
 Thermo Transfer Overprinten 

 Videojet® product-lijn

Optimale betrouwbaarheid, 
maximale productiviteit



Onze lijn met thermo transfer overprinters 
levert maximale uptime en hoge resolutie, 
variabele inhoud voor flexibele verpakking 
en labels.
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Optimale betrouwbaarheid en maximale productiviteit 
staan gelijk aan meer uptime van uw productielijnen. 
Of u nu eenvoudige tijd- en datumcodes markeert of 
complexere regelgevingscodes als ingrediëntenlijsten 
of andere marketinginformatie op flexibele-
folieverpakkingen, labels of glanzende kaarten print, 
dankzij onze TTO-systemen kunnen uw productielijnen 
de hoogste prestaties leveren. Elk model in de TTO-lijn 
biedt de volgende voordelen:

Meer uptime

•  Tot een minimum beperken van zowel geplande 
als ongeplande productieonderbrekingen door 
lintvervanging en lintbreuk

•  Robuuste en betrouwbare mechanische engineering, 
met zo weinig mogelijk slijtagegevoelige onderdelen

•  De unieke, gepatenteerde onderdelen zorgen ervoor 
dat productielijnen maximaal kunnen blijven draaien

Code Assurance

•  Met geavanceerde software print u keer op keer de 
juiste code op de juiste plaats en op het juiste product

•  Verklein het risico op herbewerking en recalls met 
gebruikersinterface en software met een vertrouwde 
uitstraling, waardoor eenvoudige bediening en 
eenvoudig aanmaken van berichten mogelijk wordt 
gemaakt

Ingebouwde diagnostiek

•  Maximaliseer de efficiëntie van de lijn en minimaliseer 
de Total Cost of Ownership met ingebouwde 
diagnostiek

•  Realiseer meer doorvoer tussen lintveranderingen met 
tot 1.200 m lintcapaciteit

•  Gegarandeerd meer prints (per Videojet-lintrol) met de 
ruimte van 0,5 mm tussen prints en de mogelijkheid 
om linten na elke print opnieuw vast te leggen

Gebruiksvriendelijkheid

•  Ontworpen om uitdagende productielijnomgevingen 
te weerstaan

•  Minimaal gebruik van slijtagegevoelige onderdelen die 
ook nog eens gemakkelijk te vervangen zijn, waardoor 
de uptime van de productielijn stijgt

• Eenvoudige gebruikersinterface
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Stilstand komt altijd ongelegen

•  Een gepatenteerde en beproefde koppelingsloze 
lintaandrijving wordt volledig softwarematig geregeld, 
waardoor ongeplande productiedowntime met 
betrekking tot lintbreuk of kreuken van het lint wordt 
verminderd

•  Dankzij het eenvoudige cassettemodel kan het lint snel 
worden vervangen, zodat de printer snel weer online is en 
de productie zo min mogelijk wordt belemmerd

•  Een printkop die snel vervangen kan worden en zo weinig 
mogelijk slijtagegevoelige onderdelen kunnen de tijd dat 
de productie wordt onderbroken verminderen

Wij ontwikkelen, zodat u de 
vruchten plukt

•  Standaardinstellingen en het ontbreken van perslucht* 
zorgen voor consistente codekwaliteit en voorkomen 
dat operators te veel wijzigen in de standaard lucht- en 
energie-instellingen

•  Hoge lintcapaciteit tot 1.200 m en tal van lintspaarmodi 
maximaliseren de tijd tussen lintwissels

•  Volledige controle over het lint, van het begin tot 
het einde van de lintrol, zorgt voor een consistente 
printkwaliteit en minimaliseert het lintafval tussen 
afdrukken tot 0,5 mm

Vol vertrouwen coderen

•  Videojet iAssure™-technologie**, een ingebouwde 
controle voor codekwaliteit, helpt bij het verminderen 
van afval en herbewerking zonder dat er extra hardware, 
installatie of training nodig is

•  Videojet CLARiTY™-software zorgt ervoor dat de juiste 
code op het juiste product komt

•   Om het aantal bedieningsfouten nog verder terug 
te brengen is er een optionele USB-scanneroptie 
beschikbaar voor snelle, eenvoudige en foutbestendige 
taakselectie

Geweldige ideeën waarvan 
bewezen is dat ze werken

•  De intuïtieve, grafische gebruikersinterface met hoge 
resolutie biedt een WYSIWYG-taakweergave en 
garandeert snelle, eenvoudige en praktisch foutloze 
bediening

•  Seriële, Ethernet- en USB-communicatie bieden u 
flexibele en uitgebreide communicatiemogelijkheden

•  De Videojet TTO product-lijn omvat ook een model 
met IP-classificatie voor verbeterde bescherming tegen 
stof en water, waardoor het een perfecte oplossing is 
voor toepassingen waarbij regelmatig spoelbeurten 
plaatsvinden

Snelle, eenvoudige en 
vrijwel foutloze bediening 

* Niet beschikbaar op de Videojet IP DataFlex® Plus thermo transfer overprinter

** Ondersteund in DataFlex® 6330 en DataFlex® 6530 TTO van 53 mm
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Hoge-resolutie grafische 
gebruikersinterface 
met een WYSIWYG-
taakweergave

Videojet iAssure™-
technologie, een 
ingebouwde controle 
voor codekwaliteit, helpt 
bij het verminderen van 
afval en herbewerking

Lintcapaciteit tot 
1.200 m zorgt voor 
meer doorvoer tussen 
lintwissels

Functies en voordelen

De mechanische uitvoering is 
robuust en betrouwbaar, met zo 

weinig mogelijk slijtagegevoelige 
onderdelen

Eenvoudig cassettemodel voor 
snelle lintvervanging
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Videojet DataFlex® 6530 Videojet DataFlex® 6330
Videojet iAssure™-
technologie, een 
ingebouwde controle voor 
codekwaliteit, helpt bij het 
verminderen van afval en 
herbewerking zonder dat er 
extra hardware, installatie 
of training nodig is.

De DataFlex 6530 is een thermo transfer 
overprinter met hoge snelheid die uptime 
kan verbeteren en een productievere 
werking biedt door de tijd die nodig is voor 
kwaliteitscontroles, afval en herbewerking te 
verminderen. 

De 6530 industriële thermo transfer 
overprinter is verkrijgbaar in twee breedtes, 
53 mm met iAssure™-technologie, en de 
eerste 107 mm zonder perslucht in de 
branche, om te voldoen aan uw specifieke 
toepassingsbehoeften.

De 6530 is ontworpen voor toepassingen 
als verticale Form-Fill-Seal, en biedt 
printsnelheden van maximaal 1.000 mm/s en 
productiedoorvoer van max. 700 ppm.* 

De DataFlex 6330 is een thermo transfer 
overprinter met gemiddelde snelheid en biedt 
printsnelheden tot 250 ppm*. 

De 6330 is verkrijgbaar in twee printbreedtes 
(32 mm en 53 mm) die de beste combinatie 
van printkop en lintbreedte mogelijk maken 
en waardoor de meest effectieve oplossing 
voor uw toepassingsvereisten ontstaat.

De 6330 is uitgerust met Videojet iAssure™-
technologie, een ingebouwde controle voor 
codekwaliteit die helpt bij het verminderen 
van afval en herbewerking zonder dat er extra 
hardware, installatie of training nodig is.

Hoogwaardige oplossingen

*  Afhankelijk van toepassing en substraat. iAssure™-technologie wordt momenteel niet ondersteund voor  
gebruik met printmodi met lintbesparing, hoge snelheid of hoge doorvoer.

Productassortiment
De Videojet lijn thermo transfer overprinters is ontworpen om te voldoen aan 
uw toepassingsvereisten, en levert afbeeldingen met een hoge resolutie op 
flexibele verpakkingsfolie en labels, terwijl er minder downtime is en de kosten 
voor het vervangen van linten en productiewisselingen lager zijn.

32 mm107 mm 53 mm53 mm

Industrie
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Videojet 6230 Videojet IP DataFlex® Plus 

Ook beschikbaar is de DataFlex Plus thermo 
transfer overprinter met IP-classificatie die 
speciaal is ontwikkeld voor gebruik in veeleisende 
omgevingen waar spoelbeurten een essentieel 
onderdeel van het dagelijkse bedrijfsproces 
vormen. De IP DataFlex Plus is in staat om 
maximaal 400 items per minuut te printen en 
biedt klanten het beste op het gebied van online 
codeerprestaties, betrouwbaarheid en efficiëntie.

Wanneer de productielijn wordt stilgelegd voor 
het reinigen, kan de printer waterdicht worden 
gemaakt door de printercassette eenvoudig te 
vervangen door de IP65-bedekking – dit neemt 
minder dan 20 seconden in beslag. 

De besturingseenheid wordt altijd volgens 
de IP55-norm beschermd en de printer of 
besturingseenheid hoeven tijdens het reinigen 
niet uit de verpakkingslijn te worden verwijderd. 
Dit is een zeer snel en efficiënt proces waardoor 
operators ook andere productietaken kunnen 
uitvoeren.

De Videojet 6230 ** is een thermo transfer 
overprinter voor lage snelheden die de nieuwste 
technologie gebruikt om codeerfouten 
op flexibele verpakkingen te verminderen 
en de Total Cost of Ownership (TCO) te 
verbeteren door middel van een bewezen en 
kosteneffectieve oplossing. 

De 6230 biedt codes van hoge kwaliteit bij 
snelheden tot 150 ppm, door eenvoudige 
bediening met een intuïtieve tablet-achtige 
5'' touchscreen met Videojet CLARiTY™ interface. 

De 6230 is verkrijgbaar met Bluetooth®*** 
verbinding en kan ook bediend worden 
vanaf een Android telefoon****, waardoor de 
interactie van de operator met de printer en de 
productielijn wordt verminderd. 

Oplossing Total Cost  
of Ownership

*  Afhankelijk van toepassing en substraat. iAssure™-technologie wordt momenteel niet ondersteund voor  
gebruik met printmodi met lintbesparing, hoge snelheid of hoge doorvoer.

**  Afhankelijk van beschikbaarheid in uw land.

***   Een Bluetooth USB-adapter is vereist bij het gebruik 
van de Videojet 6230-app. De Videojet 6230-printer 
valt alleen onder de garantie bij gebruik van de 
aanbevolen Videojet Bluetooth USB-adapter. 

****   De Videojet 6230-app ondersteunt Android OS, versie 
4.4.4 (KitKat) of hoger. De Android-telefoon is nodig 
voor Bluetooth-tethering bij het gebruik van de 
Videojet 6230-app.

IP-oplossing

Onze producten worden algemeen gebruikt 
op de markt voor snacks, bakkersproducten en 
zoetwaren, en laten uitstekende prestaties zien 
in de industrieën voor bevroren en diepgevroren 
etenswaren, vlees en gevogelte, cosmetica, 
farmaceutische en nutraceutische middelen. 

Doordat we uw omgeving begrijpen, hebben we 
thermo transfer overprinters kunnen ontwikkelen 
die naadloos in uw verpakkingsmachines kunnen 
worden geïntegreerd.

De printers hebben een aantal toonaangevende voordelen: 
bediening zonder lucht*, lange linten, hoge printsnelheden, 
functies voor foutpreventie en eenvoudige bediening, 
allemaal geoptimaliseerd om aan uw behoeften te voldoen. 

*Niet beschikbaar op de Videojet IP DataFlex® Plus thermo transfer overprinter
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Toepassingen en 
voorbeelden van codes
De Videojet thermo transfer overprinters zijn 
uitermate geschikt voor toepassing op flexibele 
verpakkingen. Als bij het coderen inhoud op 
producten moet worden geprint om te voldoen aan 
de wettelijke vereisten, zoals ingrediëntenlijsten, 
voedingsinformatie, traceerbaarheidsinformatie of 
vervaldata, helpt Videojet CLARiTY™-software om 
ervoor te zorgen dat de juiste informatie keer op 
keer op de juiste verpakking wordt geprint. 

TTO-printers zijn van oudsher in staat om te printen op 
glanzende labels en eenvoudige sealfolieverpakkingen. 
TTO-printers van Videojet kunnen nu ook printen op 
nieuwere flexibele folieverpakkingen zoals hersluitbare 
folieverpakkingen, staafverpakkingen en sachets, en 
bieden klanten meer keuze over hoe zij producten willen 
verpakken en coderen.

Videojets thermo-transferlinten leveren 
uitstekende prestaties, bieden goede 
printkwaliteit en superieure duurzaamheid. 
Onze brede productkeuze bevat ook linten die 
speciaal zijn ontworpen om te voldoen aan de 
eisen van flexibele-verpakkingstoepassingen.

Linten voor al uw 
behoeften

B

S

Z

X

P

U

R

Y

C

Bestand tegen bepaalde 
warmte/solvents

Bestand tegen 
bepaalde solvents

Mechanische weerstand, 
veelzijdigheid

Duurzaam, hoge 
snelheid, lange 
productietijd

Duurzaamheid en 
hoge snelheid

Specifieke hot-fill 
toepassingen

Papier met ruwe textuur 
en Tyvek®

Voor algemeen gebruik 
en hoge snelheid

Papieren labels

Bestand tegen 
reinigen

Bestand tegen 
chemicaliën

Premium

Ultra

Super-
Standaard

Extreme 
temperatuur

Ruwe textuur

Standaard

Basis

•

•

•

•

•

•

•••
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Kwaliteit Kleuren Toepassing

Vergelijking Videojet thermo transfer-linten
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Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. 

Overzicht

6530 6330 6230 IP DataflexPlus

Specificatie 53 mm 107mm 53 mm 32 mm

Printer-modus Intermittent en Continuous

Printruimte Consistent 0,5 mm (0,020”)

Lintbreedtes 20 mm (0,8”),  
55 mm (2,2”) max

55 mm (2,2”),  
110 mm (4,33”) max

20 mm (0,8”),  
55 mm (2,2”) max

20 mm (0,8”),  
33 mm (1,3”) max

20 mm (0,8”),
33 mm (1,3”) max

20 mm (0,8” ),
55 mm (2,17”) max

Barcodes printen EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, EAN 128,  
Code 128, ITF, RSS (inclusief samengestelde 2D-codes); andere zijn mogelijk op verzoek verkrijgbaar

EAN8-, EAN13-, UPCA-,  
UPCE- en QR-codes

EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, 
Code 39, EAN 128, Code 128, 

ITF, RSS (inclusief samengestelde 
2D-codes); andere zijn mogelijk op 

verzoek verkrijgbaar

Operatorinterface TFT SVGA 800x480 kleuren-lcd en touchscreen, WYSIWYG printvoorbeeld, volledige ingebouwde diagnostiek,  
wachtwoordbescherming op drie niveaus, uitgebreide taalondersteuning

CLARiTY™ 5,0" kleuren QVGA 
CSTN lcd-touchscreen (800 x 

480 pixels)

8,4 inch CLARiTY™ SVGA lcd-
kleurentouchscreen

Leader/volger-
mogelijkheid (tot vier 
printers bestuurd door 
één gebruikersinterface)

Maximaal vier Videojet DataFlex® 6530-printers regelbaar  
via één CLARiTY™-bedieningseenheid

Maximaal vier Videojet 
DataFlex® 6330-printers regelbaar via één CLARiTY™-

bedieningseenheid

Maximaal vier  
Videojet 6230-printers regelbaar 

via één CLARiTY™ control unit

Maximaal vier Videojet 
IP DataFlex® Plus-printers 

regelbaar via één CLARiTY™ 
control unit

Standaard  
communicatie

Ondersteuning van RS232, dual ethernet, USB-geheugensticks en scanners, binaire en  
ASCII-communicatieprotocollen, Windows®-drivers ZPL- en SATO-emulatie

USB-geheugenstick, ethernet, 
RS232, ASCII en binaire 

communicatie

RS232, Ethernet, USB-
geheugenstick, binaire en ASCII 
comms, ZPL en SATO-emulatie

Webbrowser functie Ja

Continuous modus:

Maximaal printgebied 
(breedte x lengte)

2,1” (53 mm) breed x  
300 mm (11,8”) lang

 107 mm (4,3”) breed x  
300 mm (11,8”) lang

53 mm (2,1”) breed x  
200 mm (7,9”) lang

32 mm (1,3”) breed x  
200 mm (7,9”) lang

32 mm (1,26") breed x 
100 mm (3,93”) lang 

53 mm (2,1") breed x 
200 mm (7,86”) lang

Maximale printsnelheid 1.000 mm/sec (39,4 inch/sec) 750 mm/sec (29,5 inch/sec) 19,7 inch/sec
(500 mm/sec) 

39,4 inch/sec
(1.000 mm/sec)

Minimale printsnelheid  1 mm/sec (0,04 inch/sec) 40 mm/sec (1,6 inch/sec) volledige printkwaliteit;  
1 mm/sec (0,04 inch/sec) printkwaliteit ontwerpmodus  40 mm/sec (1,6 inch/sec) 40 mm/sec (1,6 inch/sec) 

Geschatte maximale 
doorvoercapaciteit  
(Code met enkele regel)

Max. 700 prints per minuut Max. 450 prints per minuut Max. 250 prints per minuut Max. 150 prints per minuut Max. 400 prints per minuut

Intermittent modus:

Maximaal printgebied 
(breedte x lengte)

53 mm (2,1”) breed x  
75 mm (2,95”) lang 

107 mm (4,3”) breed x  
75 mm (2,95”) lang 

53 mm (2,1”) breed x  
75 mm (2,95”) lang 

32 mm (1,3”) breed x  
75 mm (2,95”) lang 

32 mm (1,3”) breed x  
47mm (1,85”) lang

RH-optie: 53 mm (2,08”) 
breed x 75 mm 2,95”() lang  

LH-optie: 53 mm (2,08”)  
breed x 68 mm (2,68”) lang

Maximale printsnelheid 800 mm/sec (31,5 inch/sec) 600 mm/sec (23,6 inch/sec) 750 mm/sec (29,5 inch/sec) 300mm/sec (11,8 inch/sec) 800 mm/sec (31,5 inch/sec)

Minimale printsnelheid
 

10 mm/sec (0,4 inch/sec) 40 mm/sec (1,6 inch/sec) volledige printkwaliteit;  
10 mm/sec (0,4 inch/sec) printkwaliteit ontwerpmodus 50 mm/sec (1,96 inch/sec)
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Om fabrikanten te helpen bij het verbeteren 
van de kwaliteit en om aan de eisen te 
voldoen, is de Videojet TTO uitgerust met een 
CLARiTY™-touchscreeninterface met intuïtieve 
taakselectie, uitgebreide feedback en 
diagnostiek om invoerfouten tot een 
minimum te beperken. 

De enkelvoudige, gebruiksvriendelijke 
interface biedt ingebouwde Code 
Assurance-oplossingen die er constant voor 
zorgen dat de juiste code op de juiste 
verpakking komt. Zo kunt u nog meer uit uw 
investering halen en volledig vertrouwen 
hebben in uw thermo transfer overprinter.

Videojet begrijpt het belang van consistent 
juiste codes op uw product aanbrengen. Het 
hebben van hulpmiddelen en processen die u 
helpen de kostbare gevolgen voor 
herbewerking, afval, en zelfs boetes te 
voorkomen, is cruciaal voor het beschermen 
van uw winst.

VideojetConnect™ is onderdeel van ons 
aanbod cloudgebaseerde software, en is een 
schaalbare oplossing die u transparantie kan 
geven in de bediening van uw verpakkingslijn, 
waardoor u de productiecapaciteit kunt 
maximaliseren en de bedrijfskosten kunt 
verlagen.

Productiviteitsoplossingen
Ons aanbod van productiviteitsoplossingen is verkrijgbaar met vrijwel alle 
Videojet thermo transfer overprinters. Dit zorgt voor eenvoudige bediening en 
het eenvoudig maken van berichten, en heeft een vergelijkbaar uiterlijk als dat 
van andere Videojet systemen. 
 

CLARiTY™ 

VideojetConnect™

Fabrikanten kunnen profiteren van eenvoudige 
aanmaken van codes met VideojetConnect Design-
sjabloonbeheersoftware die gratis beschikbaar is 
als onderdeel van VideojetConnect™ Productivity 
Suite.*
* Afhankelijk van beschikbaarheid in uw land.



Met optionele VideojetConnect™ Remote Service* heeft uw team toegang tot de experts van 
Videojet om de productiviteit te verhogen en potentiële problemen op te lossen op manieren 
die op andere printers niet mogelijk zijn.

Productiviteitsoplossingen

VideojetConnect™ remote service

Externe meldingen: Word als eerste op de hoogte gesteld
Realtime meldingen voor printerbehoeften, waarschuwingen of storingen

Door de intelligente software kunt u sneller handelen en er worden onmiddellijk 
e-mailberichten verzonden die u informeren over onregelmatigheden of 
storingen die de prestaties van uw Videojet-printer kunnen beïnvloeden.

Dashboards: Als eerste reageren
Waardevolle informatie over printeractiviteiten meteen in beeld

Met de proactieve reacties kunt u nu de status van alle Videojet-printers in 
uw faciliteit en gedetailleerde informatie van een bepaalde printer bekijken. 
Configuratiewaardenkunnen snel worden bekeken zonder ingewikkelde 
processen en prestatiegrafieken kunnen de printergeschiedenis monitoren 
en de oorzaken van downtime achterhalen.

Herstel op afstand: Als eerste herstellen
Met remote service kunt u door middel van één muisklik een 
Videojet-expert raadplegen

Met de remote access-mogelijkheden heeft uw eigen TD of de technische 
ondersteuning van Videojet elektronische toegang tot het besturingssysteem 
van uw Videojet-printer, ze kunnen online het probleem oplossen en zelfs 
indien nodig instellingen aanpassen. Deze virtuele toegang kan helpen sneller 
te herstellen en bovendien zorgen dat er geen service ter plaatse nodig is.
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* Afhankelijk van 
beschikbaarheid in uw land



Bel 0345-636 522 
of stuur een e-mail naar info.nl@videojet.com
of ga naar www.videojet.nl

Videojet Technologies B.V. 
Gildenstraat 33
4143 HS Leerdam
Nederland

Wereldwijde hoofdkantoren

Verkoop- en servicekantoren 
van Videojet

Productie en 
Productontwikkeling

Landen met Videojet Sales & 
Service

Landen met Videojet Partner 
Sales & Service

‘Peace of mind’ als de standaard

Videojet Technologies is wereldwijd marktleider op het gebied van 
productidentificatie en levert verschillende technologieën zoals inline 
printen, coderen en markeren van producten, toepassingsspecifieke 
vloeistoffen en diensten op het gebied van productlevenscycli.
 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 uitbreiden 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, Thermo Transfer Overprinten (TTO), 
dooscoderen en -etikettering en afdrukken op brede 
verpakkingen, heeft Videojet wereldwijd al meer dan 
400.000 printers geïnstalleerd. 

Onze klanten vertrouwen erop dat Videojet-producten 
dagelijks meer dan tien miljard producten kunnen 
bedrukken. Direct Operations biedt ondersteuning aan 
klanten voor verkoop, toepassing, service en training met 
wereldwijd meer dan 4.000 teamleden in 26 landen. 
Daarnaast bestaat het distributienetwerk van Videojet uit 
meer dan 400 distributeurs en OEM's in 135 landen. 

© 2020 Videojet Technologies B.V. Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Videojet Technologies B.V. is gebaseerd op continue 
productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande 
kennisgeving tussentijdse aanpassingen en specificatiewijzigingen door te voeren.
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br-tto-product-nl-1120

mailto:info.nl@videojet.com

