
Zorluk
Tarih ve lot yazdırma amaçlı eski teknolojilerin 
birçok güçlüğü vardır: aralıklı çalışma süresi, 
düşük baskı kalitesi, daha yüksek bakım 
maliyetleri, daha düşük baskı hızları ve insan 
hatasından kaynaklanan kodlama hataları. 
Ayrıca, başlatma ve kapatma yönünden daha 
kullanışsızdır. 

Videojet avantajı
Videojet, birçok süt ürünü uygulamasında 
tercih edilen baskı teknolojisi olan Sürekli 
Mürekkep Püskürtme (CIJ) yazıcılar alanında 
liderdir. 1000 Serisi CIJ yazıcılarımız rutin 
olarak %99.9 kullanılabilirlik sağlar*. Basit 
mürekkep yükleme, değişen sıcaklıklarda 
ve yüksek hızlarda bile mükemmel baskı 
kalitesi ve hemen hemen hatasız kod seçimi 
özellikleriyle güvenilir çalışma sağlanır.  
CIJ, plastik ve cam şişeler, metal kutular, 
aseptik ambalaj ve plastik, karton ve 
esnek film konteyner gibi sayısız ambalaj 
malzemesine okunabilir metin yazdırır. 

*%99,9'luk kullanılabilirlik sonuçları, aktif üretim 
hatlarındaki 400 yazıcının kullanıcısı olan müşteriler 
arasında yapılan bir anketten alınmıştır. Ankete 
katılan müşterilerin yarısından fazlası %100 
kullanılabilirlik elde etmiştir. Bireysel sonuçlar 
farklılık gösterebilir.

Üretim verimliliğinin ve üretim güvenliğinin korunması, birçok süt ürününün kısa raf ömrü 
dikkate alındığında, kritiktir. Net, okunabilir kodlar yazdırma, perakendecilerin ve tüketicilerin 
ürünlerinizi güvenle satın almasını, yönetmesini ve tüketmesini sağlamaya yardımcı olur. 
Sürekli Mürekkep Püskürtme yazıcı teknolojisindeki en son gelişmeler, çalışma süresini 
artırma, hataları azaltma, işlemleri basitleştirme ve değişen gereksinimlere karşı esnekliği 
artırma yoluyla operasyonel avantajlar sağlar.

Çalışma süresini artırın, para tasarrufu yapın ve çeviklik kazanın 

Çalışma süresi, süt ürünü üretiminde kritiktir. Birçok kod yazıcısının, nem ve yağ gibi zararlı 
yabancı maddelerin çıkarılması için filtreleme gerektiren pahalı basınçlı havaya gereksinimi 
vardır. Ayrıca havanın kurulması gerekir, bu da hat genişletmeleri ve yeniden yapılandırmalar 
için masraf oluşturur. Videojet’in 1000 Serisi yazıcıları basınçlı havaya gereksinim duymayarak, 
yazıcı başına yılda yüzlerce dolar olası tasarruf sağlar.

Videojet 1000 Serisi yazıcılar, 316 paslanmaz çelik çerçeve içinde bir IP65 dereceli tasarıma 
sahiptir. Bunlar yıkama uygulamaları için idealdir ve basınçlı hava gerektirmediklerinden,  
daha az ilgili bakım maliyeti vardır ve yazıcı mobilitesi artar. 

Bir süt ürünü tesisindeki değişen ortam koşulları sorunlara yol açabilir. Sıcaklık dalgalanmaları 
baskı özelliklerinde değişiklik yaparak düşük baskı kalitesine ve eksik bilgilere neden olur, 
bunlar da ürünün yeniden işlenmesini veya ürünün imha edilmesini gerektirebilir. Videojet 
1000 Serisi yazıcılar baskı işlemini Dynamic Calibration™ Sistemimizle yönetir. Yazıcı, yazıcı 
ortamı değişirken bile mükemmel baskı kalitesi sağlamak için mürekkep tutarlılığını sürekli 
olarak izler ve ayarlar.

Süt Ürünü

Kodlama Performansını 
Yükseltme

Uygulama Notu
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Hemen hemen hiç bir karışıklık, 
hiç bir atık, hiç bir hata yok – 
gündelik işlemler daha kolay 
Yazıcı bakımıyla zaman harcamayın – zamanınızı 
hattınızı çalıştırmaya ayırın. Daha eski yazıcıların 
çoğu, operatörlerin içteki kutulara sıvı eklemelerini 
veya düzensiz yazıcı kabinlerinin içine sıvı şişeleri 
yüklemelerini gerektirir. Sıvı dökülmeleri yaygındır, 
karışıklığa yol açar ve temizlenmesi masraflıdır. 
Kazayla yanlış sıvının yüklenmesi kötü kodlara, 
masraflı yazıcı servisine ve yanlış kodlanmış 
ürünlerin imha edilmesine yol açabilir. 

Videojet 1000 Serisi yazıcıların sıvıları, kolayca 
yazıcı kabininin içine kaydırılan yüklenmesi basit, 
kapalı Smart Cartridges™ ürünlerinin içinde yer 
alır. Kapalı kartuş, uçucu kimyasal döküntü veya 
koku olmamasını sağlamaya yardımcı olur ve 
buharlaşmaya giden sıvı kaybı miktarını azaltır.  
Her Smart Cartridge™, kartuş takıldığında yazıcının 
okuyarak hataları azalttığı ve yazıcı tarafından 
yalnızca doğru sıvıların tüketilmesini sağlamaya 
yardımcı olan bir yonga içerir. 

Nemli süt ürünü ortamı, mürekkep sisteminin 
suyu çekmesi nedeniyle yazdırma işlemini 
değiştirebilir. Mürekkep sistemindeki su, mürekkep 
stabilitesini etkileyerek mürekkep damlacığının 
seyir yolunun değişmesine ve yazdırma kafasının 
tıkanmasına yol açar. Bu tıkanma, düşük baskı 
kalitesine, yazıcı sorunlarına ve daha fazla bakıma 
neden olur. Videojet’in mürekkep geri dönüşüm 
sistemi, kullanılmamış mürekkebi süzer ve tasarımı 
sayesinde, sisteme su girme riskini azaltır. 

Tutarlı ve doğru kodların verilmesi, ürün atığının önlenmesi için kritiktir. Birçok üretim  
hattı, operatörlerin her partinin başlangıcında doğru bilgiyi düzenlemelerini ve seçmelerini 
gerektirir. Videojet’in Kod Güvencesi çözümü, kod düzenleme ve seçme sırasındaki olası 
pahalı operatör hatalarını hemen hemen ortadan kaldırabilir. Gerçekten de, CLARiSUITE™ 
çözümümüzle, yazıcılar üretim yönetimi sisteminize entegre edilerek insanlar tarafından 
düzenlenme gereksinimi ortadan kaldırılabilmektedir. 

Çelişen iş gereksinimlerini yerine getirin 

İşletmenizdeki birçok gereksinim dikkate alındığında, yazıcılarınız, rekabet halindeki iş 
gereksinimlerinizin odak noktası haline gelebilir. Satış, artan tüketici taleplerini karşılamak 
için daha fazla ürüne gereksinim duyar; pazarlama, tüketicileri çekmek için şık ambalajlara 
gereksinim duyar; düzenleyicilerin, ürünlerinizin izlenebilirliğine gereksinimi vardır; üretim  
ise kaliteli ürün üretmeye gereksinim duyar. Hız, kalite ve daha az alanda daha fazla bilgi;  
eski yazdırma teknolojileri ile tümü zorlayıcıdır. 

Videojet’in UHS (Ultra High Speed) yazıcıları, farklı gereksinimlerinizi karşılamanıza yardımcı 
olabilir ve daha yüksek nokta yoğunluğu ile, geleneksel yazıcılardan %40 daha hızlı kodlama 
yapabilir. UHS yazıcının daha yüksek baskı yoğunluğu, ambalaj ekibinize, yeni veya mevcut 
konteyner tasarımlarında daha fazla bilgi yazdırma seçeneklerini verir. 

Ayrıca, UHS yazıcının daha yüksek çözünürlükleri, tüketicilerinize bilgi sunma şeklinizi 
basitleştirmek için, kalın olarak da yazdırılabilen birden çok satırlı kodlar eklemenize  
olanak tanır. Bu da, daha yüksek yazdırma hızıyla, üretimi yavaşlatmadan yapılabilir. 

Ambalaj tasarımları küçüldükçe (tek kullanımlık ürünlerdeki artıştan dolayı), daha yüksek  
baskı çözünürlüğü, daha küçük alanda aynı bilgilerle okunabilir kodlar yazdırmanıza olanak 
verir. Bu, yazdırma veya ambalajdan ödün verme zorunluluğundan kurtulmanıza yardımcı olur. 
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Sözün Özü
1000 Serisi CIJ yazıcılarımızın çalıştırılması 
daha kolaydır, daha güvenilirdir, daha 
az hataya yol açar ve çalışma süresi daha 
fazladır – tüm bunlar, yükseltmek için 
mükemmel nedenlerdir: 

•	 Dynamic Calibration™ sistemimizle 
daha tutarlı çalışma, ziyan ve yeniden 
çalışmanın azaltılması ve paradan 
tasarruf. 

•	 Diğer doldurulabilir mürekkep 
sistemleriyle ilişkili hataları, yeniden 
çalışmayı ve mali kaybı hemen hemen 
ortadan kaldıran Smart Cartridge™ 
sıvı sistemimizle daha basit çalışma. 

•	 Daha üstün kaliteli ve daha 
yüksek hızlı UHS yazıcılarımızla, 
kuruluşunuzun birçok gereksinimini 
karşılamak için daha fazla esneklik. 

•	 Daha fazla çalışma kolaylığı.  
İşletim sistemleriniz ve CLARiSUITE™ 
yazıcı yönetim çözümü ile basit 
entegrasyon, yanlış kod yazdırmayı 
hemen hemen ortadan kaldırır. 

Tel. 0216 575 74 84,  
e-posta: sales.turkey@videojet.com 
veya web sitesi: www.videojet.com.tr
Videojet Technologies Inc.  
Çubukçuoğlu İş Mrk.  
Küçükbakkalköy Mah.  
Rüya Sok.  
No:11 Ataşehir İstanbul Türkiye

©2013 Videojet Technologies Inc. — Tüm hakları saklıdır.

Videojet Technologies Inc.'in ilkelerinden biri de devamlı ürün iyileştirmedir.  
Tasarım ve/veya teknik özellikleri bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır.

Metal kutuda CIJ Plastik kapakta CIJ

Yazdırma gereksinimlerini karşılamak için çeşitli sıvılar
Süt ürünleri piyasasında kullanılan çok çeşitli konteyner malzemeleri dikkate 
alındığında, her uygulama için doğru sıvıları seçmeniz önemlidir. Süt ürününün  
üretim ortamına bağlı olarak, sıcaklık ve nem koşullarının daha iyi karşılanması için  
sıvı seçiminde değişiklik yapılabilir. 

1000 Serisi çok çeşitli mürekkepler ve sıvılar sunmaktadır. Genel amaçlı sıvılar, cam ve 
plastik konteynerler ve metal kutular dahil olmak üzere, çeşitli alt tabakalara gayet iyi 
yapışır. Hafif yüzey kondansasyonu bulunan çok nemli ortamlar ve ürünler için, bu 
ortamlarda üstün başarı gösteren yapışma özelliklerine sahip sıvılar tasarladık. Ayrıca 
Videojet, gıdayla temas edebilen ve doğrudan ürüne basılabilen gıda sınıfı mürekkepler 
sunmaktadır.

Videojet, CIJ sıvılarını Kuzey Amerika'daki sıvı geliştirme merkezimizde tasarlamakta 
ve test etmektedir. Mürekkep formülasyonları, müşterilerimize uygun tedarik zinciri 
kullanılabilirliğini sağlamak için dünyanın farklı bölgelerindeki Videojet tesislerinde 
üretilir. Mürekkep üretimi, parti parti olmak üzere, tutarlı üretime yardımcı olmak için 
GMP uyumlu tesislerde yönetilir. 

Geçerli kod Aynı hız, daha fazla  
içerik satırı

Aynı hız, daha fazla 
okunabilirlik için kalın  
içerik

Aynı içerik, ambalaj 
alanından tasarruf için  
daha küçük karakter aralığı

Aynı hız, daha fazla  
yatay içerik

Değişken içerikli pencerelerde yazdırma seçenekleri.
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