
THE RULES

 

Domino’s Ax-Serie en Sovena 
formuleren een nieuw recept 
voor coderen!
Sovena – een Portugees familiebedrijf en producent van geraffineerde 
spijsoliën – vertrouwt op Domino voor hulp bij de wereldwijde distributie 
van hoogwaardige voedselproducten.

In het kort
Sovena, een 100 procent Portugees bedrijf in handen van de familie Mello, is gespecialiseerd 
in oliehoudende zaden voor de voedingsmiddelenindustrie. Sovena zorgt voor de extractie, 
verwerking en botteling van plantaardige oliën en olijfolie voor wereldwijde distributie. Hun 
missie is “Mensen inspireren om met behulp van olijfolie gezonder en smaakvoller te eten”. 
Kwaliteit en transparantie zijn vitaal voor het succes van het bedrijf.

Achtergrond
Als een van 's werelds grootste producenten van geraffineerde oliën bestiert Sovena acht 
productiefaciliteiten en vier molens, verdeeld over acht landen op vier continenten. Met een 
geschatte omzet van € 1,3 miljard sinds 2015 – waarvan 80 procent uit export – vertrouwt 
Sovena op Domino voor de praktische uitvoering van de bedrijfsvisie “Om olijfolie overal ter 
wereld bij iedereen aan de man te brengen”.

Rui Ramos, raffinaderij- en productiemanager Consumentengoederen, heeft de dagelijkse 
leiding op Sovena's faciliteit in Barreiro. Hij legt uit dat ze voor taken die zo cruciaal zijn voor 
hun wereldwijde distributie alleen kunnen vertrouwen op bewezen en zeer capabele 
codeersystemen. “Domino is onze partner voor codeer- en markeeroplossingen, een 
belangrijk gebied in de voedingsmiddelenindustrie,” legt hij uit. “We willen niet alleen een 
relatie tussen klant en leverancier, maar een volwaardig partnerschap. Daarom besloten we 
om technologie van Domino te installeren, voor een robuuste en betrouwbare oplossing.” 
Met de geavanceerde technologie, innovatieve inkt en gegarandeerde kwaliteit van de 
Ax-Serie printers van Domino weten de klanten van Sovena precies wat ze aantreffen in 
de flessen.

“Voor printkwaliteit en 
betrouwbaarheid van 
apparatuur bevelen we 
zonder twijfel de nieuwe 
Ax-Serie van Domino aan." 
– Luísa Dordio, 
productietechnicus 
Consumentengoederen 
bij Sovena
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THE RULES

Eenvoudige integratie
De Ax-Serie ondersteunt sectorspecifieke communicatieproto-
collen die online installatie en automatisering vereenvoudigen. 
Dit maakt de printers makkelijk integreerbaar in een bestaande 
productielijn. Bovendien kunnen ze geïntegreerd worden in 
bestaande ERP-systemen en in printernetwerken met gecentrali-
seerde codeersjablonen voor foutloos coderen.

Eenvoudige integratie in productielijnen:

 Gebruiksvriendelijk touchscreen op afstand, dat op de 
 meest praktische plek voor operators kan worden geplaatst

 Het kabinet is bestand tegen krachtig afspoelen en is   
 gemakkelijk verplaatsbaar

 Beschikbaar op de Ax550i: rvs 316, IP66 – gebouwd voor  
 kwaliteit en betrouwbaarheid, zelfs in de meest veeleisende  
 omgevingen

Intelligente en innovatieve technologie
De Ax350i is eenvoudig te integreren en configureren, is zeer 
productief en jarenlang onderhoudsvrij. De printer werkt met 
inkten voor alle ondergronden. Verbruiksartikelen zijn eenvoudig 
te vervangen en het systeem is modulair stapelbaar. De Ax-Serie 
wordt geleverd met i-Techx, dat op dezelfde manier werkt als 
een smartphone. Binnen enkele minuten kunnen gebruikers aan 
de slag. Door zijn aanpassingsmogelijkheden kan prioriteit 
worden toegekend aan de meest gebruikte taken. Productietech-
nicus Consumentengoederen bij Sovena, Luísa Dordio, werkt 
dagelijks met deze technologie van Domino. Zij bevestigt dat 
het bedrijf met deze apparatuur in staat is om de codeer-
kwaliteit op in dozen verpakte producten te verbeteren.

Nieuwe inkten, nieuwe mogelijkheden
De Ax350i maakt gebruik van nieuwe, zeer betrouwbare 
i-Pulse™ inkten. Deze geavanceerde inkten zijn ontwikkeld voor 
de meest veeleisende toepassingen en hebben een uitstekende 
hechting, zelfs na intensieve nabewerking. “Wij werken hier met 
PET-verpakkingen en daarom moeten we zorgen voor de 
scherpst mogelijke codering,” aldus Dordio. “Met deze inkt is dat 
mogelijk, en daarmee kunnen we ons doel bereiken. Voor ons is 
dat fundamenteel.”

i-Pulse™  printkop en inkten
Perfecte druppelvorming – essentieel voor consistent hoogwaar-
dige codering:

 Haarscherpe codering, ook bij hoge productiesnelheden

 Perfecte druppelvorming en plaatsing resulteert in zeer   
 betrouwbare machineleesbare codes

 Door efficiënt druppelbeheer hoeven printkoppen minder  
 vaak gereinigd te worden

 Snellere en consistente codering

De relatie herschreven
Essentieel voor het succes van Sovena is dat aan alle kwaliteits-
vereisten en technologische logistiek wordt voldaan, zonder aan 
snelheid en productiviteit in te boeten. “Een van de grootste 
uitdagingen voor een bedrijf als het onze is dat we de kwaliteit 
moeten garanderen van de producten die we aan onze 
eindklanten leveren,” aldus Ramos. “Coderen is een fundament-
eel en essentieel aspect in de voedingsmiddelenindustrie. Voor 
de perfecte uitvoering vertrouwen wij op de Ax-Serie van 
Domino.''

Ga voor meer informatie over de printers in de Ax-Serie van 
Domino naar ax-series.com/nl.


