betaJET verso voor het markeren van
„De lekkerste pindakaas van Nederland“
We zouden graag de fantastische geur die in
productiehal van De Pindakaaswinkel hangt met
u delen. Maar dit is natuurlijk niet mogelijk. Onze
tip: sluit nu even uw ogen en stel de geur van
vers geroosterde pinda's voor.
Er is zeker een trend in de voedingssector. Zowel
fabrikanten als consumenten richten zich op
duurzaamheid en gezonde ingrediënten in hun
producten.
Het is belangrijk dat de fabrikant hier al tijdens de
productie rekening mee houdt . Het gebruik van
duurzame ingrediënten is één ding.
Ook productieprocessen worden steeds meer
geoptimaliseerd in opzichte van duurzaamheid.
Daarom vertrouwen veel fabrikanten ook op het
gebruik van milieuvriendelijke coderings- en
markeringssystemen om te voldoen aan de
wettelijk vereiste markeer- en coderingsplicht.

Aan deze vereisten wordt zonder uitzondering
voldaan door het betaJET verso DODinkjetsysteem van Koenig & Bauer Coding.
Betrouwbaarheid zonder compromissen.
Codering eenvoudig en met hoge resolutie.
Absoluut emissievrij, de betaJET maakt indruk met
zijn schone en eenvoudige bediening. De
gemakkelijke cartrige-wisseling is uiterst eenvoudig.
In combinatie met constante printgereedheid en het
elimineren van regelmatige onderhoudsintervallen
resulteert dit in een up-time van > 99%.
De printer scoort met een slim softwareconcept en
de hoogste printkwaliteit. De printkoppen zijn
standaard uitgerust met een automatische
inktbesparende functie.

„Onze producten zijn vrij van palmolie
en conserveringsmiddelen. Het is fijn
om een coderingssysteem te hebben
dat emissievrij is.”
Michiel Vos, De Pindakaaswinkel
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De Taak

De productidentificatie van wit
gelakte metalen deksels met
smaak en THT gebeurde tot nu
toe op een vrij eenvoudige
manier. Elk product werd
handmatig gemarkeerd met een
stempel en inkt. Dit resulteert in
een slechte en lage
afdrukkwaliteit.
De geplande schaalvergroting
van de productie en de
verbetering van flexibiliteit en
printkwaliteit maakten de
overstap naar een industrieel
markeersysteem noodzakelijk.
Hoge afdrukkwaliteit
gecombineerd met een hoge
mate van flexibiliteit bij het
wijzigen van de printgegevens en
een eenvoudige bediening waren
de belangrijkste zaken bij het
zoeken naar een geschikt
markeersysteem.
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De oplossing

Op een vakbeurs voor food was
de betaJET verso van Koenig &
Bauer Coding volledig
overtuigend en het project was
geboren.
De emissievrije markering
betaJET verso past perfect in de
filosofie van bedenker Michiel
Vos en zijn idee van gezonde en
duurzaam geproduceerde
producten. De bediening is uiterst
eenvoudig en het verwisselen
van cartridges spreekt voor zich.
Bij het wijzigen van de smaak-of
taalvariant kunnen de
printgegevens snel en eenvoudig
worden gewijzigd via het kleurentouchscreen.
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Michiel Vos

Michiel Vos is de bedenker en
eigenaar van De
Pindakaaswinkel. De biologische
boer is van jongs af aan een grote
pindakaasliefhebber. Toch miste
hij variatie in het bestaande
aanbod. Het idee van De
Pindakaaswinkel was geboren.
In 2016 opende Michiel Vos de
eerste winkel in Amsterdam. Toen
de winkel in 2016 zijn deuren
opende, was de respons
overweldigend! Vandaag de dag
heeft De Pindakaaswinkel acht
winkels in de grootste steden van
Nederland en één in België.
Bovendien is hun pindakaas
verkrijgbaar via de vele
verkooppunten en ook online.

„Onze kwaliteitsproducten moeten er ook verzorgd uitzien qua markeringen in hoge
resolutie. De betaJET verso biedt een eenvoudig systeem met een hoge mate van
betrouwbaarheid in de dagelijkse productie, waardoor we onze productie elke dag
kunnen verhogen.”
Michiel Vos, bedenker en eigenaar De Pindakaaswinkel

betaJET verso –
DOD inkjet systems
Coderen met drop-on-demandapparaten (DOD) is de ideale
keuze voor hoge resolutie
afdrukkwaliteit, wanneer u
variabele gegevens rechtstreeks
aan de productielijn print.
Koenig & Bauer Coding BV
Coenecoop 3B1
2741 PG Waddinxveen, Nederland

Voor het markeren van primaire,
secundaire en tertiaire verpakkingen
Voor meer informatie:
coding.koenig-bauer.com
Tel. +31 10 522 60 52

info-coding@koenig-bauer.com
coding.koenig-bauer.com

