
Extrusão de Tubos, Cabos e Fios
Sistemas para Marcação e Codificação

Jato de Tinta.

Laser.

Transferência Térmica.

Etiquetadoras.

Sistemas de Rastreamento.

Consumíveis.

Peças e Assistência Técnica.

Fio  •  Cabo revestido  •  Tubo  •  Extrusão

O que nossos clientes dizem:

“A manutenção programada é um evento quase não existente com a 

codificadora Videojet 1710. Isso não apenas ajuda a reduzir nossos custos 

extras, como mantém as linhas de produção ativas.”

Wan JiaQin, Gerente de Instalação e Tecnologia 
Baosheng Cable Group



Equipamento projetado para 
atender  
as demandas de exatidão dos  
setores de fios, cabos e tubos

Tempo de atividade para menor 
desperdício e maior retorno  

sobre o investimento

Os investimentos de capital e custos operacionais para 
extrusão de tubos, cabos e fios são mais de três vezes a 
média para toda a fabricação. E os processos de extrusão 
normalmente não são interrompidos sem alto custo 
gerado por tempo de inatividade e sucata. Você precisa 
de sistemas de codificação que fiquem ativos, não 
importa o que aconteça.

Mantenha suas linhas produtivas e lucrativas.  
A Videojet entrega:

•  Sistemas modulares projetados para mínima limpeza e 
manutenção: até 14 mil horas de produção com jato de 
tinta contínuo confiável antes de a manutenção 
preventiva ser necessária. 

•  Bombas de ar internas, controles de temperatura 
integrados e vedações IP65 para operação confiável 
em ambientes de produção adversos

•  Serviço projetado para as suas necessidades, com 
suporte sofisticado em qualquer lugar do mundo

•  A tecnologia avançada de cabeçote de impressão Clean 
Flow™ permite intervalos drasticamente mais longos 
entre as limpezas do cabeçote de impressão

Acelere para obter  
rendimento de pico

As linhas de extrusão podem se mover a centenas de 
metros por minuto. Longas sequências de marcação e 
codificação podem exigir impressão praticamente 
contínua. Você precisa de sistemas de codificação que 
mantenham a produção em alta velocidade.

Mova seus produtos à velocidade total.  
A Videojet entrega:

•  Codificação contínua a altas velocidades de produção, 
com variação de conteúdo automática para minimizar 
a troca ou intervenção

•  Sistemas de laser e jato de tinta contínuo sem contato 
significam ausência de calor por atrito e de oportunidade 
para danos ao produto, mesmo a altas velocidades

Tempo de atividade, velocidade e qualidade: a Videojet entrega

Mais que qualquer outro setor de fabricação, a produção de fios, cabos ou tubos exige codificação 
rápida, consistente e confiável. A produtividade da sua linha e a posição competitiva dos seus 
produtos estão em jogo. Respaldada por mais de 30 anos de experiência, a Videojet entrega tempo 
de atividade, velocidade e qualidade sem iguais.

Codificação a jato de tinta de alto contraste em cabo de largo calibre



Qualidade para dar a melhor 
aparência aos seus produtos

Códigos e marcas impressas frequentemente são os 
indicadores mais visíveis da reputação da sua marca e da 
qualidade do produto. A legibilidade e a aparência de 
logotipos, códigos de produção, carimbos de hora, 
códigos de barras e outras marcas podem contribuir 
para as vendas, a qualidade percebida e a satisfação do 
usuário final. Você precisa de sistemas de codificação que 
imprimam com clareza perfeita em qualquer substrato.

Certifique-se de que seus produtos se 
destaquem. A Videojet entrega:

•  Qualidade de impressão superior, com as fontes, 
gráficos, resolução, contraste e clareza de que você 
precisa para todas as suas marcações de produto, 
mesmo em calibres estreitos ou cores de isolamento 
variáveis.

•  As tintas certas para qualquer tipo de isolamento de 
fio, revestimento de cabo ou tubo, incluindo UV curado/
UV visível e tintas pigmentadas de alto contraste para 
superfícies escuras ou difíceis de marcar

•  O conhecimento para ajudá-lo a escolher a tinta ou 
marca de laser certa para o seu processo, incluindo 
proteção contra transferência de código ou borrões

•  Codificação totalmente disponível para marcas de 
medidor, datas de produção ou outra informação com 
valor agregado

“É bom saber que o serviço 
de atendimento e suporte da 

Videojet está disponível quando 
precisamos, desde a implantação 
e a integração até a manutenção 
e o conserto. A empresa inclusive 
trabalhou conosco para maximizar 

o desempenho operacional dos 
nossos produtos Videojet.”

Wan JiaQin, Baosheng Cable Group



Soluções de marcação e codificação 
para uma variedade de aplicações de 
extrusão de tubos, cabos e fios

Impressão a jato de tinta de alto contraste em  
PVC, polietileno, polietileno de ligação  

cruzada, polipropileno

Impressão a jato de tinta e a laser em metal, borracha, 
PVC e outros plásticos

Tubulação flexível Cabo

Fio Tubo

Impressão a jato de tinta de alto contraste em borracha, 
PVC e muitos plásticos

Impressão a jato de tinta de alto contraste em PVC, 
polietileno, polietileno de ligação cruzada,  

polipropileno e muito mais

A Videojet oferece uma gama de tecnologias 
de impressão para embalagem secundária, 
incluindo marcação de caractere grande e 
impressão e aplicação de rótulo.

Impressão 
de caractere 
grande em 
corrugado

Aplicação 
de etiquetas 
para filmes 
stretch

Codificação de papelão, caixa e palete



Acesse nosso site!  Você encontrará...

  Experiências de outros fabricantes 
de fios, cabos e tubos

  Instalações e aplicações inovadoras

  Guias para ajudá-lo a identificar o 
método correto de codificação

Videojet® 1710   
Impressora a jato de tinta contínuo

•  Tintas pigmentadas de alto 
contraste para superfícies escuras 
e difíceis

•  Várias fontes e idiomas, códigos de 
barras, logotipos personalizados e 
muito mais

•  Cabeça de impressão Clean 
Flow™ e design de 
Core modular para 
maximizar o tempo de 
produção e simplificar 
a manutenção

Videojet® 1620   
Impressora a jato de tinta contínuo

•  Perfeita para codificação de alta 
velocidade sem interrupção

•  Até 14 mil horas de produção livres 
de manutenção

•  O cabeçote de impressão Clean 
Flow™ e o sistema de fluido 
Smart Cartridge™ minimizam 
o espalhamento, 
o desperdício, os 
erros de impressão 
e a necessidade de 
limpeza

Videojet® 3320  
Sistema de marcação a laser

•  Texto em várias linhas, códigos 
legíveis por máquina e gráficos 
detalhados

•  Até 1.300 caracteres por segundo 
e 49 pés por segundo

•  Fácil de usar e manter, com 
software intuitivo e módulos 
padrão flexíveis

Clique aqui ou 

Digite no navegador
www.videojet.com/laam/pt/industria-cabo-fio

Demonstrações virtuais  
de produtos

Estudos de casos, 
análise de aplicação  

de codificação e  
White Papers

Alguns produtos da Videojet 
ideais para os setores de 

extrusão de tubo, cabo e fio



Satisfazendo clientes no mundo todo há mais de 30 anos
Com a promessa de marca Uptime Peace of Mind®, a Videojet está 
comprometida em fornecer a solução certa de codificação e marcação 
através da mais ampla linha de tecnologias, e o maior tempo de atividade e o 
menor custo de propriedade através de desempenho do produto e da rede de 
atendimento global.
Como especialistas em jato de tinta contínuo, laser, drop-on-demand 
(DOD), impressão sobreposta por transferência térmica e tecnologias de 
matriz, a Videojet tem mais de 285 mil unidades instaladas no mundo todo. 
De sistemas de marcação industriais e impressoras de código de barras 
a soluções de rotulagem, a linha completa da Videojet de suprimentos e 
codificadoras industriais produz códigos confiáveis em velocidades de linha de 

produção atuais.

A maior organização de atendimento em campo do setor
Faça parceria com a Videojet para 
obter suporte a qualquer hora, 
em qualquer lugar do mundo, dia 
e noite. As soluções da Videojet 
têm o suporte de mais de 3 mil 
funcionários em 26 países e uma 
rede global de distribuidores. 
Profissionais de vendas e 
atendimento mundiais fornecem 
a todas as regiões treinamento, 
manutenção e reparos, peças 
originais da Videojet, soluções de 
integração e atendimento superior 
ao cliente.

Melhor suporte da categoria para máximo tempo de atividade
Ao fazer parceria com a Videojet, você pode esperar:

   Profissionais de atendimento e suporte experientes fornecendo atendimento 

e suporte no local.

   Sua opção de programas e contratos de serviço flexíveis para visitas de 

manutenção preventiva, verificações, treinamento de operador, atendimento 

no local, suprimentos, aluguéis de equipamentos e garantias estendidas.

Vendas, distribuição e manutenção Instalações de fabricação

800-843-3610 / www.videojet.com / info@videojet.com

Videojet do Brasil / R. São Paulo, 261 / Alphaville / Barueri - SP 06465-130 / Brasil 
Telefone 11 4689-7273  Fax 11 4689-8830
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