
Laser na dosah

Laserové značicí systémy

Laser Videojet® 3210 CO2



Dosáhněte nových úrovní 
efektivity kódování a kvality 
s laserem světové třídy CO2, 
který je navržen tak, aby byl 
přístupný všem.
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Laser Videojet 3210 CO2 nenutí 
dělat kompromisy mezi kvalitou 
a cenou. Pokročilá německá 
technologie a rozsáhlé zkušenosti 
s laserovými aplikacemi jsou 
spojeny do vytříbeného designu, 
díky kterému je laserové kódování 
dosažitelné pro každého.

Bez ohledu na to, zda jste 
v laserovém kódování 
nováčkem, nebo přecházíte 
ze staršího systému, je model 
3210 navržen tak, aby byl 
přechod bezproblémový díky 
kompaktnímu řešení v jednom 
balení, které se snadno instaluje 
a vyžaduje minimální zaškolení 
operátora.

Modernizujte svou výrobu 
pomocí laseru Videojet 3210 
CO2, který je navržen tak, aby 
byl laser na dosah.

Laserové systémy nabízejí 
jedinečné výhody ve srovnání 
s tradičními řešeními kódování. 
Laser 3210 CO2, vybavený 
laserovým zdrojem s dlouhou 
životností, vysoce kvalitními 
kódy a s žádným spotřebním 
materiálem, je efektivní volbou pro 
vaši výrobu.
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Nadstandardní produkt, 
výhodná cena
Model 3210 nabízí naši standardní kvalitu 
Videojet za dostupnou cenu, díky které je 
laserová technologie dostupná každému.

Precizní provedení, flexibilní 
použití 
Výjimečná německá technologie s vynikajícím 
designem komponent zajišťuje spolehlivý, vysoce 
kvalitní systém, který zvládne širokou škálu aplikací.

Mezinárodně uznávané, lokálně známé

Společnost Videojet, které důvěřují zákazníci ve 135 zemích, je lídrem 
v poskytování vysoce kvalitních a spolehlivých laserových systémů, na které se 
mohou zákazníci spolehnout.

Laser na dosah
Laser 3210 CO2 vychází ze 30 letého prvotřídního laserového designu, 
širokých aplikačních zkušeností a naší bezkonkurenční technické 
podpoře, která zpřístupňuje laserovou technologii Videojet všem.

Laserové výzkumné 
a vývojové centrum 
NěmeckoGlobální ústředí

Spojené státy americké



Náročné aplikace, jednoduché 
ovládání
Společnost Videojet, která již nainstalovala více 
než 30 000 laserů po celém světě, je osvědčeným 
odborníkem na snadné použití laseru bez ohledu 
na to, jak náročné je prostředí, jak obtížná je 
aplikace nebo jak je nezkušená obsluha.
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Navrženo pro 
efektivitu
Jednoduchý design, který stačí vybalit a použít, zajišťuje hladkou integraci 
do vaší linky. Intuitivní uživatelské rozhraní s vestavěným naváděním vám 
umožní rychle zařízení používat s minimálním zaškolením obsluhy.

Jednoduchá obsluha
Intuitivní rozhraní dotykové 
obrazovky a průvodci nastavením 
usnadňují vytváření úloh.

Rychlé změny
Malý formát a všestranné 
montážní konfigurace 
zjednodušují rychlé změny. 

Podporovaná instalace
Technici Videojet jsou po ruce, aby 
zajistili rychlé a správné nastavení 
vašeho laseru.

Snadná integrace
Kompaktní a lehký design 
umožňuje bezproblémovou 
integraci do linky.
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648,3 mm / 25,5 palce
Délka



Laserový zdroj s dlouhou 
životností
Vzduchem chlazený laserový zdroj 
s očekávanou životností 50 000 hodin 
poskytuje rozšířenou dostupnost tiskárny 
s minimálním požadovaným servisem.

Neodstranitelné kódy
Trvalé kódy poskytují vestavěnou ochranu 
proti padělkům pro váš produkt.

Žádný spotřební materiál
Laserové systémy nevyžadují žádný 
spotřební materiál, takže už nikdy nebudete 
muset skladovat inkoust a rozpouštědla. 

Zřetelné kódy 
Přesné laserové kódy jsou snadno 
čitelné a pomáhají zprostředkovat 
kvalitu vašich produktů.
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Lepší řešení 
pro vaši linku
Laserové systémy jsou ideální pro zákazníky, kteří chtějí 
dosáhnout vynikající kvality kódu s minimálním úsilím.

160,0 mm / 6,3 palce

191,5 mm /  
7,5 palce

Výška

Šířka
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Naším cílem je partnerství se zákazníky z oboru 
baleného spotřebního zboží, farmaceutického 
a průmyslového zboží, abychom zvýšili jejich 
produktivitu, chránili jejich značky a pomáhali 
v jejich růstu a udrželi si náskok před trendy 
a předpisy příslušných odvětví. Díky našim 
odborníkům na zákaznické aplikace a špičkovým 
technologiím v oblasti kontinuálního inkoustového 
tisku (CIJ), termotisku (TIJ), laserového označování, 
termotransferového potisku (TTO), označování krabic 
pomocí kódů a štítků a široké nabídky tiskových 
řešení se může společnost Videojet pochlubit více než 
400 000 nainstalovaných tiskáren po celém světě.

Naši zákazníci spoléhají na produkty Videojet, aby 
mohli každý den tisknout na více než deset miliard 
produktů. Podporu prodeje, aplikací, servisu a školení 
zákazníků zajišťujeme přímo prostřednictvím více 
než 4 000 členů týmu ve 26 zemích světa. Distribuční 
síť společnosti Videojet navíc zahrnuje více než 
400 distributorů a výrobců původních zařízení 
aktivních ve 135 zemích.

Volejte na číslo +420 283 910 228 
E-mail obchod.info@videojet.com
navštivte stránku www.videojet.cz

Videojet Technologies Czechia s.r.o. 
Na Hlavní 166
182 00 Praha 8
Česká republika

© 2021 Videojet Technologies Inc. Všechna práva vyhrazena.

Zásadou společnosti Videojet Technologies Inc. je neustálé zlepšování 
produktů.  
Vyhrazujeme si právo na změnu konstrukce a/nebo specifikací bez 
předchozího upozornění.

Č. dílu SL000698 
br-3210-cz-1221

Podána patentová přihláška 

Společnost Videojet Technologies je celosvětovou špičkou na trhu 
označování produktů, která nabízí inline tisk, kódování a označování 
produktů, širokou škálu barev směsí a podporu po celou dobu 
životnosti produktu LifeCycle AdvantageTM.

Bezstarostný provoz je samozřejmostí

NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ
ZABRAŇTE VYSTAVENÍ OČÍ NEBO KŮŽE

PŘÍMÉMU NEBO ROZPTÝLENÉMU ZÁŘENÍ

MAX. VÝKON: 100 W
VLNOVÁ DÉLKA: λ = 9–11 μm

TŘÍDA LASERU 4
(IEC 60825-1:2014)
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Globální ústředí

Prodejní a servisní kanceláře 
společnosti Videojet

Výroba a vývoj produktů

Země s prodejem a servisem od 
společnosti Videojet

Země s prodejem a servisem od 
partnerů společnosti Videojet

mailto:obchod.info@videojet.com

