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De Interpack is de plaats om codeersyste-
men van verschillende fabrikanten met
elkaar te vergelijken. Het coderen van
moeilijke producten, zoals natte flessen
of vette doosjes, wordt niet geschuwd.
Ook bieden sommige leveranciers de
mogelijkheid om een test te draaien met
een eigen product. Echt slechte codeer-
apparatuur bestaat niet meer. Toch blij-
ven er kwaliteitsverschillen bestaan tus-
sen leveranciers. Bovendien kan het ge-
beuren dat het ene systeem voor speci-
fieke applicaties net iets beter presteert
dan het andere. Laseren, inkjet, droog-
inkt of thermotransfer. Wat het wordt, is
uiteindelijk een afweging tussen lijnsnel-
heid, volumes, betrouwbaarheid, inves-
teringskosten en terugverdientijden.

Gefocust laseren
Videojet mag zich na een serie Europese
overnames tot de totaaloplossers reke-

nen. Zowel het Duitse Alltec GmbH, fabri-
kant van lasersystemen, als het Britse
Zipher Ltd, fabrikant van thermotransfe-
ren grootkarakterinkjetprinters, zijn
sinds vorig jaar onderdeel van het bedrijf.
Willett International werd in 2003 over-
genomen en staat bekend om zijn droog-
inkttechnologie. Hierbij wordt vloeibaar
polymeer op het product aangebracht.
De belangrijkste technieken die in hal 6
(stand C39) worden getoond zijn continu
inkjetprinten (CIJ), drop-on-demand
(DOD), thermotransfer printen (TTO) en
array- en lasertechnologieën. Tot de laat-
ste categorie behoort het Focus-systeem
van Alltec in de klassen 10, 25 en 60 Watt
dat codes aanbrengt op karton, glas,
kunststofflessen en etiketten. Houdbaar-
heidsdata, serie- en batchnummers, co-
des en logo’s worden met lasertechniek
permanent en herkenbaar op de verpak-
king aangebracht. Als voordelen van lase-
ren ten opzichte van inkjet noemt Alltec
de eenvoudige configureerbaarheid en
de besparing op inkt en oplosmiddelen,
al heeft de (kostbare) laser ook niet het
eeuwige leven. Ook opstartproblemen,
door bijvoorbeeld vervuilde spuitmond-
jes, komen bij lasercodeerapparatuur
niet voor.

Inkjet of laser?
Domino staat in hal 16 (stand B2) en de-
monstreert zowel inkjet- als lasertechnie-
ken. De vervuiling van nozzles waardoor
inkjetapparatuur uitvalt is volgens de le-
verancier een probleem uit de vorige eeuw.
De A-serie continue inkjetprinters is uitge-

rust met zelfreinigende printkoppen waar-
door de spuitmondjes schoon blijven, zelf
bij frequent opstarten en stop pen. Ook
bijvullen van inkt leidt niet meer tot stil-
stand, omdat dit tijdens het printproces
kan plaatsvinden. Tekstregels, bedrukking,
logo’s en barcodes kunnen eenvoudig wor-
den ingevoerd via toetsenbord en beeld-
scherm. Voor het weinig milieuvriendelijke
methylethylketon heeft Domino een food-
grade alternatief: ethanol. Dit is overigens
niets nieuws binnen de inkjettechnologie.
Toch wordt er door leveranciers van lasersy-
stemen nog steeds op gewezen dat er bij
inkjetprinten nogal wat schadelijke stoffen
vrij kunnen komen. Een beschuldiging die
zeker voor foodproducten achterhaald is.
Voor het afdrukken van grote letter- en cij-
fertypes op kartonnen dozen, trays en
poreuze substraten als zakken biedt Do-
mino de C-serie grootkarakterprinters.
Met behulp van piëzotechnologie worden
de inktdruppeltjes in de gewenste richting
afgebogen. De C-serie concurreert met
etiketteersystemen en zou qua techniek
volgens Domino 30 tot 80% goedkoper
uitvallen. De printers kunnen ook op on-
bedrukte of deels bedrukte dozen teksten,
logo’s en codes aanbrengen.  Voor het
aanbrengen van lasercodes op papier,
kunststof, glas en karton is er de S-serie.
Overwegingen om voor dit systeem te kie-
zen zijn de snel aanpasbare positie van de
laserkop, de betrouwbaarheid , de com-
pactheid en het aankunnen van hoge lijn-
snelheden.
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De codeer- en printmarkt staat

in het teken van totaaloplos-

singen. Standaard in het pak-

ket zit een scala aan markteer-

technieken om primaire,

secundaire en transportver-

pakkingen te voorzien van

betrouwbare productcodes. 

Slechte codeerapparatuur
bestaat niet meer

Lasercodes op PET-flessen kunnen niet afge-
wreven worden. 
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Deze houdbaarheidsdatum op diepvriesgroente is geprint met de DataFlex Thermal Transfer
Overprinters van Videojet.


