TECHNOLOGIA

zTysięczna instalacja EyeC: ProofRunner 450

Szczęśliwa liczba
W numerologii liczba dziewięć symbolizuje całkowitość, spełnienie oraz
wspaniałe osiągnięcia. Kiedy w 2005 r. znana na świecie drukarnia Reynders
Etiketten zakupiła swój pierwszy system do inspekcji wizyjnej od EyeC (dziewiąty
na świecie), nikt nie śmiał marzyć, że będzie to wstęp do długiej i owocnej
współpracy. Dzisiaj, po 9 latach (sic!) ta dobra wróżba się potwierdza, bowiem
nie kto inny, jak właśnie firma Reynders zainwestowała w kolejne urządzenie
z serii ProofRunner 450, które jednocześnie jest tysięczną instalacją systemu
EyeC na świecie.

G

rupa Reynders Label Printing posiada osiem zakładów w Europie i Azji,
a zasłynęła na świecie wysoką jakością produkowanych etykiet.
Swoją współpracę z EyeC rozpoczęła od zakupu maszyny EyeC Proofiler 400 do inspekcji wizyjnej użytków po procesie drukowania.
Niedługo po tej instalacji zdecydowano się
na drugie urządzenie z tej serii wyposażone
w moduł do inspekcji nadruku Braille’a, aby
spełnić rygorystyczne wymagania branży
farmaceutycznej. Pozytywne doświadczenia
ze współpracy z EyeC zaowocowały kolejną
inwestycją przed paroma miesiącami, tym
razem w system ProofRunner 450 do inspek-

cji druku na linii w zakładzie Reynders Pharmaceutical Labels. Jej zadaniem jest 100
proc. kontrola wszystkich drukowanych dla
branży farmaceutycznej etykiet, aby wyeliminować jakiekolwiek błędy powstałe w fazie
prepress. Jest to obecnie najbardziej precyzyjna maszyna na rynku, która pozwala na
wykrywanie różnic w tekście, grafice czy
kodach data matrix i QR wielkości 0,1 mm2
przy prędkości do 300 m/min. Urządzenie to
spełniło pokładane w nim oczekiwania na
tyle, że zdecydowano o zakupie tego samego
rozwiązania dla kolejnego zakładu – belgijskiego oddziału Reynders Etiketten. „Jest
nam bardzo miło, że bierzemy udział w tym

Johan Lievens (pierwszy z lewej), menadżer ds. jakości w drukarni Reynders Etiketten oraz
Erik Hoving, menadżer ds. sprzedaży w EyeC Benelux przed maszyną EyeC ProofRunner 450.
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Poprzez ciągłe innowacje i silną
orientację na klienta, firma EyeC
w przeciągu 12 lat działalności na rynku
stała się wiodącym partnerem oferującym
rozwiązania do kontroli jakości w branży
opakowaniowej. Obecnie EyeC jest
jedynym dostawcą maszyn obejmujących
cały zakres kontroli druku: od PrePress,
przez Press do PostPress.
historycznym dla EyeC momencie zwłaszcza,
że firma ta ewoluowała wspólnie z Reynders
i dzięki niej staliśmy się tak innowacyjnym
przedsiębiorstwem” – tłumaczył Johan Lievens, menadżer ds. jakości w Reynders Etiketten. – „Nie musimy rekomendować firmy
naszym klientom. Sam fakt, iż używamy
maszyny EyeC ProofRunner, która spełnia
ich wymagania mówi sam za siebie”.

Tysięczna instalacja systemu do inspekcji
wizyjnej EyeC.
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