Domino’s Ax-Serie en Fratelli Branca
Distillerie S.R.L. geven codering van
gedistilleerde dranken nieuwe betekenis!

Salute! Fratelli Branca Distillerie heeft een lange traditie met de productie
en wereldwijde distributie van hoogwaardige gedistilleerde dranken: van
grappa, vermout en mousserende wijn tot Fernet Branca, een van 's
werelds bekendste kruidenbitters.

In het kort

“Bij Branca staat
betrouwbaarheid voorop.
Daarom kozen wij voor de
nieuwe Ax-Serie van
Domino." – Giorgio
Mascitti, Operation
Manager bij Fratelli
Branca Distillerie

"Novare serbando" is het motto dat gedurende de 170-jarige geschiedenis van Fratelli Branca
de richting van het bedrijf heeft bepaald. Vrij vertaald komt het erop neer dat innovatie
centraal moet staan, maar dan wel altijd met respect voor traditie en kwaliteit. Het motto
verklaart ook waarom Fratelli Branca en Domino zulke goede partners zijn.
Margherita Vaschetto vertelt: “Novare serbando betekent innoveren met trouw aan traditie
en oorsprong, maar verwijst ook naar onze zoektocht naar nieuwe technologieën waarmee
we onze doelen kunnen bereiken. Dat is waarom we al sinds 2000 samenwerken met
Domino."

Achtergrond

"Fratelli Branca Distillerie (Branca) werd in 1845 opgericht in Milaan. Momenteel hebben we
productiefaciliteiten in Italië en Argentinië. In Milaan kunt u onze productiefaciliteit bezoeken,
evenals ons museum over de geschiedenis van Branca, onze communicatie en onze
marketing,” aldus Margherita Vaschetto.
Giorgio Mascitti, Operation Manager: “We houden van ons product en zijn trots dat we het
onze klanten kunnen bieden bij de feestelijkste momenten in hun leven!” Branca heeft
tegenwoordig een breed assortiment producten, waaronder grappa, vermout, sambuca,
mousserende wijn en vele andere variëteiten, die veelal bij allerlei feestelijke evenementen
wereldwijd worden genuttigd. Daarnaast heeft Branca in de loop der jaren het product
waarmee het allemaal begon, Fernet Branca, ontwikkeld tot een van de meest succesvolle
kruidenbitters ter wereld. De drankproducent had een sterke behoefte aan codeerapparatuur
die naadloos kan worden geïntegreerd in een drukke en veeleisende productieomgeving.

THE RULES

Eenvoudige integratie
De Ax-Serie ondersteunt sectorspeciﬁeke communicatieprotocollen die online installatie en automatisering vereenvoudigen.
Dit maakt de printers makkelijk integreerbaar - instead of Dit
maakt dat de printers gemakkelijk geïntegreerd kunnen worden
in een bestaande productielijn. Bovendien kunnen ze
geïntegreerd worden in bestaande ERP-systemen en in
printernetwerken met gecentraliseerde codeersjablonen voor
foutloos coderen.
Eenvoudige integratie in productielijnen:
Gebruiksvriendelijk touchscreen op afstand, dat op de
meest praktische plek voor operators kan worden
geplaatst
Het kabinet is bestand tegen krachtig afspoelen en is
gemakkelijk verplaatsbaar
Beschikbaar op de Ax-550i: rvs 316, IP66 – gebouwd voor
kwaliteit en betrouwbaarheid, zelfs in de meest
veeleisende omgevingen
Betrouwbare en scherpe codes
De Ax350i, speciﬁek ontwikkeld voor het verwerken van
geserialiseerde codering, is zeer betrouwbaar. De printer
produceert berichten en codes met meerdere regels in hoge
resolutie, zelfs bij de hoogste printsnelheden. Hierdoor kunnen
grote hoeveelheden data snel worden verwerkt. Consistent
hoogwaardige codering voor machineleesbare codes en Optical
Character Recognition (OCR) systemen, wat afgekeurde codes
helpt voorkomen.
Intelligente en innovatieve technologie
Met zijn lange geschiedenis van kwaliteit en innovatie is het
geen wonder dat Branca voor Domino koos als vertrouwde
coderingspartner. Productiemanager Giovanni Racidi vertelt:
“De introductie van de nieuwe Domino Ax350i heeft positieve
resultaten voor het beheer opgeleverd. Zo kan de machine na
lange periodes van uitschakeling heel snel opgestart worden.
Daarnaast is de vervanging van make-up en inktpatronen in de
machine heel eenvoudig. Met een paar stappen kan de operator
de oude patronen verwijderen en nieuwe plaatsen.”

CODE

Ga voor meer informatie over de Ax-Serie printers van Domino
naar ax-series.com/nl.

De Ax350i is eenvoudig te integreren en conﬁgureren, is zeer
productief en jarenlang onderhoudsvrij. De printer werkt met
inkten voor alle ondergronden. Verbruiksartikelen zijn eenvoudig
te vervangen en het systeem is modulair stapelbaar. De Ax-Serie
wordt geleverd met i-Techx, dat op dezelfde manier werkt als
een smartphone. Binnen enkele minuten kunnen gebruikers aan
de slag. Door zijn aanpassingsmogelijkheden kan prioriteit
worden toegekend aan de meest gebruikte taken.
Nieuwe inkten, nieuwe mogelijkheden
De Ax350i maakt gebruik van nieuwe, zeer betrouwbare
i-Pulse™ inkten. Deze geavanceerde inkten zijn ontwikkeld voor
de meest veeleisende toepassingen en hebben een uitstekende
hechting, zelfs na intensieve nabewerking.
i-Pulse™ printkop en inkten
Perfecte druppelvorming- essentieel voor consistent hoogwaardige codering:
Haarscherpe codering, ook bij hoge productiesnelheden
Perfecte druppelvorming en plaatsing resulteert
in zeer betrouwbare machineleesbare codes
Door efﬁciënt druppelbeheer hoeven
printkoppen minder vaak gereinigd te
worden
Snellere en consistente codering

De relatie herschreven

Giorgio Mascitti: “De keuze voor een codeersysteem is
belangrijk omdat het juiste apparaat ons in staat stelt aan alle
wettelijke vereisten te voldoen. Met de installatie van de nieuwe
Ax-Serie van Domino hebben we dit doel bereikt, met minimale
inspanning en maximale resultaten. Bovendien is de totale cost
of ownership gedaald." De combinatie van Branca en de
Ax-350i van Domino leidt tot een mooie combinatie van
innovatie en efﬁciency!
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