
İngiliz elma suyu şirketi HP 
Bulmer, Birleşik Krallık'ın en 
popüler iki alkollü elma suyu 
markasını üretmektedir: 
Bulmers ve Strongbow. 1887'de 
kurulan HP Bulmer, ülkede 
satılan elma suyunun %65'ini 
ve Birleşik Krallık'ın elma suyu 
ihracatının büyük bir bölümünü 
üretmektedir. 

Bu şirket, İngiltere'deki Hereford 
tesisinde saatte 132.000 kutu 
ve 11.500 şişe Strongbow 
üretmekte ve bunları Birleşik 
Krallık genelindeki tedarikçilere 
dağıtmaktadır. 

Elma suyu üreticisi HP Bulmer, 
Videojet’in 1600 serisi yüksek 
kullanımlı yazıcılarıyla kazancını 
arttırıyor

2010'da, Hereford tesisi, her biri saatte 60.000'den fazla teneke kutu 
üreten iki kutulama hattına ve saatte 11.500 PET şişe işleyen bir şişeleme 
hattına sahipti. Bu kadar yüksek kapasiteli bir işleme faaliyetinde, değişken 
verili kodlar uygulamak için güvenilir mürekkep püskürtmeli yazıcılar 
gerekiyordu; bu yüzden geçmişte HP Bulmer, ambalajlama hatlarındaki 
kodlama işleri için Videojet Technologies’in ekipmanlarından yararlanmıştı.

HP Bulmer yönetimi daha yeni makineler almaya karar verdiğinde, 
Videojet'ten en yeni mürekkep püskürtmeli baskı teknolojisini önermesini 
istedi. 
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Teneke kutuların üzerindeki kodlarda; Jül tarihi, son 
kullanma tarihi, saat ve üretim hattı referans bilgisini 
içeren iki satırlı bir metin bulunması gerekiyordu.

Videojet, 1600 Serisi sürekli mürekkep püskürtmeli yazıcıları 
önerdi; çünkü bu yazıcılar beş satıra kadar metin basabilir ve 
HP Bulmer’in son derece yüksek hızlarında çalışabilirler.  
1600 Serisi, 7/24 üretim ve bakım ihtiyacı doğmadan daha 
uzun süre çalışma olanağı sağlamak için tasarlanan Videojet’in 
endüstri lideri 1000 Serisi içinde yer alır.

Bulmer’in yeni Videojet 1600 Serisi yazıcıları, eskimiş olan 
bir dizi Videojet Excel 170i UHS yazıcının yerini aldı. Bununla 
birlikte, Excel'ler on yıl boyunca Bulmer’in ihtiyaçlarını sürekli 
olarak karşıladı. Eğitim Yöneticisi John Lewis, yeni 1600 Serisi 
yazıcıların daha da fazla olan güvenilirliğinden ve daha 
kompakt tasarımından etkilendi. 

John Lewis şunları söylüyor: “Makineler 
öyle güvenilir ki bizim herhangi 
bir şey girmemize gerek kalmıyor. 
Son kullanma tarihleri ay sonu 
için oluşturuluyor ve operatörlerin 
mesajları değiştirme sıklığı sınırlanmış 
oluyor.” 

Ambalajlama Mühendisliği Bakım Yöneticisi Andrew Rawcliffe 
şunları ekliyor: “Videojet yazıcıların kullanımı basit ve kolay. 
Hataların %80'i insan hatasından kaynaklanmaktadır ve 
kullanımı kolay operatör arabirimi bunu azaltır.” Andrew 
modüler mürekkep sisteminden de övgüyle söz ediyor. 
Videojet’in sunduğu Smart Cartridge™, dökülmeleri ortadan 
kaldırır ve doğru sıvı türünün yüklenmesini sağlar. 

Bugüne kadar, Hereford tesisine dokuz adet 1600 Serisi 
makine kuruldu. HP Bulmer büyüdükçe, Videojet onları sürekli 
artan çalışma süresi ve üretim düzeyleri hedeflerine ulaşmaları 
yolunda desteklemeye çalışmaktadır.

Lewis, “En zor durumlarda bile  
Videojet desteği hep yanımızda oldu” 
diyor.


