
Bokomo Foods UK Ltd, eigendom 
van Pioneer Foods, is hoofdzakelijk 
een privélabel- en contractfabrikant 
maar verkoopt in toenemende mate 
ook zijn eigen ontbijtgranen onder 
de merken Grain, Breakfast Saver 
en Sunny-Bisk. Bokomo UK is 
gespecialiseerd in de productie van 
tarwebiscuits, muesli, granola en 
krokante ontbijthavervlokken.

Bokomo produceert en verpakt 
ontbijtgranen voor alle grote 
supermarktketens in het VK, 
waaronder Tesco, Sainsbury’s, ASDA, 
Morrisons, Marks & Spencer en Lidl. 
Bokomo maakt ook ontbijtgranen 
voor bekende bedrijven onder hun 
eigen merknaam.

De 1000-lijn verhoogt de 
bruikbaarheid en productiviteit 
bij Bokomo Foods.

De productie bij Bokomo vindt plaats op productielocaties in 
Peterborough en Wellingborough, volgens de hoogste kwaliteitsnormen. 
Met 120 medewerkers vervaardigt Peterborough 70 ton aan eindproducten 
per dag, en met 70 medewerkers vervaardigt Wellingborough 20 ton aan 
eindproducten per dag. Vooral op de vestiging in Peterborough is er sprake 
van een brede variatie aan verpakkingen, waaronder kartonnen dozen 
en zakjes. Omdat er een code op elke verpakking moet worden geprint, 
besloot Bokomo de meest veelzijdige codeertechnologie, continuous 
inktjet (CIJ), te gebruiken om de codering te standaardiseren voor 
de meeste van zijn lijnen. Hoewel de verpakkingen kunnen verschillen, 
moeten de codes hetzelfde zijn: twee regels met traceerbaarheids- 
en consumenteninformatie. Voor de traceerbaarheid print Bokomo een 
kalenderdatum, een productietijd en (bij producten die op meerdere lijnen 
worden gemaakt) een lijnnummer. Voor de consument en de winkelier 
wordt een uiterste verkoopdatum geprint.

Continuous inkjet
Bokomo Foods 
Case study



“De printers werken op de achtergrond, 
wat erg fijn is. Ik hoor eigenlijk nooit 
dat er problemen mee zijn. Ze bieden 
de betrouwbaarheid die ik nodig heb zonder 
kopzorgen. De printers doen precies wat je 
van ze verlangt.”

Neil Hackney, Group Engineering Manager van de vestigingen 
in Wellingborough en Peterborough.

De Bokomo-vestiging in Wellingborough is  
al meer dan tien jaar klant van Videojet. 
Videojet leverde alle printers voor 
Wellingborough, waaronder vier oudere 
CIJ-modellen en twee dozenprinters. 
De locatie in Peterborough gebruikte 
een oudere generatie CIJ-printers van 
een concurrent van Videojet. Na jarenlang 
gebruik konden de printers van de concurrent 
niet meer aan de huidige normen voldoen. 
De lijnen moesten regelmatig worden 
stilgezet voor printeronderhoud en het was 
lastig om codewijzigingen door te voeren. 
Bovendien gebruikten de printers veel 
verbruiksartikelen en was het wisselen 
van de vloeistof in de printers lastig.

Bokomo besloot meteen te upgraden naar 
de nieuwste generatie CIJ-printers omdat 
problemen werden ondervonden met een 
bepaalde printer op een van de lijnen. Het bedrijf 
bestudeerde de nieuwste modellen CIJ-printers 
van alle grote aanbieders. Op basis van de relatie 
met Videojet, de voordelen van de 1000-lijn-
printers en het vermogen van Videojet om 
een printer per direct gebruiksklaar in de lijn 
op te nemen, kwam Bokomo een proefperiode 
overeen met Videojet. Videojet installeerde 
de nieuwe 1000-lijn-printer bij een machine 
die ontbijtgranen in kartonnen dozen verpakte. 
Na drie maanden was Bokomo zo tevreden met 
de prestaties van de 1000-lijn dat het bedrijf 
niet alleen de unit aanschafte maar ook nog 
drie andere units om alle CIJ-printers van 
concurrenten op de andere lijnen te vervangen.

Een van de grootste voordelen van de nieuwe 
printers voor Bokomo is de eenvoudige en 
gebruiksvriendelijke interface. Bokomo maakt 
producten voor veel verschillende klanten en 
elke klant hanteert specifieke eisen voor het 
uiterlijk dat hun codes moeten hebben. 
Daarom moet Bokomo elke dag een groot 
aantal codewijzigingen doorvoeren, soms meer 
dan vijf per dag op een enkele lijn. Bokomo 
is ook erg te spreken over de zeer eenvoudige 
bediening van de nieuwe printer. De printers 
van de 1000-lijn hebben een zeer intuïtieve 
interface om de dagelijkse werkzaamheden 
te stroomlijnen. Ze tonen alle informatie over 
de printerwerking en laten zelfs op het scherm 
precies zien wat er wordt geprint. “De Videojet 
1000-lijn heeft een zeer duidelijke interface. 
Je kunt snel zien wat je moet doen. Ik kan de 
instellingen snel wijzigen om de codes groter te 
maken of ze aan te passen voor nieuwe klanten,” 
aldus Lukasz Maziarz, Line Leader in Peterborough. 
Bovendien biedt de Videojet 1000-lijn een 
standaardgeheugen voor wel 100 complexe 
berichten, terwijl het geheugen kan worden 
uitgebreid via USB. Het geheugen biedt 
voldoende ruimte om codes op te slaan voor 
de producten die op de lijn worden gemaakt. 
“Het 's morgens opstarten van de lijn is nu heel 
eenvoudig,” legde Lukas Richter, Line Leader in 
Peterborough uit. “Met de 1000-lijn kan ik alle 
codes opslaan die ik nodig heb. Ik hoef 's 
morgens op de lijn alleen de code te selecteren 
voor de eerste taak van de dag.”
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Bokomo zag ook de productiviteit van haar lijnen 
toenemen. Het werken in de productieomgeving 
van Bokomo kan problematisch zijn voor de 
meeste inkjetprinters vanwege de stof en 
kruimels in de omgeving. Door stof, inkt en 
andere deeltjes in de omgeving kan de printkop 
verstopt raken, waardoor de lijn moet worden 
stilgezet tot de printkop gereinigd is. Dit was een 
veel voorkomend probleem bij de oude printer, 
die vaak moest worden uitgeschakeld en 
schoongemaakt. Bij de 1000-lijn wordt de 
productielijn zelden stilgelegd en is het 
reinigingsproces een stuk eenvoudiger. 
De voordelen voor Bokomo zijn te danken aan 
de CleanFlow™-printkop van Videojet, die de 
ophoping van inkt beperkt waardoor traditionele 
CIJ-printers vaak vastlopen. Daarom zijn er bij de 
1000-lijn minder reinigingsbeurten nodig en kan 
er langer worden geproduceerd. “De nieuwe 
printers van Videojet zijn veel betrouwbaarder 
dan onze oudere printers. Ik hoef er zelden naar 
om te kijken,” aldus Mick Williams, Engineering 
Supervisor op de vestiging in Peterborough. 
Bovendien profiteert Bokomo dankzij de 
1000-lijn van langere periodes tussen 
preventieve onderhoudsbeurten en kan het 
de tijd voor onderhoud beter inplannen.

Bovendien lieten de oudere inkt- en 
makeup-flessen een spoor van inkt door het hele 
gebouw achter. Operators wilden de inktflessen 
van de oudere printers niet aanraken omdat ze 
de inkt niet op hun handen en kleren wilden 
krijgen. De inkt verspreidde zich ook over alles 
wat ze aanraakten, de productielijnen 
inbegrepen. 

De afgedichte Smart Cartridge™, die nieuw is bij 
de 1000-lijn, is een openbaring in het ontwerp 
van de inkt- en makeup-patroon. De operators 
hebben minder problemen met het wisselen van 
de inkt en makeup in de printer. Maziarz: “Ik ben 
erg tevreden over de Smart Cartridge™ en het 
wisselen van de inkt. De procedure is heel 
eenvoudig. Het is net als het vervangen van een 
cartridge in je eigen printer thuis. Bij de oudere 
printers lekte de inkt en kreeg je de inkt over 
je hele handen, waar ik een hekel aan had. 
Nu is het een schone procedure. Het is ook 
buitengewoon eenvoudig voor mensen die de 
cartridge nog nooit eerder hebben verwisseld.” 
Het Smart Cartridge™ -vloeistofsysteem 
elimineert de verspilling vrijwel volledig en zorgt 
ervoor dat alle vloeistof in elke cartridge wordt 
gebruikt. De ingebouwde microchip controleert 
of de juiste vloeistof wordt gebruikt. De cartridge 
met naald en septum elimineert vrijwel alle 
vloeistofverspilling terwijl het interne reservoir 
ervoor zorgt dat alle vloeistof uit de patroon 
stroomt, waardoor geld voor supplies wordt 
gespaard. Dit is een van de favoriete features 
van Williams. “We gebruiken nu veel minder inkt 
en verbruiksartikelen met de 1000-lijn. Dit heeft 
een positieve uitwerking op ons maandbudget.”  
Vroeger kon je aan de inktvlekken op de vloer 
precies zien waar de printers werden gebruikt, 
maar dat is nu geen probleem meer.
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Ten slotte waren er enkele inktproblemen aan het 
begin van de proefperiode. De inkt had niet genoeg 
tijd om te drogen waardoor de vouwinrichting van de 
dozenverpakkingsmachine de inkt op de dozen uitsmeerde. 
Dat baarde Bokomo grote zorgen. Aangezien Bokomo 
voornamelijk een privélabel- en contractfabrikant is, willen ze 
een code van hoge kwaliteit die de kwaliteit van de producten 
van de klanten weerspiegelt. Bovendien weten ze dat codes 
van slechte kwaliteit invloed kunnen hebben op het merk 
en op de winstgevendheid doordat producten terugkomen 
of onverkoopbaar worden. Maar met de hulp van Videojet 
werd het probleem snel opgelost. Videojet heeft het ruimste 
assortiment CIJ-inkten in de branche, met onder meer 
speciale inkten voor vrijwel elke toepassing. Nadat de eerste 
inkt was vervangen door een sneller drogende inkt, werden 
de codes op de dozen scherp en helder.

Na het succes van de 1000-lijn in Peterborough heeft Bokomo 
een bestelling geplaatst voor nog eens vier 1000-lijn-printers 
om de oudere printers van Videojet op de locatie in 
Wellingborough te vervangen. Ze overwegen ook om te 
investeren in meer codeermachines voor dozen op beide 
locaties. Toen hem werd gevraagd of hij in de toekomst  
zou willen samenwerken met Videojet en de dozenprinters 
van Videojet wil aanschaffen, antwoordde Hackney:

“Ik ben een tevreden klant. Ik ben 
niet iemand die over één nacht 
ijs gaat, maar ik ben zeer te 
spreken over het traject dat we in 
Wellingborough hebben afgelegd.”
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