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Domino’s Ax350i inkjetprinter en Express 
Packaging geven superieur verpakken en 
coderen nieuwe betekenis!

Express Packaging heeft bij de keuze van een coderingspartner altijd het 
volste vertrouwen gehad in de producten van Domino, zoals de Ax350i. 
Hierdoor was de co-verpakker altijd in staat efficiënt en nauwkeurig 
resultaten te leveren aan hun klantenkring met veel levensmiddelen-
fabrikanten die in de bedrijvenranglijst Fortune 500 staan.

In het kort
Als leverancier van verpakkingsoplossingen aan diverse grote internationale 
levensmiddelenfabrikanten moet Express Packaging extreem grote volumes verwerken bij 
zeer hoge productiesnelheden. Efficiency is een must en het vermijden van downtime is 
cruciaal.

Express Packaging heeft meer dan dertig jaar ervaring met het leveren van primaire en 
secundaire verpakkingsoplossingen op maat voor een groot aantal verschillende 
internationale merken.

Ze vertrouwen al vele jaren op de apparatuur van Domino, zoals nu op de Ax350i, de 
nieuwste kleinkarakter inkjetprinter van Domino. Fouten zijn bij Express Packaging uit den 
boze. “Wij zijn SQF-gecertificeerd op niveau 3, de hoogste kwaliteitsnorm voor het 
verwerken van 'open' voedselproducten”, zegt Fred Hartzler, directeur van Express 
Packaging. “Codes moeten haarscherp op verpakkingen staan. Dat is voor zowel onze 
klanten als voor de consumenten belangrijk. En daarvoor vertrouwen we uitsluitend op 
Domino!"

“Het is belangrijk dat codes 
scherp op onze 
verpakkingen staan. En 
daarvoor vertrouwen we 
uitsluitend op Domino!" 
– Fred Hartzler, directeur 
van Express Packaging
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Achtergrond
Express Packaging is een bekroond leverancier van verpakkings-
oplossingen aan internationale merken, onder meer Nestlé, 
Kraft en Hershey. Het bedrijf is gespecialiseerd in verschillende 
technieken, waaronder het verpakken in zakjes, kartonnen 
verpakkingen of krimpfolie, en het printen van etiketten. Express 
Packaging beschikt over faciliteiten in Chicago en Ohio en heeft 
ongeveer 500 mensen in dienst. Per ploegendienst kunnen er op 
de vier faciliteiten 10 tot 20 voedselverpakkingslijnen en meer 
dan 50 systemen van Domino actief zijn, inclusief CaseCoders 
en inkjetprinters, zoals de nieuwe Ax350i.

Over de Ax350i zegt Fred Hartzler: “Hoewel we erg tevreden 
waren met de bestaande apparatuur, wilden we direct dit 
nieuwe product uitproberen. Telkens wanneer Domino met een 
nieuw product komt, constateren we dat dit nog beter is dan 
hun voorgaande product. Deze nieuwe printer is geen uitzonde-
ring op die regel."

Behoefte aan nieuwe inkten en nieuwe mogelijkheden
Hoog volume, hoge snelheden en hoge druk! Om aan de 
verpakkingseisen van 's werelds grootste merken te voldoen, 
staat Express Packaging continu onder druk om uiterste 
leverdata te halen, kwaliteit te leveren en dagelijks de 
verwachtingen van klanten te overtreffen. Daarnaast moeten 
printers in de faciliteiten van Express Packaging bestand zijn 
tegen de meest veeleisende productieomstandigheden en 
opslagcondities.

De Ax350i maakt gebruik van de 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 zoals sterilisatie en 
snelvriezen. Ze produceren duurzame codes met hoog contrast, 
die geschikt zijn voor direct contact met voedselproducten.

i-Pulse™ printkop en inkten 

 Altijd perfecte druppelvorming
 Haarscherpe codering, ook bij hoge productiesnelheden
 Inkten voor de meest veeleisende ondergronden
 Afstemming van printkoppen en inkt
 Keuze uit meerdere printgroottes

Heldere en scherpe codes
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. 
Hoogwaardige codes worden geoptimaliseerd voor machinelees-
bare codes en Optical Character Recognition (OCR) systemen, 
wat afgekeurde codes helpt voorkomen.

Slim en gebruiksvriendelijk ontwerp
De Ax350i kwam tot stand op basis van jarenlange ervaring. De 
elektronica heeft een robuuste IP66-bescherming, de printer 
werkt met inkten voor alle soorten ondergronden, verbruiksar-
tikelen zijn eenvoudig te vervangen en het systeem is modulair 
stapelbaar.

Dan Crone, project- en onderhoudsmanager bij Express 
Packaging, is heel tevreden met de nieuwe printer. “Een van de 
dingen die ik erg prettig vind aan de Ax350i, is dat onze 
operators al ervaring hebben met de touchscreens van onze 
andere apparatuur. Dus duurde het maar een paar minuten 
voordat ze wisten hoe ze hun Codeerdatums moesten 
aanpassen.”

“In een mum van tijd kon ik met het touchscreen van Domino 
aan de slag. Het was heel eenvoudig," bevestigt Cindy Hickmann, 
technicus bij Express Packaging.

Gebruiksgemak en nauwkeurigheid waren ook belangrijke 
factoren bij het ontwerp van het kabinet voor de elektronica en 
verbruiksartikelen. “Binnenin is het erg schoon. Verder zijn de 
verbruiksartikelen voorzien van een RFID-code waarmee 
plaatsing van de verkeerde vloeistof wordt voorkomen,” aldus 
Dan Crone.

Soepele integratie
De Ax-Serie ondersteunt sectorspecifieke 
communicatieprotocollen die online installatie en automatisering 
vereenvoudigen. 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.

De Ax350i is eenvoudig te integreren en te configureren en 
staat garant voor een jarenlange onderhoudsvrije werking.

Het RELAX-programma
Een ander voordeel van Domino dat Fred Hartzler aanspreekt, 
is het RELAX-programma. Dit omvat jaarlijkse controles op de 
productielijn en vijf jaar lang volledige garantie op onderdelen en 
arbeid, plus regelmatige installatie van nieuwe printers en 
accessoires. “Wij huren of leasen de producten van Domino, en 
zij helpen vervolgens met het onderhoud van die producten. 
We gebruiken dus altijd de nieuwste apparatuur, waardoor er 
geen downtime op de codeersystemen is. Dat is waarom we 
producten van Domino hebben geïnstalleerd,” aldus Hartzler. 
[N.B. Het RELAX-programma is niet overal ter wereld 
beschikbaar. Vraag uw lokale contactpersoon of het programma 
voor u beschikbaar is.]

De relatie herschreven
Fred Hartzler vat de samenwerking als volgt samen: “De Ax350i 
bespaart ons geld, werkt sneller en levert scherpere codes. We 
hebben in het verleden andere leveranciers gebruikt, maar 
niemand kon de productie van een printer van Domino 
evenaren. En dan heb ik het nog niet eens over het vakkundige 
onderhoud dat door de technici van Domino wordt gedaan."

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


