Verandering van etiketmateriaal resulteert in
keuze voor V230i bij Brandt

In het kort
Het succesverhaal van Brandt begon in 1912, toen Karl Brandt zijn beschuiten biscuitfabriek oprichtte in Hagen, Noord-Duitsland. Zijn plan was om
kwaliteitsbeschuit en biscuits te bakken die betaalbaar waren voor iedereen.
Tegenwoordig heeft Brandt ruim 80% van de Duitse beschuitmarkt in handen
met een productie van meer dan zes miljoen beschuiten per dag. Naast hartige
snacks produceert Brandt ook zoetwaren, waaronder seizoensgebonden holle
chocoladefiguurtjes.

Enkele feiten

De uitdaging van Brandt

•	Eenvoudige integratie met
bestaande apparatuur

Een verandering in etiketmateriaal voor hun seizoenschocolade betekende dat de
bestaande hot-stamp codeerapparatuur niet meer aan de productievereisten van
Brandt voldeed Brandt ging op zoek naar een totaaloplossing die niet alleen hun
etiketten, maar ook hun traditioneel verpakte zakken met zoetwaren kon coderen.
Om aan de vereisten van Brandt te voldoen, leverde Domino de V230i thermo
transfer printer.

“Voor ons was het heel belangrijk dat de nieuwe systemen intuïtief te
bedienen waren en coderingen van hoge kwaliteit leverden, gekoppeld aan
lage kosten voor verbruiksartikelen.”
Thomas Huber, bedrijfsleider bij Brandt Schokoladen GmbH + Co. KG

•	Verhoogde uptime dankzij de
i-Tech intelligent Technology
kenmerken
•	Lagere kosten voor
verbruiksartikelen dankzij
Domino’s lintbesparingsfunctie

•	Één technologie voor
zowel etiketteer- als
verpakkingstoepassingen
•	Gestandaardiseerd linttype voor
etiketteren en vorm-, vul- en
sluittoepassingen

Thomas Huber, bedrijfsleider bij Brandt
Schokoladen GmbH + Co. KG, zei hierover:
“Voor ons was het heel belangrijk dat de
nieuwe systemen intuïtief te bedienen
waren en coderingen van hoge kwaliteit
leverden, gekoppeld aan lage kosten voor
verbruiksartikelen. Tevens zochten we een
standaard linttype voor de etiketteermachine
en vorm-, vul- en sluittoepassingen. Domino‘s
V230i TTO-printers maakten in elk opzicht
indruk op ons.”

Nieuwe verpakkingen betekent
nieuwe codeertechnologie
Net als veel andere producenten gebruikte
Brandt hot-stamp codeersystemen voor het
printen van de THT-datum en batchcodes
op papieren etiketten die op de holle
chocoladefiguurtjes werden aangebracht.
De overstap naar duurzamere plastic
etiketten betekende dat ze hun bestaande
apparatuur niet meer konden gebruiken
en dus naar een andere codeertechnologie
moesten overschakelen.

De V-Serie range TTO-codeersystemen kan
variabele data, barcodes en afbeeldingen met
een resolutie van 300 dpi printen op flexibele
verpakkingsfolies en etiketten voor een
uitgebreid aantal productie- en verpakkingstoepassingen in de voedingsmiddelen-,
farmaceutische en industriële sector.

De V-Serie range is een haalbaar alternatief
voor oudere, niet-digitale technologieën,
waaronder hot-stamp en rolcodeersystemen,
en verlaagt de total cost of ownership
dankzij de verminderde downtime, lagere
kosten voor verbruiksartikelen, eenvoudige
bediening en betere codeermogelijkheden.
Domino heeft een uitstekende reputatie
opgebouwd met ons aanbod van
codeeroplossingen en de uitmuntende
service die we leveren. Het eerste
adviesgesprek, de inbedrijfstelling van uw
machine en onze service en ondersteuning
worden gekenmerkt door de expertise en
het inzicht van onze medewerkers. Zo bent
u verzekerd van een partner waar u van op
aan kunt.

Er zijn opties beschikbaar voor alle vereisten,
zoals printen op hoge snelheid met 1400
mm per seconde, langere linten met lengtes
tot 1600 meter (en een effectieve lengte
tot 4000 meter in de Economy-stand) en
volledig elektrische opties zonder perslucht.

Om aan de nieuwe prestatievereisten
te voldoen, koos Brandt voor de V230i
thermo transfer (TTO) printer en
installeerde het bedrijf 11 apparaten op hun
etiketteermachines en verticale vorm-, vulen sluitmachines (VFFS).
Domino’s V230i TTO-printers onderscheidden zich van concurrerende apparaten
door hun i-Tech intelligent Technology
kenmerken, die minder tussenkomst
van de operator, lagere kosten voor
verbruiksartikelen, minder downtime, een
nog groter gebruiksgemak en coderingen van
hoge kwaliteit konden bieden.

www.domino-printing.com
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