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Impressoras de jato de tinta contínuo

•  Impressoras altamente confiáveis e eficientes para marcar diretamente em 
produtos ou embalar em todos os tipos de ambientes

•  Imprima texto, logotipos e códigos de barras, incluindo DataMatrix 2D
•  Recursos automatizados para maior uptime e inicialização rápida e fácil
•  Ambiente adversos e invólucros de lavagem disponíveis

Impressão por transferência térmica (TTO)

•  A mais eficiente do setor para a impressão de dados variáveis em 
embalagens e etiquetas flexíveis contínuas e intermitentes

•  O design do cassete do ribbon praticamente elimina o tempo de 
inatividade relacionado ao ribbon

•  Espaçamento de 0,5 mm consistente entre as impressões e ribbon de 
1.200 metros possibilitam o funcionamento estendido e trocas fáceis

Impressora de jato de tinta térmico

•  Operação limpa e sem sujeira usando a tecnologia baseada em cartucho
•  Praticamente sem manutenção impulsionada por eletrônicos de estado 

sólido, substituição de tinta simples e  sem peças de desgaste
•  Texto variável, códigos de barras e gráficos de alta resolução
•  A mais alta produtividade da arquitetura de impressora 

multiprocessadora

   Sistemas de impressão e aplicação de etiquetas

•  A etiquetagem Direct Apply não exige aplicadora nem ar da planta
•  O design modular permite uma solução personalizável disponível no 

mercado
•  Conexão Ethernet
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    Sistemas de marcação a Laser de alta velocidade

•  Marcação direta permanente, de alta velocidade e alta resolução, sem 
fluídos consumíveis

•  Feixe orientado de CO
2
 (10 w, 30 w, 50 w), ND: YAG (50 w, 100 w), fibra 

(10 w e 20 w) e modelos de laser UV para marcar a maioria das aplicações
•  Alta qualidade do código, mesmo em altas velocidades de produção

Suporte de pós-venda

•  A maior equipe de suporte e serviço do setor em mais de 120 países
•  Mais de 340 tintas e produtos de fluidos de aplicação exclusiva
•  Os Flexible Care Packages da Videojet oferecem suporte e serviço 

contínuo incluindo manutenção preventiva, treinamento do operador, 
serviço no local, suporte telefônico ininterrupto e muito mais

     Impressoras de jato de tinta de caracteres grandes

•  Imprima textos, códigos de barras e logotipos de alta resolução de até 
2,8" de altura

•  Elimine a necessidade de cartuchos e rótulos pré-impressos
•  Soluções econômicas e flexíveis para textos de baixa resolução
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