Croda prijst Domino’s eerste A320i kleinkarakter inkjetprinter
in het Verenigd Koninkrijk: “het is de droom van elke operator”

In het kort
Croda in Hull is wereldwijd een actieve producent van natuurlijke
ingrediënten voor markten zoals persoonlijke verzorging, gezondheidszorg
en polymeeradditieven.

“Operators en technici van de verpakkingslijn prijzen
allemaal de kwaliteit, het gebruiksgemak en de
betrouwbaarheid van Domino’s A-Serie printer”

Enkele feiten

•	A320i CIJ printer gekozen ter vervanging van de A-Serie printer
•	Integratie in een bestaande verpakkingslijn
•	Codeert batch- en productcodes op polyethyleenzakken
•	Twee productielijnen die overgaan naar één verpakkingslijn voor meer

efficiëntie
	
• Ondersteuning op locatie tijdens installatie voor een naadloze overgang en
minimale downtime

“De A320i is ongelooflijk eenvoudig in gebruik - er zijn geen ingewikkelde stappen voor
het uitschakelen en een ander voordeel is de automatische reiniging; de droom van elke
operator!”
Croda in Hull heeft de eerste A320i
geïnstalleerd in het Verenigd Koninkrijk. Deze
onderhoudsvrije inkjetprinter is Domino’s
nieuwste toevoeging aan haar populaire
A-Serie range. Croda, een toonaangevende
wereldwijd actieve producent van
natuurlijke ingrediënten voor markten zoals
persoonlijke verzorging, gezondheidszorg en
polymeeradditieven installeerde de A320i
eerder dit jaar in haar productievestiging in
Hull. De printer speelt er een essentiële rol in
de niet-aflatende inspanningen van het bedrijf
om te komen tot volledig geautomatiseerde
verpakkingslijnen.
Croda’s beslissing om te investeren in de
A320i, vloeit voort uit haar duurzame
samenwerking met Domino en ervaring met
Domino’s wereldwijd toonaangevende A-Serie
printers. De samenwerking gaat terug tot 2006,
toen Croda begon te evolueren naar volledig
geautomatiseerde verpakkingsprocessen.
Het bedrijf besloot toen een A-Serie printer
te integreren in een geautomatiseerde
verpakkingslijn om batch- en productcodes te
printen op polyethyleenzakken.
Toen Croda vijf jaar later haar verpakkingslijnen
verder wilde automatiseren, wendde het zich
voor een oplossing opnieuw tot Domino na
een grondige evaluatie van andere printers op
de markt. De betrouwbaarheid, de kwaliteit
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van de output, het gebruiksgemak en de
naadloze integratie van Croda’s eerste A-Serie
printer stonden centraal in de beslissing van
het bedrijf om opnieuw te investeren en nu
in een A320i, de nieuwste toevoeging aan
Domino’s A-Serie range.
“Een belangrijk element in ons evaluatie- en
selectieproces was de feedback van onze
verpakkingslijnoperators en technici. Zij
prezen allemaal de kwaliteit van de output,
het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid
van Domino’s A-Serie printer”, legt Ian Savill
uit, Technical Engineering Manager in Croda’s
vestiging in Hull. “Geen enkele andere printer
op de markt voldeed aan onze verwachtingen.
Onze keuze voor de nieuwste A-Serie printer
van Domino, de A320i, lag dan ook voor de
hand.”
Ian en zijn team werkten nauw samen met
Domino’s technische specialisten. Zij boden
gedurende de installatie ondersteuning
in het bedrijf om een naadloze overgang
te garanderen en productiestilstand te
minimaliseren.
“De installatie verliep erg soepel en nu al
bewijst de A320i dat deze printer de perfecte
oplossing is voor onze behoeften”, vervolgt
Savill. “De printer is ongelooflijk eenvoudig
te gebruiken. Er zijn bijvoorbeeld geen
ingewikkelde stappen voor het uitschakelen.

Een ander voordeel is de automatische
reiniging: de droom van elke operator! En
dankzij de mogelijkheden van de A320i om
batchcodes eenvoudig en snel te veranderen,
hebben we nu twee productielijnen die
leiden naar één verpakkingslijn. Hierdoor is
de efficiëntie van onze verwerkingsprocessen
verder toegenomen.”
De A320i is uitgerust met Domino’s nieuwe
i-Tech intelligent Technology: een reeks
slimme technologieën biedt Croda alles wat
het nodig heeft om de Overall Equipment
Effectiveness (OEE) en haar milieuprestaties
merkbaar te verbeteren. Tegelijkertijd
voldoet de printer aan Croda’s behoefte aan
betrouwbare en variabele codering op haar
bestaande verpakkingslijn. De A320i kan tot
vier regels code, tekst, automatische seriële- en
batchnummering en real-time kloktijd printen
en verbruikt 90% minder inkt en 50% minder
oplosmiddel dan vorige modellen.
Savill besluit: “Domino’s A320i levert ons
niet alleen een aanzienlijke tijdsbesparing op,
maar ook kostenbesparingen. En dat zonder
dat de kwaliteit en betrouwbaarheid in het
gedrang komen. We zullen onze productieen verpakkingslijnen blijven evalueren en
verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat
Domino als betrouwbare partner ons zal
kunnen blijven helpen in dat continue proces.”

