
Markeer-, codeer- en systeemoplossingen

Snoep en zoetwaren
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Wij kennen de specifieke 
uitdagingen van uw 
productielijnen
Van het beheren van verschillende 
verpakkingstypes tot coderen op kleine 
bewegende verpakkingen in een omgeving 
waar suikerdeeltjes rondzweven. Wij 
hebben coderingsoplossingen ontwikkeld 
die keer op keer voor de juiste code op het 
juiste product zorgen.
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U haalt het meest uit uw merk door zoveel 
mogelijk winst te maken uit verkoop uit 
de schappen Om dit te verwezenlijken 
streven brandteams naar innovatief 
verpakkingsdesign en artwork. Het laatste 
wat ze willen, is de aandacht van de 
verpakking afleiden door bijvoorbeeld codes 
van lage kwaliteit.

Een professionele codeerpartner begrijpt het belang van 
goede printkwaliteit en het bereiken van uw operationele 
doelen. Met ruim 40 jaar ervaring in uw branche beschikt 
Videojet over het perfecte samenspel tussen technologie, 
expertise en service om een geschikte partner te zijn.

Meer uptime

Printinnovaties die u meer uptime bieden. 
Ondersteund door het meest uitgebreide 
servicenetwerk in de branche. Zeer snelle 
productielijnen zijn niet berekend op ongeplande 
stops.

Code Assurance

Met de toenemende SKU-complexiteit kunt u 
profiteren van eenvoudige diagnostiek die 
codeerfouten helpt voorkomen. Zorg voor de juiste 
code, op de juiste plaats en op het juiste product

Diagnostiek

De kosten van een printer zijn slechts een klein deel 
van de investering in de gehele verpakkingslijn. 
Videojetapparatuur past naadloos in uw 
productielijnen en helpt u de efficiëntie en OEE van 
uw productielijn te maximaliseren, terwijl de Total 
Cost of Ownership wordt geminimaliseerd.

Gebruiksvriendelijk

Welke codeertechnologie u ook gebruikt, uw 
operators gebruiken dezelfde intuïtieve grafische 
interface. Hierdoor houdt u meer tijd over om u op de 
kernactiviteiten van uw bedrijf te concentreren.

Uw verpakking verdient een kwalitatief 
hoogwaardige code 
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Lasermarkeersystemen 
Een straal van infraroodlicht, waarbij de hitte van de straal in 
aanraking komt met het oppervlak van de verpakking en zo 
markeringen aanbrengt

Thermo inkjet (TIJ) 
Contactloos printen op basis van inkt; deze technologie wordt 
doorgaans gebruikt om 2D-DataMatrixcodes en andere barcodes 
te printen.

Continuous Inkjet (CIJ) 
Tot vijf tekstregels en 2D barcodes op tal van verpakkingstypes 
printen door middel van inkt.

Uw productielijn is pas efficiënt als alle componenten 
perfect samenwerken. Hoewel het slechts een relatief 
klein deel van uw verpakkingsinvestering is, is de keuze 
van de juiste codeeroplossing doorslaggevend voor uw 
succes. Dankzij ruim 40 jaar ervaring begrijpen wij de 
fijne details van integratie.

Verticaal vormen/
vullen/verzegelen 
(VFFS)

Of u nu intermitterend of continuous wilt 
coderen, Videojet biedt een lijn printers die 
inspeelt op de toenemende complexiteit van 
VFFS-zakken. Bij het kiezen van de juiste 
codeertechnologie moet goed over het type 
VFFS-lijn, de ritsen en drukstrips worden 
nagedacht.

Integratie-uitdagingen kunnen gebaseerd zijn op fysieke 
aspecten, met betrekking tot ruimte en de behoefte om 
accessoires te monteren, of op software- of 
communicatieaspecten. Wij werken nauw samen met grote 
OEM's om uw codeeroplossing naadloos in uw lijnen te 
kunnen integreren. Bovendien zorgt het Serviceteam dat de 
installatie en de ondersteuning tijdens de gehele 
levensduur vlekkeloos verloopt.

Thermo Transfer Overprinten (TTO) 
Een digitaal bestuurde printkop smelt inkt van een lint rechtstreeks op 
flexibel folie om zo direct een hoge resolutie print te verkrijgen.

Grootkaraktermarkering (LCM) 
Contactloos printen van grote codes op basis van inkt, inclusief 
alfanumerieke logo's en barcodes. Wordt hoofdzakelijk gebruikt voor 
dozen.

Label Printer Applicator (LPA) 
Drukt etiketten van verschillende afmetingen af en plaatst deze op 
allerlei pakkettypen

Expertise voor naadloze 
integratie



 5

Codeertechnologieën voor uw specifieke type verpakking:

Flow-wrapper
Videojet biedt verschillende oplossingen voor flow-
wraptoepassingen, ongeacht de snelheid van uw lijn. Hoewel 
ook stroomafwaarts van de flow-wrapper kan worden 
gecodeerd, worden codes van de hoogste kwaliteit meestal 
voorafgaand aan het verpakken op het folie geplaatst.

Dozenverpakkingsmachine
Verschillende printopties zijn mogelijk voor deze toepassing
en kunnen in de machine geïntegreerd worden of direct hierna 
toegepast worden. De optimale installatielocatie hangt af van de 
beperkingen in afmetingen van de dozenverpakkingsmachine en de 
gewenste codeertechnologie.

Doosverpakker en - 
verzegelaar
Doosprinters worden het beste geïntegreerd op uw 
transportband nadat de afgedichte doos het hele proces heeft 
doorlopen. Het soort en de hoeveelheid informatie die u op uw 
dozen wilt printen, bepaalt welke codeeroplossing het beste 
voor u is.

Type verpakking CIJ TIJ Laser TTO LPA LCM

Flow-wraps ✔ ✔ ✔ ✔

Kartonnen dozen ✔ ✔ ✔ ✔

Zakken ✔ ✔

Zakken ✔ ✔ ✔

Speciale verpakkingen ✔ ✔

Dozen ✔ ✔ ✔ ✔
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Lasermarkeersystemen

•	 Geen	inkten	of	vloeistoffen	nodig,	
waardoor	de	productintegriteit	niet	
beïnvloed	kan	worden	door	inkt

•	 Grote	markeervelden	optimaliseren	de	
vermogensinstellingen	en	voorkomen	
dat	de	folie	doorbrandt,	ideaal	voor	
voorgeprinte	polypropyleenfolies

Thermo Transfer 
Overprinten (TTO)

•	 	Zorgt	voor	codes	met	een	hoge	
resolutie	op	flexibel	folie	zonder	
oplosmiddelen

•	 Ideaal	voor	het	printen	van	data,	logo's,	
barcodes,	voedingsinformatie,	andere	
productinformatie	en	afbeeldingen

Continuous Inkjet (CIJ)

•	 Voldoet	aan	de	behoeften	van	snelle	
flow-wrapoplossingen	door	te	coderen	
voordat	of	nadat	het	product	is	verpakt

•	 Slim	Cartridge™	vloeibaar	systeem	
elimineert	vrijwel	al	het	afval,	knoeien	
en	fouten

Flow-wraps

Het tempo van flow- 
wrapping bijhouden
Innovaties in verpakkingsapparatuur verhogen de flow-wrapsnelheden. Profiteer met 
Videojet van deze hoge doorvoer/verbeterde winstgevendheid. We stemmen onze innovatie 
af op codeeropties die ervoor zorgen dat het volledige bericht in de juiste productruimte 
wordt weergegeven en dat uw lijn altijd goed draait.

Thermo inkjet (TIJ)

•	 Ideaal	voor	hoge	resolutie	tekst,	
barcodes	en	afbeeldingen	op	glanzende	
folies

•	 Print	meer	en	sneller	met	een	array	van	
12,7	mm	en	lineaire	snelheid	van	
maximaal	100	m/min

Barcodes

In de lengte
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Continuous Inkjet (CIJ)

•	 Speciale	inkten	kunnen	contrast	bieden	
en	zijn	ideaal	voor	gebruik	op	vrijwel	
alle	kartonnen	materialen,	inclusief	die	
met	coating	en	andere	vernissen

•	 Smart	Cartridge™-
vloeistofafleveringssysteem:	praktisch	
geen	geknoei,	geen	verspilling,	geen	
fouten	tijdens	het	bijvullen	van	inkt

Kartonnen dozen

Coderen voor hoge 
kwaliteit
De keuze van een kartoncodeertechnologie is gebaseerd op de unieke behoeften van uw bedrijf. 
U moet rekening houden met het aanzien en de duurzaamheid van de code, onderhoud van de 
printer en zelfs verbruiksartikelen. Integratie is een andere essentiële overweging, vooral bij 
dozenverpakkingsmachines. Directe integratie van codering met de dozenverpakkingsmachine, 
in plaats van op de ‘uitvoertransportband’, zorgt voor consistente codes en vermindert kosten 
door een nauwkeurigere materiaalverwerking en gebruik van bestaande beveiligingen.

Thermo inkjet (TIJ)

•	 Levert	complexe,	gedetailleerde	
berichten,	barcodes	en	2D-codes,	ideaal	
voor	retail	ready	packaging

•	 compact	ontwerp	voor	eenvoudige	
integratie	in	uw	lijn	en	zeer	
gebruiksvriendelijk	door	flexibele	
communicatiekeuzes

Grootkaraker Inkjet 
(LCM)

•	 Goede	oplossing	voor	coderen	van	
verpakkingen	die	direct	in	het	schap	
geplaatst	worden.	Verminder	inventaris	
door	op	aanvraag	te	printen

•	 Consistente	codekwaliteit	door	het	
gebruik	van	automatische	systemen	
voor	micropurge	en	drukregeling

Lasermarkeersystemen

•	 Ideaal	voor	het	printen	van	scherpe,	
duidelijke,	permanente	codes

•	 Uitgebreid	assortiment	van	
laseraccessoires,	inclusief	lenzen	en	
straalrotatie-eenheden	voor	een	
eenvoudige	integratie	en	maximale	
laserprestaties

Rechtstreeks op karton
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Minder codeerfouten op 
uw lijn

Door codes die sterk op elkaar lijken en het risico 
op allergenen, zijn codeerfouten een financieel 
probleem voor bedrijven in de snoep- en 
zoetwarenindustrie. Meer dan 70% van de 
codeerfouten zijn te wijten aan operatorfouten. 

De meest ideale oplossing hiervoor is om het 
menselijke aspect weg te halen. Onze 
geavanceerde software minimaliseert en 
controleert bedieningsfouten tijdens het 
codeer- en markeerproces.

Zakken 

Haal meer uit uw  
printer

Thermo Transfer 
Overprinten (TTO)

•	 	Produceert	hoge	resolutiecodes		
(300	dots	per	inch/12	dots	per	mm)	op	
flexibel	folie	zonder	solvents

•	 Gepatenteerde	koppelingsloze	
lintaandrijving	minimaliseert	
downtime	wegens	onderhoud	en	
maximaliseert	de	lintefficiëntie

Continuous inkjet (CIJ)

•	 Ideaal	voor	regelmatige	
productiewissels	met	eenvoudig	te	
gebruiken	interactief	touchscreen.	Kan	
codes	wijzigen	op	de	printer	voor	snelle	
wisselingen

•	 CleanFlow™-printkop	reduceert	het	
aantal	printkopreinigingen,	en	
maximaliseert	uptime

In de lengte

In de breedte

Het gebruik van meerdere voorbedrukte folies voor verschillende producten op dezelfde lijn 
kan omslachtig en duur zijn. TTO stelt u in staat om productinformatie tijdens het verpakken 
te printen en de markeerinhoud te variëren zodat het aantal voorbedrukte folies wordt 
beperkt. TTO kan logo's, barcodes en productinformatie met een hoge resolutie printen, om 
zo de hoogste flexibiliteit en efficiency te bereiken.
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Wel de printsnelheid, niet 
de geur

Bepaalde producten, zoals chocolade, zijn 
vatbaar voor de absorptie van geuren. Ze 
vereisen daarom speciale aandacht tijdens het 
coderen. Een codeertechnologie kan uitermate 
geschikt zijn voor uw lijnsnelheden omdat deze 
zo snel droogt, maar wanneer de inkt uit veel 
solvent bestaat en niet geschikt is voor 
producten die gevoelig zijn voor 
omgevingsgeuren, kan dit consequenties hebben 
voor de productkwaliteit.

Dankzij ons grote aanbod codeeroplossingen, 
waaronder CIJ met vrijwel geurloze inkten, TIJ 
met minimaal MEK-gebruik en 
lasermarkeersystemen zonder vloeistofgebruik, 
kunnen we u altijd de ideale oplossing voor uw 
toepassing bieden.

Zakken

Oplossingen voor een 
scala aan zakken
Zorg ervoor dat uw code niet afleidt van uw verpakkingsontwerp en kies de 
optimale codeertechnologie voor uw specifieke verpakking.

Lasermarkeersystemen

•	 Levert	duidelijke	codes.	Ideaal	voor	
voorgedrukte	polypropyleenfolies	of	een	
omgekeerd	geprinte	Datalase®	-patch	
(een	contrastverbeteraar)	tussen	twee	
lagen	multilaminaatfolie

•	 Videojet-dampextractiesystemen	
houden	de	productieomgeving	en	
markeerlens	schoon	

Thermo Transfer 
Overprinten (TTO)

•	 	Door	codering	met	toegevoegde	
waarde	kunt	u	generieke	folie	gebruiken	
en	de	productnaam,	
houdbaarheidsdatum	en	
voedingsinformatie	op	aanvraag	
printen

•	 Direct	in	de	lijn	geïntegreerd	en	print	op	
de	folie	voordat	het	product	wordt	
verpakt

Continuous inkjet (CIJ)

•	 Vooral	handig	voor	complexere	
toepassingen	zoals	voorgevormde	zakken	
met	dikke	hersluitbare	rits

•	 Codes	kunnen	eenvoudig	worden	
gewijzigd	dankzij	een	
gebruiksvriendelijke	interface	of	
verbinding	met	netwerksoftware

Productinformatie

Standaardcode
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Het kiezen van de juiste 
inkt is even belangrijk als 
het gebruik van de ideale 
codeertechnologie.

Een hoogwaardige code produceren is meer dan 
alleen het kiezen van een printer. Inkten en 
vloeistoffen zijn cruciaal bij het bepalen van de 
ideale oplossing voor uw toepassing. Specifieke 
behoeften voor snoep- en zoetwarentoepassingen, 
zoals contrastrijke codes, moeilijk te coderen 
substraten en roestvrije coatings kunnen 
verschillende inkten vereisen. 

Dankzij ons ervaren team inktspecialisten en een 
aanbod van meer dan 340 verschillende inkten kan 
Videojet de juiste inkt voor uw behoeften vinden.

Speciale verpakkingen 

Op vrijwel iedere 
toepassing een code 
aanbrengen
Vooral snoep- en zoetwarenverpakkingen die gericht zijn op kinderen 
verschillen in vorm, gebruik en toedieningsmethode. Sterker nog, het ontwerp 
van uw product onderscheidt uw product en kan van doorslaggevend belang 
zijn voor uw succes.

Lasermarkeersystemen

•	 Mobiel	3020	lasermarkeersysteem	kan	
gemakkelijk	aan	wisselende	
verpakkingsafmetingen	aangepast	
worden

•	 Nauwkeurige	technologie	en	grote	
markeervelden	leveren	uitstekende	
codekwaliteit

•	 Fiberlasermarkeersysteem	kan	op	
metalen	oppervlakken	coderen

Thermo Transfer 
Overprinten (TTO)

•	 	Afdrukken	op	etiket	en	krimpfolie	vóór	
applicatie

•	 Ideaal	voor	donkere	verpakkingen	
waarbij	een	contrastrijke	code	vereist	is

•	 Vele	verschillende	lintkleuren	
beschikbaar

Continuous inkjet (CIJ)

•	 Veelzijdige	codeeroplossingen	voor	
bijna	alle	verpakkingsmaterialen,	
afmetingen	of	kleuren

•	 Breedste	portfolio	in	de	branche	met	
meer	dan	175	inktaanbiedingen,	
waaronder	geurloze	en	niet-MEK-inkten

•	 Eenvoudige	integratie	aan	uw	lijn	om	
op	de	zijkant,	boven-	of	onderzijde	van	
een	brede	variëteit	van	substraten	te	
printen

Direct op etiket

Direct naar verpakking
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Het op de doos printen van partijcodes, batchcodes en informatie over de leverancier zorgt voor 
traceerbaarheid bij uw magazijnmedewerkers, groothandels en winkeliers. Deze informatie 
bevat cruciale productinformatie, maakt een snelle identificatie mogelijk en zorgt dat uw 
producten snel kunnen worden verplaatst. Daarnaast zorgt het direct op de verpakking printen 
van deze informatie ervoor dat voorbedrukte verpakkingskosten worden verminderd door 
algemene verpakkingen te gebruiken en overige flexibele informatie op aanvraag te printen.

Lasermarkeersystemen

•	 Een	DataLase®	(een	
contrastverbeteraar)-gecoate	doos	die	
is	gemarkeerd	met	een	laser	zorgt	voor	
een	donkerzwarte	afdruk	in	de	hoogste	
resolutie

•	 Vooral	geschikt	voor	water-resistant	
dozen	omdat	de	laser	duidelijke,	
donkere	prints	mogelijk	maakt	zonder	
de	coating	te	beschadigen

Grootkaraker Inkjet 
(LCM)

•	 Voorkomt	kosten,	opslag	en	het	beheer	
van	labels	en	de	behoefte	aan	
klantspecifieke	voorgeprinte	dozen

•	 Oplossing	met	gepatenteerd	
micropurge-proces	zuivert	de	printkop	
volgens	programmeerbare	intervallen,	
zodat	de	printkop	niet	verstopt	raakt

Label Printer 
Applicator (LPA)

•	 Automatisch	aanbrengen	van	
hoogwaardige	geprinte	labels	die	zijn	
ontworpen	voor	gebruiksgemak	en	
weinig	onderhoud

•	 Direct	Apply	labelen	verbetert	de	
prestaties	met	een	on-demand	
labelapplicatie	tot	150	verpakkingen	
per	minuut	(bij	een	label	van		
100	x	150	mm)

Thermo inkjet (TIJ)

•	 Printen	op	basis	van	inkt	en	met	hoge	
resolutie	zonder	slijtagedelen,	minimaal	
onderhoud	en	gerelateerde	downtime

•	 Videojets	MEK-inkten	voor	niet-poreuze	
substraten	ondersteunen	een	goed	
codeherstel,	zelfs	na	lange	
onderbrekingen	van	de	lijn	

Direct op de doos

Direct op etiket

Dozen

Verbeter uw supplychain 
en verminder kosten



Serviceaanbod
Breed serviceaanbod, gemaakt naar uw wensen

Opstarten
De perfecte 
kennismaking met 
gebruiksgemak, voor een 
soepele overgang bij de 
ingebruikname van 
nieuwe printers

24x7 technische telefonische 
ondersteuning

Preventief onderhoud

Break-fix dekking

Vervanging van 
slijtageonderdelen

Prioriteitsservice

Basisbeginselen bediening

Consultingservices en 
applicatie-ondersteuning

Optie om apparatuur te leasen 
beschikbaar

U profiteert van:

Meer details over alle serviceproducten. Deze staan in onze productspecsheets en officiële door Videojet geleverde offertes.

Alomvattend
Wij zorgen voor alles en 
u profiteert van 100% 
dekking om 
printerprestaties 
proactief te 
optimaliseren

Beschermend
Videojet beschikt over 
een hoog 
gekwalificeerd service 
team en u kunt bij 
Videojet kiezen voor 
een service en 
onderhoudscontract 
dat past bij uw 
wensen

Preventief
Terwijl uw team zich 
richt op de productie, 
garanderen onze 
technici de veiligheid 
van uw apparatuur via 
regelmatige 
onderhoudsbezoeken

ll

l

l l

ll

ll

ll

ll

ll l

l

l

l

l

l

Prestatievoordelen 
Goed onderhouden printers hebben minder downtime, gaan langer mee en verhogen de productiviteit. 
Vertrouw op gecertificeerde servicetechnici van Videojet om uw codeerappartuur in topvorm te houden. 

Financiële voordelen 
Servicekosten zijn voorspelbaar, zodat uw budget is beschermd tegen dure apparatuuruitval.

Servicevoordeel 
Klanten ontvangen snelle, geprioriteerde, hoogwaardige service van Videojet-technici. Ons serviceteam is het 
grootste in de branche en onze getrainde experts kunnen u daarom snel te hulp komen.
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Trainingsprogramma’s ontwikkeld om 
productiviteit te verbeteren en codeerfouten te 
elimineren

Technische training

Geavanceerd 
onderhoud

BasisonderhoudGeavanceerde 
bediening

Videojet levert u alle 
benodigdheden: handleidingen, 
onderdelen, tools en zelfs 
speciale trainingsapparatuur op 
aanvraag om uw productie zo 
soepel mogelijk te laten 
verlopen. 

Locatie naar uw keuze

Technische trainingen kunnen bij u 
op locatie of in het 
trainingscentrum in Leerdam 
worden gegeven. Training op uw 
locatie heeft als voordeel dat uw 
printapplicaties en -omgeving 
direct kunnen worden aangepast. 
Training in het trainingscentrum 
heeft als voordeel dat uw 
werknemers niet worden afgeleid 
en zich op de training kunnen 
richten.

Aangepast op uw team

Op basis van de technische 
vaardigheden en interacties met de 
printers ontvangen cursisten 
instructies op maat. Opties voor 
meerdere ploegen en meerdere 
technologieën zijn ook beschikbaar.

Focus op uw operationele 
uitdagingen 

Dankzij de 
probleemoplossingstechnieken uit 
onze training en best practices voor 
onderhoud kan uw team de printer 
bij problemen snel weer in bedrijf 
stellen, waardoor de uptime op 
lange termijn gemaximaliseerd 
wordt. 

Speciale trainingsprofessionals

Videojet onderhoudstraining is 
ontwikkeld en wordt gegeven door 
een groep gecertificeerde fulltime 
Videojet trainingsprofessionals met 
diepgaande technische kennis, 
uitgebreide operationele ervaring 
en veelzijdige onderwijstechnieken.

Opbouwen van technische 
capaciteiten

Cursisten krijgen ‘hands-on’ 
ervaring met het identificeren, 
analyseren en oplossen van 
technische problemen in een 
productieomgeving. Om de 
effectiviteit van de training en de 
mate van kennisoverdracht te 
meten, vindt een beoordeling 
plaats. Zo kan uw 
managementteam het 
competentieniveau van het 
onderhoudspersoneel beoordelen.

Geavanceerd 
onderhoud

BasisonderhoudGeavanceerde 
bediening

Gebruikers-
instructie

Basisbeginselen bediening

Toepassingsspecifieke bediening

Basisreparaties

Preventief onderhoud

Geavanceerde reparatie en 
printtheorie

Duur

Wat kunt u 
verwachten van 
onze training:

2 uur 4 uur 1 dag 2-3 dagen *

l l l l

l

l

l

l

l l

l

l

* Duur van de cursus Geavanceerd onderhoud is afhankelijk van de technologie
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Videojet oplossingen
Nauwkeurig, betrouwbaar en kostenefficiënt 
printen
Coderen in de snoep- en zoetwarenindustrie is niet altijd makkelijk. Suiker-, vet- en stofdeeltjes kunnen 
leiden tot een slechte printkwaliteit. Nieuwe producten, smaken, promoties en verpakkingsgrootten 
verhogen tevens het risico op dure codeerfouten. Bijkomende factoren als uptime, flexibiliteit, 
verpakkingslijnefficiëntie en Total Cost of Ownership zijn belangrijk om de rentabiliteit van de bewerking 
te helpen beschermen. Videojet biedt een oplossing voor al deze uitdagingen door rendabele printers 
met hoge uptime aan te bieden.

De meest veelzijdige van alle variabele 
technologie, en print in combinatie met 
meer dan 175 soorten inkt op bijna alle 
soorten en vormen verpakkingen.

Verbeter de uitstraling en leesbaarheid van 
uw producten door het materiaaloppervlak 
permanent te etsen zonder fysiek contact, 
solvents of andere supplies.

Ideaal voor het printen van teksten en 
barcodes op folies en (kartonnen) dozen 
zodat ook complexe en gedetailleerde 
codes duidelijk leesbaar zijn voor zowel uw 
partners als consumenten.

Continuous Inkjet (CIJ) Lasermarkeersystemen Thermische Inkjet (TIJ)

Perfect voor uw flexibele 
verpakkingstoepassingen TTO zorgt voor 
codes en afbeeldingen in hoge resolutie, 
van datum- en tijdcodes tot ingrediënten 
en allergiewaarschuwingen die in tal van 
kleuren geprint kunnen worden.

Elimineer vooraf gedrukte dozen en etiketten 
door uw informatie rechtstreeks op de doos te 
printen. Hiermee bespaart u tijd en verlaagt u 
de kosten.

Thermo Transfer 
Overprinten (TTO)

Grootkaraker 
Inkjet (LCM)

Label Print 
Applicator (LPA)

Wanneer uw klanten etiketten vereisen 
of wanneer u donkere golfkartonnen 
verpakkingen gebruikt dan kunt u door 
middel van een LPA automatisch etiketten 
op verpakkingen aanbrengen.
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Supplies en accessoires
Aangepaste oplossingen voor uw toepassing
Iedere codeertoepassing is anders. Wij bieden u één van de meest uitgebreide selecties aan supplies en 
accessoires aan, om een oplossing voor iedere unieke toepassing te kunnen bieden. 

Videojet heeft met tal van linten, inkten en vloeistoffen al 40 jaar geïnvesteerd in het ontwikkelen van 
speciale verbruiksartikelen die ideaal geschikt zijn voor uw snoep- en zoetwarentoepassingen. Wij werken 
bovendien rechtstreeks samen met belangrijke OEM's en hebben een breed assortiment aan op bestelling 
gemaakte onderdelen voor alle drukwerktechnologieën zodat onze printers naadloos in uw 
productielijnen integreren.

Supplies

Speciaal ontwikkelde inkten en 
vloeistoffen

Videojet past zeer strenge 
controleprocessen toe op 
productiekwaliteit van onze 
verbruiksproducten om de allerbeste 
print- en codeerprestaties te kunnen 
leveren. Met meer dan 15 lintsoorten, 
640 toepassingsunieke vloeistoffen 
en de hulp van ons technische 
ondersteuningsteam hebben wij de 
ideale oplossing voor u.

Accessoires

Configureerbare accessoires

Van aangepaste roestvrije stalen 
beugels en rubberen rollers 
tot rookafzuigsystemen en 
straalrotatie-eenheden, Videojet 
beschikt over de accessoires voor 
een probleemloze installatie die het 
maximale uit uw lijn haalt.

1 Taakselectie 2 Productcodering en -markering

3  Waarschuwingen 
codecontrole

Printtaken maken en beherenSoftware

Beschikbaarheid en 
kwaliteit verbeteren door 
het beheer van printtaken 
niet meer aan de 
operators over te laten.
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Wereldwijd hoofdkantoor

Verkoop- en servicekantoren van 
Videojet

Productie en Productontwikkeling

Landen met verkoop- en 
servicekantoren van Videojet

Landen met partnerkantoren van 
Videojet voor verkoop en service

Gemoedsrust als de norm

Videojet Technologies is wereldwijd marktleider op het gebied van 
productidentificatie en levert verschillende technologieën zoals inline 
printen, coderen en markeren van producten, toepassing specifieke 
vloeistoffen en productlevenscyclus-diensten.
	Ons doel is om met producenten van verpakte 
consumentengoederen en farmaceutische en industriële 
goederen samen te werken die hun productiviteit willen 
vergroten, hun merken willen beschermen en de trends en 
regelgeving vanuit de branche voor willen blijven. Dankzij onze 
experts en onze vooruitstrevende positie op het gebied van 
continuous inkjet(CIJ), thermo inkjet(TIJ), lasermarkeren, 
Thermal Transfer Overprinten (TTO), dooscodering en 
-etikettering en afdrukken op brede verpakkingen, heeft 
Videojet wereldwijd al meer dan 325.000 printers geïnstalleerd. 

Onze klanten vertrouwen erop dat Videojet-printers dagelijks 
meer dan tien miljard producten bedrukken. Direct Operations 
biedt ondersteuning voor verkoop, toepassing, service en 
training met wereldwijd meer dan 3.000 teamleden in 26 
landen. Daarnaast omvat het distributienetwerk van Videojet 
meer dan 400 distributeurs en OEM's in 135 landen. 
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