünya çapında 325.000'den fazla 
yazıcı kurulumu gerçekleştirmiştir.  

Müşterilerimiz, günde on milyardan fazla ürünü kodlamak için 
Videojet ürünlerine güveniyor. Müşteri satış, uygulama, servis ve 
eğitim desteği, tüm dünyada 26 ülkede 3.000'den fazla ekip 
üyesiyle doğrudan sağlanmaktadır. Bunun yanında, Videojet’in 
dağıtım ağı, 135 ülkede 400’den fazla distribütör ve OEM ile 
hizmet vermektedir.
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