
Embalajes Blanco é uma empresa fundada em 1995 
perto da localidade de Logroño, líder no fabrico de 
paletes e embalagens de madeira.

Actualmente conta com mais de 80.000 m de 
instalações, em que presta serviço 24 horas aos seus 
mais de mil clientes.

Devido a este volume de produção, as suas 
necessidades de codificação são muito exigentes, 
marcando mais de 8.000 paletes por dia com a 
Aenor, Europallet e logotipos personalizados para 
cada cliente.

Casos de Êxito

Inovação no sistema de marcação de paletes: do analógico ao digital, 
substituindo os carimbos incandescentes pela alta resolução. 

Embalajes Blanco

Tradicionalmente, como o resto das empresas do 
sector, utilizavam o sistema de marcação por meio de 
carimbos a quente. Um sistema tradicional que faz 
a marcação na madeira pela aplicação mecânica de 
cunhas metálicas incandescentes.

Habituados a uma maneira de fazer as coisas, 
mas com um gerente especialmente predisposto 
à inovação, o Trébol Group propôs à Embalajes 
Blanco um sistema de marcação de paletes 
totalmente inovador: a passagem de carimbos 
incandescentes para alta resolução.

As impressoras jato de tinta de alta resolução são um 
sistema de marcação moderno que oferece infinitas 
vantagens sobre a marcação de carimbos:

• Impressão de alta qualidade de códigos de 
barras, logotipos, selos ou textos.

• Alteração automática de mensagem, que 
permite personalizar a impressão com o logotipo 
de cada cliente de uma forma muito simples.

• Possibilidade de imprimir dados variáveis em 
processos dinâmicos (lotes, horas).

• Impressão integrada de alta velocidade que não 
requer paragens de produção.

• Redução drástica de custos. 

Inúmeros benefícios para uma tecnologia que não 
tem sido usada para marcação de paletes, devido à 
sua baixa confiabilidade neste tipo de aplicações.

As condições especiais na fabricação de paletes, com 
muitas vibrações na linha e ambiente empoeirado, 
causam problemas nos equipamentos de marcação 
tradicionais.



Trébol Group, como distribuidor oficial da Allen 
Coding na Espanha, possui um dispositivo de alta 
resolução absolutamente revolucionário no mercado: 
o IJ4000.

Devido às suas características especiais, o IJ4000 
é o único equipamento de jato de tinta de alta 
resolução perfeito para a marcação de paletes.

A chave da IJ4000 é uma cabeça de impressão 
piezoelétrica Trident de fabricação própria, 
exclusiva no mercado espanhol e que oferece 
algumas vantagens únicas e excepcionais:

• O dobro da distância de impressão, 
comparativamente com o resto dos 
equipamentos (até 12 mm). Adaptando-se 
perfeitamente às condições de fabricação de 
paletes e reduzindo o impacto do pó na cabeça.

• Até 100 mm de altura de impressão com 
uma única cabeça: 30% a mais que o resto do 
equipamentos no mercado. O que permite 
impressões grandes, perfeitas para a marcação 
de paletes.

• Sistema de impressão dupla, que permite a 
impressão simultânea de ambos os lados do 
palete.

• Sistema exclusivo de Autolimpeza que elimina 
os resíduos de madeira, obtendo uma qualidade 
de impressão estável e ideal.

• Construção única em aço inoxidável no sector 
e um design patenteado exclusivo que 
proporciona grande resistência a choques e 
vibrações da linha de produção

Etsas características únicas convenceram a Embalajes 
Blanco a assumir um compromisso com a inovação.

Dois IJ4000s foram instalados, os quais, devido aos 
excelentes resultados, foram aumentados três meses 
depois para quatro equipamentos, com o objectivo 
de substituir completamente o antigo sistema de 
carimbos incandescentes.

Conversamos com Pablo Blanco, gerente da 
Embalajes Blanco, que explica as melhorias que a 
incorporação do IJ4000 significou na sua fábrica:

P: O que significou a incorporação do sistema de 
marcação IJ4000 no seu processo de produção?

R: De um modo geral, uma melhoria na 
produtividade, uma economia significativa de tempo 
e custos e acima de tudo, maior conforto no trabalho.
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Cabeçal exlcusivo piezoeléctrico Trident

Display táctil super intuitivo.

Impressão de logotipos em alta resolução.

Marcação dinâmica de informações: lotes, datas.



P: Quanto tempo demorou para mudar de um 
trabalho para outro anteriormente com o sistema 
de carimbos quentes?

R: Com a experiência do nosso pessoal era bastante 
rápido, cerca de 20 minutos para mudar os seis selos e 
outros 15 minutos para atingir a temperatura ideal de 
trabalho. Mas actualmente com o IJ4000 a mudança é 
imediata

P: Qual tem sido a reação de seus clientes ao 
encontrar esse tipo de marcação com tinta?

R: Muito positiva ao verificar-se que a qualidade da 
marcação é excepcional, muito durável mesmo em 
condições climáticas adversas e que as marcações são 
perfeitas em todos os tacos da palete, algo que não 
acontecia antes.

P: Ao nível da poupança económica que comentou 
anteriormente, poderia dizer exactamente ao que 
se está a referir?

A: Existem vários. Economia de tempo em mudanças de 
trabalho que agora são imediatas. Economia eléctrica 
de 1600W por resistência e eliminação do consumo 
de ar comprimido. Poupança no stock de selos e a 
sua reposição anual, com um custo de € 150 por selo. 
Economizando tempo de fabricação, com o sistema de 
estamparia, a palete tinha que ser parada 7 segundos, 
por marcação. Por ultimo não existem paragens devido 
ás resistências fundidas.

P. Ganhou alguma coisa em termos de segurança 
no trabalho?

R. Obviamente. Embora não seja habitual, ocorreram 
incêndios ocasionais nas paletes quando um selo fica 
preso no taco de madeira por muito tempo. 

Somos uma empresa cheia de madeira, aparas e 
serragem, tudo muito inflamável, evitando o calor 
e as faíscas é para garantir a segurança dos nossos 
trabalhadores e empresa.

P. O que o levou a realizar o primeiro teste com 
este equipamento, uma vez que já tinha solução 
no campo da marcação?

R. Somos uma empresa familiar, mas estamos dispostos 
a inovar na qualidade dos nossos produtos e na 
satisfação dos nossos clientes.

Eu só precisava da Trebol Group para me dar a 
confiança de que poderíamos alcançá-la e francamente, 

estamos muito satisfeito com esses investimentos. 

Também falamos com Miguel Ángel González, 
diretor de produção de Embajes Blanco:

P. Como responsável pela produção qual tem sido 
sua experiência na instalação do equipamento 
Allen IJ4000?

A: Isso me deu vida. Antes tinha que mudar 
constantemente os selos nas nossas seis linhas, parar 
produções por avarias e controlar que as produções 
saíssem marcadas corretamente nos seus 6 pontos, o 
que não acontecia.

P. Considera que tem sido uma melhoria 
significativa no sistema produtivo?

R. Claro que sim: maior produção, maior qualidade, 
desperdício zero e evitar que o tempo de inatividade nas 
mudanças de trabalho seja imediato, seguro e fiável.

P: O que pensam os operadores que trabalham 
diariamente com o equipamento na linha?

R: Eles esquecem-se de estar a olhar constantemente 
para a marcação para verificar se existem falhas, 
porque são inexistentes. 

As mudanças de um trabalho para outro são super 
rápidas, as mensagens são alteradas rápidamente com 
o uso do display de 10 polegadas. Um grande sucesso 
sua instalação.

Em suma, um compromisso com a inovação 
da Embalajes Blanco que tem sido um sucesso 
absoluto, posicionando o IJ4000 como o 
equipamento de marcação perfeito para a 
marcação de paletes.

Pablo Blanco: Gerente da Embalajes Blanco.
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