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1. Τι είναι ‘Generic Carton Printing’; 
 

 

Η κωδικοποίηση των κιβωτίων αποτελεί τον πιο ραγδαία 
εξελισσόµενο κλάδο της κωδικοποίησης κατά τις διαδικασίες 
παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης. Η λογική της µείωσης 
του κόστους οδηγεί τις Βιοµηχανίες να χρησιµοποιούν ατύπωτα 
(generic) κιβώτια ή κιβώτια µε την ελάχιστη δυνατή προεκτύπωση 
και στη συνέχεια να εκτυπώνουν τις απαιτούµενες µεταβλητές 
πληροφορίες (όνοµα προϊόντος, τεµάχια, βάρος, ηµεροµηνία 
λήξης, κωδικοί παραγωγής, barcodes, κτλ) κατά την διάρκεια της 
παραγωγικής διαδικασίας.  

 
Η τακτική αυτή, η οποία υιοθετείται σήµερα από ολοένα και περισσότερες Βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις, ονοµάζεται ‘Generic Carton Printing’.  
 
 
2. Γιατί η τακτική του ‘Generic Carton Printing’ είναι τόσο δηµοφιλής στη 
Βιοµηχανία;  
 
Με την χρήση ατύπωτων κιβωτίων και τη µετέπεια online εκτύπωσή τους, οι επιχειρήσεις 
µειώνουν δραστικά το κόστος των αποθεµάτων σε κιβώτια. Επιπλέον, διευκολύνεται η 
εκτύπωση περισσότερων µεταβλητών πληροφοριών οι οποίες είναι σηµαντικές για την 
κάλυψη της ανάγκης για ιχνηλασιµότητα, απλοποιούνται οι εσωτερικές διαδικασίες της 
παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας, µειώνονται τα λάθη και οι καθυστερήσεις, 
ενισχύεται η ευελιξία της παραγωγής, ενώ βελτιώνεται η εµφάνιση της συσκευασίας. 
 
Η εισαγωγή τα τελευταία χρόνια της τεχνολογίας ‘Touch 
Dry’ έδωσε σηµαντική ώθηση στην υιοθέτηση της τακτικής 
του Generic Carton Printing, γιατί επιτρέπει εκτύπωση υψηλής 
ποιότητας, 100% αναγνώσιµα barcodes και σε πολλές 
περιπτώσεις µπορεί να συνυπάρξει ή να αντικαταστήσει τις 
επικολούµενες ετικέτες.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Πού χρησιµοποιείται η τεχνολογία εκτόξευσης µελάνης Touch Dry;  
 

 

H τεχνολογία Touch Dry χρησιµοποιείται για την εκτύπωση 
µεταβλητών πληροφοριών που αφορούν τα προϊόντα (Lots, 
επωνυµία και τύπος προϊόντος, ηµεροµηνία παραγωγής και 
λήξης, barcodes, κτλ), απευθείας στο χαρτοκιβώτιο.  
 
Πρόκειται για µια από τις βασικές τεχνολογίες κωδικοποίησης που 
χρησιµοποιούνται τελευταία για τα κιβωτία, λόγω της 
καθαρότητας προς το περιβάλλον, της ευκολίας χρήσης και της 
δραστικής µείωσης του κόστους µε τη χρήση ατύπωτων 
χαρτοκιβωτίων.  

 
Η εκτύπωση µπορεί να γίνει σε όλους τους γνωστούς τύπους κιβωτίων και οµαδικών 
συσκευασιών όπως χαρτοκιβώτια απλά ή βερνικωµένα, πλαστικά κιβώτια, εύκαµπτα φιλµς, 
συρρικνωµένα πλαστικά, κτλ.  
 
 
4. Πώς λειτουργεί η τεχνολογία Touch Dry; 
 
Η µελάνη που χρησιµοποιείται στους εκτυπωτές Touch Dry αποθηκεύεται σε κανονικές 
συνθήκες σε στερεά µορφή µέσα σε ρεζερβουάρ. Όταν τοποθετηθεί προς λειτουργία, ο 
εκτυπωτής ανεβάζει την θερµοκρασία της. Έτσι, η µελάνη µεταπίπτει σε υγρή κατάσταση και 
στη συνέχεια εκτοξεύεται από την εκτυπωτική κεφαλή µέσω πιεζοηλεκτρικών στοιχείων.  
 
Όταν η µελάνη φτάσει στην επιφάνεια του χαρτοκιβωτίου στερεοποιείται άµεσα, 
προσφέροντας εξαιρετικής ποιότητας εκτύπωση χωρίς διαχύσεις στο υλικό συσκευασίας. 
 
 

 
 
 
 

5. Ποιά είναι τα πλεονεκτήµατα των συστηµάτων εκτύπωσης Touch Dry;  
 
Υψηλή ανάλυση εκτύπωσης 
Η κεφαλή ενός touch dry εκτυπωτή διαθέτει 256 ακροφύσια που µπορούν να εκτυπώσουν 
έως και 7 cm ύψος και πλάτος 1,5 m, παρέχοντας 100% αναγνώσιµα barcodes (ΕΑΝ 13, EAN 
128, 2D barcodes, κτλ) και λογότυπα µε εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης.  
 
Φιλικότητα προς το περιβάλλον 
Η ειδική θερµοπλαστική µελάνη Touch Dry είναι στερά στην αρχική της κατάσταση και 
αποθηκεύεται µέσα σε ρεζερβουάρ. Έτσι, δεν υπάρχει κίνδυνος να χυθεί ή να κάνει λεκέδες. 
Όταν τοποθετηθεί στον εκτυπωτή υγροποιείται και όταν έρχεται σε επαφή µε την επιφάνεια 
εκτύπωσης γίνεται ανάγλυφη, χωρίς να «απλώνεται» στο κιβώτιο. 
 
 
 
 
 
 



∆εν απαιτούνται προτυπωµένα χαρτοκιβώτια 
Σύµφωνα µε την πρακτική αυτή, τα χαρτοκιβώτια παραγγέλλονται 
προεκτυπωµένα µε τα ελάχιστα δυνατά “γενικά” στοιχεία και η 
εκτύπωση των “ειδικών” στοιχείων (π.χ. περιεχόµενο, 
κατασκευαστής, διάφορα barcodes, ηµεροµηνίες λήξης, κωδικοί 
παρτίδων, κωδικοί πελατών, κλπ) γίνεται µέσα στα πλαίσια της 
παραγωγής µε εκτυπωτές εκτόξευσης µελάνης υψηλής ευκρίνειας 
ή / και συστήµατα εκτύπωσης και αυτόµατης επικόλλησης 
ετικετών.  
  

Online κωδικοποίηση  
Τα συστήµατα εκτύπωσης Touch Dry συνδέονται online µε την γραµµή παραγωγής και η 
εκτύπωση των πληροφοριών γίνεται σε πραγµατικό χρόνο. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα 
σύνδεσης µε ζυγό, PLC ή PC για online λήψη µεταβλητών πληροφοριών. Με αυτόν τον τρόπο, 
αποφεύγονται τα ανθρώπινα λάθη, αυξάνεται η ευελιξία στην επεξεργασία των προς 
εκτύπωση πληροφοριών και ελαχιστοποιούνται τα σταµατήµατα της γραµµής για set-ups.  
 
 
6. Από τί αποτελείται ένα σύστηµα εκτύπωσης Touch Dry;  
 

 
 

Καµπίνα: Ηλεκτρονικό σύστηµα διαχείρισης 
µελάνης. 
User Interface: Πίνακας χειρισµού για όλες τις 
λειτουργίες (Database management, Machine 
Diagnostics, Machine Set-up). 
Κεφαλές: ∆υνατότητα για µια έως τέσσερις 
κεφαλές ανά σύστηµα. 
Shaft Encoder: συγροχίζει την ταχύτητα του 
ταινιοδρόµου µε το σύστηµα εκτύπωσης. 
Αισθητήρας: ενσωµατώνεται στην κεφαλή και 
στέλνει το σήµα για εκτύπωση. 
Βάση στήριξης εκτυπωτικής κεφαλής: 
τοποθετείται δίπλα στη γραµµή παραγωγής και 
ελαχιστοποιεί τις δονήσεις στη γραµµή. 
Ενσωµάτωση verification scanner για έλεγχο 
της αναγνωσιµότητας του εκτυπούµενου barcode. 
Λογισµικό σχεδίασης µηνυµάτων 
Software για παρακολούθηση της γραµµής 
παραγωγής, κεντρικός έλεγχος και καταγραφή των 
δεδοµένων εκτύπωσης. 

 

 
 
7. Ποιό είναι το κόστος ενός συστήµατος εκτύπωσης Touch Dry σε σύγκριση µε 
τους παραδοσιακούς εκτυπωτές inkjet και τους εκτυπωτές ετικετών;  
 

 

Αν και τα συστήµατα εκτύπωσης Touch Dry έχουν 
µεγαλύτερο αρχικό κόστος απόκτησης και εγκατάστασης, 
µπορούν να οδηγήσουν σε ταχύτατη απόσβεση λόγω της 
εξαιρετικής ποιότητας εκτύπωσης και του µικρότερου 
κόστους εκτύπωσης. 
 
Επιπλέον, η αλλαγή της θερµοπλαστικής µελάνης στους 
εκτυπωτές Touch Dry είναι εύκολη και γρήγορη, ενώ το 
κόστος συντήρησης ελάχιστο. Έτσι, τα επίπεδα 
παραγωγικότητας αυξάνονται σηµαντικά και η απόσβεση της 
επένδυσης γίνεται τις περισσότερες φορές µέσα σε ένα 
χρόνο. 

 



8. Υπάρχει εµπειρία στην Ελλάδα από εγκαταστάσεις συστηµάτων Touch Dry;  
 
Η εταιρία Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ έχει εγκαταστήσει µε επιτυχία πολλά συστήµατα 
Touch Dry στην Ελληνική Βιοµηχανία. Για παράδειγµα, οι ανάγκες των εταιριών ΕΒΓΑ ΑΕ, 
NUTRIA AE, ΦΑΓΕ ΑΕ και ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ ΑΒΕΕ ήταν να µειώσουν τους αποθηκευτικούς 
χώρους κιβωτίων και να αποφύγουν τις καθυστερήσεις της  παραγωγής από τις ελλείψεις 
κιβωτίων.  
 
Η λύση που δόθηκε από την εταιρία Θεοδώρου ήταν η χρήση κιβωτίου µε προτυπωµένες 
µόνο τις σταθερές πληροφορίες της εταιρίας και των προϊόντων και η µετέπειτα εκτύπωση 
όλων των µεταβλητών πληροφοριών (ονόµατα προϊόντων, κωδικοί ιχνηλασιµότητας, 
barcodes, λογότυπα κτλ) πάνω στο κιβώτιο κατά την παραγωγική διαδικασία, µέσω του 
συστήµατος εκτύπωσης Touch Dry υψηλής ανάλυσης Markem 5000. Το αποτέλεσµα ήταν η 
δραστική µείωση του κόστους και του χώρου των αποθεµάτων, η αποφυγή των 
καθυστερήσεων και των λαθών που σχετίζονται µε τα προτυπωµένα κιβώτια και η αύξηση της 
ευελιξίας της παραγωγής µέσα από την εύκολη – µε το πάτηµα ενός κουµπιού - εναλλαγής 
προϊόντων.  
 
9. Που µπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για τα συστήµατα εκτύπωσης 
Touch Dry;  
 
Για περισσότερες πληροφορίες και videos εφαρµογών µε τα συστήµατα εκτύπωσης Touch Dry, 
επισκεφθείτε το www.theodorou.gr, τον δικτυακό τόπο της εταιρίας Θεοδώρου 
Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ.  
 
Η Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ εξειδικεύεται από το 1985 στα συστήµατα Κωδικοποίησης, 
Ιχνηλασιµότητας και ∆ιαχείρισης Παραγωγής. Με περισσότερες από 15.000 επιτυχηµένες 
εγκαταστάσεις σε όλους τους κλάδους της Βιοµηχανίας (Τρόφιµα & Ποτά, Φάρµακα, Υλικά 
Συσκευασίας, κτλ), η εταιρία δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην τεχνική υποστήριξη των πελατών 
της, µε 45 έµπειρους και πιστοποιηµένους µηχανικούς και 7 Οργανωµένα Κέντρα Τεχνικής 
Υποστήριξης (Αθήνα, Θεσ/νίκη,Πάτρα, Κρήτη, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, Κύπρος). 
 
 


