
RESUMO 
Os números de êxito são: 50, 

1.500 e 20. Cerca de 50 
impressoras jato de tinta que 

marcam todos os produtos 
com o número de lote da 

fábrica Emmi Ostermundigen 
na Suíça, perto de Berna. Ali 
são produzidos e embalados 

mensalmente 1.500 produtos 
diferentes, em 20 linhas de 

produção. O número adicional 
é 10, porque a impressora jato 

de tinta mais antiga da 
HITACHI trabalha com total 

confiabilidade há 10 anos.

"Cerca de 50 codificadoras da Hitachi marcam 
todos os produtos Emmi com informações do 
seu lote". l

Os números de sucesso para a rotulagem de laticínios. A 
fábrica Emmi em Ostermundigen, na Suíça, confia nas 
impressoras jato de tinta da Hitachi para marcar os seus 
lotes.

Emmi
A Emmi processa cerca de um milhão de toneladas de leite nas suas 25 
unidades de produção distribuídas pela Suíça.

A empresa é a nº 1 no mercado suíço de lácteos, com um volume de 
produção aproximado de 3,4 milhões de toneladas de leite.

Em 2017, o Grupo Emmi gerou uma faturação de cerca de 3.400 milhões 
de francos suíços em vendas.

A fábrica Emmi em Ostermundigen iniciou a sua produção em 2003:
Atualmente emprega cerca de 600 trabalhadores, processando 330 
toneladas de leite todos os dias, representando um décimo de todo o leite 
processado no Grupo Emmi na Suíça.

Hoje, é a maior fábrica de produção do Grupo Emmi. O produto Top de 
vendas da Ostermundigen são as suas dez especialidades de café com leite 
pronto para consumo. "Caffè Latte é provavelmente a variedade mais 
importante de Emmi", diz Isidor Lauber, gerente da fábrica.
Em 2012, esta gama de produtos atingiu o número mágico de 100 
milhões de unidades vendidas. A Ostermundigen também processa 
outros produtos como iogurtes, gelados e sobremesas, além de novas 
variedades que atendem à crescente demanda por leite sem lactose.
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O DESAFIO 
Quando se trata de números de lote, que são absolutamente essenciais 
para estes produtos, a gestão da Emmi não deixa nada ao acaso. Lauber 
deixou claro: "Nenhum café sai da fábrica sem informações sobre a data 
de embalamento, lote e validade".
Também inclui informações sobre a linha na qual os cafés individuais 
foram preenchidos e selados.
A tecnologia de codificação a jato de tinta é ideal para essa tarefa.
"Usamos diferentes tipos de embalagens, filme laminado, alumínio e 
papel. Só a codificação a jato de tinta pode imprimir nesta grande 
variedade de embalagens. "  

A Ostermundigen confia nas impressoras de Jato de Tinta Hitachi há 
muitos anos. Lauber explica o processo de decisões e o conjunto de 
critérios que tem em consideração na seleção dos seus parceiros para os 
sistemas de impressão. "Definimos as especificações que distribuímos aos 
potenciais fornecedores." A Emmi tem sempre em consideração três 
possíveis fornecedores na fase inicial da seleção, quando vai investir em 
novos equipamentos.

"As impressoras Hitachi ajudam a otimizar 
a produtividade da fábrica ".

Christoph Wyss, Diretor de Produção

Christoph Wyss é o gerente de produção da linha de produtos de café com 
leite. 
Trabalha em conjunto com as operações e sabe o que é importante: "As 
nossas linhas de café com leite produzem 36.000 unidades por hora, elas 
nunca param." O alto desempenho é essencial em cada uma das duas 
linhas de produção de dez vias. A troca do produto, que envolve a troca de 
impressão na tampa, é realizada diretamente pelo operador na linha de 
produção por meio de um PLC. Wyss acrescenta: "Além do alto 
desempenho, é essencial um optimo serviço. A manutenção de uma 
máquina de codificação nunca pode significar uma interrupção do 
processo produtivo ".

PRODUTO 
Impressora inkjet
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"A tecnologia de jato de 
tinta é a única capaz de 
imprimir numa ampla 
variedade de formatos 

de embalagem de forma 
confiável ."

A velocidade de impressão é fundamental. 36.000 cafés são preenchidos por hora em dez 
linhas de enchimento. As codificadores de jato de tinta mantêm o ritmo facilmente.

Isidor Lauber, Gerente de fabrica



A Hitachi permite realizar as tarefas de manutenção de forma 
programada, de modo a que a produção nunca precise de parar.

SOLUÇÃO

Desde a implementação das impressoras Hitachi, que não há mais 
problemas com derramamentos de consumiveis. "Tudo está limpo na 
produção, pode perguntar a qualquer um dos nossos funcionários. Esse 
foi um critério muito importante na seleção da Hitachi ", insiste Lauber. 
Substituir a tinta e o solvente é fácil, basta seguir alguns passos simples. 

O operador da linha é responsável pelo solvente e um técnico substitui a 
tinta. Wyss detalha: "Um único cartucho de tinta é suficiente para cerca de 
2.400 horas de operação, o que é muito prático". 

Além disso, Wyss também está muito satisfeito com a robustez do sistema 
"As altas temperaturas de cerca de 45 ° C - 50 ° C nas linhas, a 
sobrepressão juntamente com a alta umidade e o uso do peróxido não 
representam nenhum problema para as Codificadoras Hitachi ".

"Nós mesmos verificamos as marcações, a 
alta qualidade de impressão é fácil de 

reconhecer."
Etemi Bljerim, Operador de Sistemas

Limpar as cabeças de impressão é fácil. O operador de produção, Etemi 
Bljerim, explica como as cabeças de impressão são verificadas durante a 
limpeza "Ao limpar a linha, nós verificamos o cabeçal, bem como o nível 
de enchimento dos recipientes de tinta e solvente". Após esse processo, a 
qualidade da impressão é evidente: são necessárias apenas vinte 
marcações para verificar a fiabilidade dos cabeçotes de impressão e a 
qualidade da impressão quando os cartuchos são trocados. O Emmi não 
precisa executar nenhum controle adicional, porque a qualidade de 
impressão é evidente de relance. Os processos padronizados fornecem a 
segurança necessária. Bljerim explica: "Verificamos a cada 30 minutos se 
os codificadores estão a funcionar corretamente e se a impressão está 
correta. Isso está documentado nos nossos relatórios de inspeção."
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Operario de produção Etemi Bljerim: 
"Não temos praticamente nenhum 

trabalho adicional com esses sistemas 
de impressão".

O espaço na área de produção em Emmi é 
pouco, mas o suficiente para uma foto de 
Christoph Wyss, Gerente de Produção de 
Iogurte / Quark e Guido Wertli, Chefe de 

Codificação do Peyer Graphic.

"A substituição de solvente e tinta é fácil e 
limpa." 

Isidor Lauber, Diretor da Fábrica

As impressoras Hitachi não estão presentes 
apenas nas linhas de café com leite, mas 
também nas grandes linhas de iogurte.



RESULTADOS

"O serviço técnico integral 
funciona na perfeição. O que 

nos dá plena confiança ".

A Hitachi vem gradualmente estabelecendo seus sistemas de impressão 
em Ostermundigen, através de seu distribuidor na Suíça - Peyer Graphic. 
Guido Wertli, Chefe de Codificação da Peyer Graphic, recorda: "A Emmi 
deu-nos a oportunidade de em 2006 instalar a primeira inkjet Hitachi 
numa das linhas. Foi um sucesso porque o equipamento funcionou bem, 
mesmo a uma temperatura de produção de 50 ° C na linha de iogurtes. 
"Ao longo dos anos, outras impressoras foram instaladas, uma por uma, 
em linhas mais pequenas: "Os técnicos perceberam que passavam muito 
menos tempo nas impressoras do que antes."

"Os técnicos notaram que passavam muito 
menos tempo nas impressoras do que antes."

Quando as grandes linhas de café com leite precisaram de novos 
equipamentos em 2012, ficou claro que a Hitachi seria a escolhida com 
dez jatos de tinta e uma equipe de reserva por linha. O Diretor da fábrica, 
Lauber, confirma: 
"O serviço técnico integral dá-nos plena confiança, porque uma 
impressora de primeira qualidade precisa de um serviço técnico à sua 
altura, a Hitachi garante a excelência do serviço técnico dos seus 
distribuidores. O resultado é a total confiança da Emmi na rapidez e 
profissionalismo do serviço in situ da Peter Graphic." Como parte da 
implementação da nova solução de impressão, todos os equipamentos 
foram instalados com os cabeçais integrados na linha, graças à sua 
mangueira exclusiva e reorientável de seis metros de comprimento.

Wyss destaca a importância de uma rápida integração em novas 
instalações, máquinas ou sistemas: "Quando o equipamento começa a 
funcionar, temos que voltar rapidamente à produção e começar a encher 
de novo."
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