
Markeer-, codeer- en systeemoplossingen

Kabel-, bedrading- en 
buisextrusie



Wij kennen de 
specifieke uitdagingen 
van uw productielijnen.

Een snelle en betrouwbare codering is 
nergens zo belangrijk als in de kabel-, 
bedradings- of buisindustrie. De productiviteit 
van uw lijn en de marktpositie van uw 
producten staan op het spel. Met meer 
dan 40 jaar ervaring levert Videojet een 
ongeëvenaarde uptime, snelheid en kwaliteit.
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Geprinte codes en markeringen zijn vaak 
de meest zichtbare indicatoren voor uw 
merkwaarden en productkwaliteit. De 
leesbaarheid en het uiterlijk van logo's, 
productie en tijdstempels, streepjescodes en 
andere markeringen dragen allemaal bij aan 
de kwaliteit van uw product.

Een goede partner weet hoe belangrijk een goede 
printkwaliteit en het bereiken van uw operationele doelen  
is. Met ruim 40 jaar ervaring in uw branche beschikt 
Videojet over het perfecte samenspel tussen technologie, 
expertise en service om uw voorkeurspartner te zijn.

Meer uptime

Wij weten dat u zich geen uitvaltijd door verkeerde 
codes kunt veroorloven, omdat u een doorlopend 
productieproces heeft en producten snel de deur uit 
moet krijgen. Onze technologie helpt u om uw 
productielijnen draaiende te houden.

Code Assurance 

Beheer meer codes met flexibele codering op basis 
van regels en netwerkcommunicatie, geconfigureerd 
om keer op keer de juiste code op de juiste plek en op 
het juiste product te plaatsen.

Ingebouwde productiviteit

De aanschafprijs van een codeersysteem is slechts 
een fractie van de investering van een totale 
verpakkingslijn. Videojet-apparatuur past naadloos in 
uw productielijnen en maximaliseert de productiviteit 
van uw productielijn.

Gebruiksvriendelijkheid

Onze producten zijn intuïtief en zijn ontworpen om 
uw activiteiten snel, eenvoudig en vrijwel foutloos te 
laten verlopen. Hierdoor houdt u meer tijd over om u 
op de kernactiviteiten van uw bedrijf te concentreren.

Uw extrusielijnen hebben codeersystemen 
nodig waarmee u uw productiviteit op peil 
kunt houden 
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Lasermarkeersystemen 
Een infraroodstraal die markeringen aanbrengt, waarbij de hitte van 
de straal in aanraking komt met het oppervlak van de verpakking.

Continuous inkjet (CIJ) 
Printen op basis van inkt tot maximaal vijf tekstregels en 2D 
barcodes op tal van verpakkingstypes, waaronder stationaire 
verpakkingen via verschillende systemen.

Nauwkeurig, betrouwbaar en 
kostenefficiënt printen
Coderen in de bedradings-, kabel- en buisindustrie is niet altijd vanzelfsprekend. 
Extrusieprocessen kunnen normaal gesproken niet worden gestopt zonder kostbare 
uitvaltijd en afval, aangezien deze lijnen draaien bij honderden meters per minuut. 
Bijkomende factoren als efficiëntie van de productielijn en Total Cost of Ownership 
zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat de onderneming winst blijft maken.  Videojet 
heeft het breedste technologie-aanbod in de sector en biedt een oplossing voor deze 
uitdagingen door middel van rendabele printers met hoge uptime.

Flexibele extrusie
Met deze toepassing kan de printer net voor of 
meteen achter de koeltank worden geplaatst. 
Codes op inktbasis moeten snelle droogtijden 
hebben, zodat de inkt niet uitveegt of uitloopt 
tijdens het wikkelen.  Lasermarkeren biedt 
permanente codes zonder dat u zich zorgen 
hoeft te maken over droogtijden.

Harde extrusie
De beste plek om te coderen voor deze 
toepassing is na het vormen en koelen. 
Afhankelijk van uw voorkeurslocatie voor de 
code, kan de printer eenvoudig geconfigureerd 
worden om bijna overal op de buis of slang te 
printen.
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Codeertechnologieën voor uw 
verpakkingstype:

Printapplicatie CIJ Laser

Bedrading ✔ ✔

Kabel ✔ ✔

Buis ✔ ✔

Flexibele slangen ✔ ✔

Continuous inkjet (CIJ)

Continuous inkjet is de meest veelzijdige 
technologie waar meer dan 175 soorten inkt 
voor verkrijgbaar zijn, en print op bijna 
ieder geëxtrudeerd product of oppervlak.

Lasermarkeersystemen

Verbeter de duurzaamheid van codes op 
geëxtrudeerde producten door het 
materiaaloppervlak permanent te etsen 
zonder fysiek contact, solvents of andere 
supplies.

Service

Videojet biedt wereldwijd dienstverlening  
en ondersteuning aan meer dan 800 
verkoopkantoren voor directe dienstverlening, 
technische ondersteuning in 24 landen en 
fabriek-gecertificeerde ondersteuning van de 
distributeur in nog eens 135 landen.

•	 	Installatie	ter	plaatse,	uitbesteding	en	
operationele ondersteuning

•	 	24	X	7	helpdesk/technische	ondersteuning	
in 16 landen

•	 	Bewezen	reactiesnelheid	om	aan	
plaatselijke servicevereisten te voldoen

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 640 verschillende unieke 
vloeistoffen en de hulp van ons technische 
ondersteuningsteam hebben wij zeker de 
ideale oplossing voor u.

Accessoires

Configureerbare accessoires 

Van roestvrij stalen printerstandaarden tot 
rookafzuigsystemen en straalrotatie-eenheden, 
Videojet beschikt over de accessoires voor een 
probleemloze installatie die het maximale uit 
uw lijn haalt.

Supplies en ondersteuning
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Lasermarkeersystemen

•	 levert	permanente	markeringen	 
op veel verschillende kabel- en 
bedradingsproducten

•	 contactloze	technologie	betekent	geen	
warmte door wrijving en codes die niet 
afgeven

Continuous inkjet (CIJ)

•	 gekleurde	vloeistoffen	zorgen	voor	
heldere, duidelijk te lezen codes op 
donkergekleurde plastic bedrading

•	 sneldrogende	inkt	biedt	uitzonderlijke	
weerstand tegen het afgeven van codes

Zorg ervoor dat uw 
producten boven de rest 
uitsteken

Markeren op geëxtrudeerde draden en kabels 
vereist een superieure printkwaliteit, veel 
verschillende lettertypen en afbeeldingen, en 
tevens een uitmuntende resolutie, contrast en 
helderheid, zelfs op smalle oppervlakken, 
verschillende isolatiekleuren of in omgevingen met 
extreme temperaturen die vaak voorkomen bij 
extrusietoepassingen.

Videojet biedt de juiste inkt voor bijna iedere 
draad- of kabelisolatie. Ons aanbod bevat UV 
geharde/UV	zichtbare	en	contrastrijke	gekleurde	inkt	
voor donkere of moeilijk te markeren oppervlakken. 

Flexibele draad en kabel

Oplossingen voor 
diverse draadsoorten
Een superieure printkwaliteit is noodzakelijk om draad- en kabelproducten te 
kunnen markeren. De printapparatuur moet de lettertypen, afbeeldingen, 
resolutie, helderheid en het contrast bieden die u nodig heeft voor al uw 
productmarkeringen. Verder heeft u de expertise nodig om samen met u de 
juiste inkt- of lasermarkering voor uw proces te selecteren, zonder dat de 
codering vervaagt of afgeeft. 

66



Lasermarkeersystemen

•	 vezellasers	op	metalen	buismaterialen	
produceren hoogwaardige codes

•	 lasermarkeren	op	pvc	levert	goed	
leesbare, duidelijke gouden karakters op 
witte en zwarte buismaterialen op

Continuous inkjet (CIJ)

•	 kan	grote,	vetgedrukte	codes	op	veel	
verschillende materialen aanbrengen

•	 kan	hoogwaardige	codes	printen,	zelfs	in	
omgevingen met een hoge temperatuur

Houd uw lijnen productief 
en winstgevend

Kapitaalinvesteringen en operationele kosten zijn 
voor bedrijven in de kabel-, bedrading- en 
buisextrusie industrie gemiddeld drie keer hoger 
dan bij andere producerende bedrijven. Storingen 
in het extrusieproces leveren minder doorvoer en 
meer afval op. U heeft codeersystemen nodig die 
blijven werken, wat er ook gebeurt.

Onbuigbare buizen en slangen

De veelzijdigheid om op 
nagenoeg alles te coderen
Extrusielijnen kunnen snelheden behalen van honderden meters per minuut 
Lange codeer- en markeerreeksen kunnen behoefte hebben aan virtueel 
continu printen. U heeft codeersystemen nodig die de productie bijhouden. 
Videojet lost deze problemen op met een aantal kostenefficiënte oplossingen 
met meer uptime. 
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Bel naar 0345-636-500 - Collateral  
E-mail info.nl@videojet.com
of ga naar www.videojet.nl

Videojet Technologies B.V. 
Techniekweg 26 
4143 HV Leerdam
Nederland

© 2014 Videojet Technologies B.V. — Alle rechten voorbehouden.

Het	beleid	van	Videojet	Technologies	Inc.	is	gebaseerd	op	voortdurende	
productverbetering. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande 
kennisgeving tussentijdse aanpassingen en specificatiewijzigingen door te voeren.

Onderdeelnummer SL000519
Draad, kabel, buis-BR-0414

Hoofdkantoor

Videojet Sales & Service vestigingen

Productie en Productontwikkeling

Landen met Videojet Sales & Service

Landen met Sales & Service van 
Videojet-partners

Peace of mind

Videojet Technologies is wereldwijd marktleider op het gebied van 
codeeroplossingen en levert verschillende technologieën zoals inkjet, laser, 
thermo transfer, etiketteersystemen en supplies, software en service.
We streven naar samenwerking met onze klanten in de sectoren 
voor verpakte consumentengoederen, farmaceutische producten 
en industriële goederen, zodat hun productiviteit wordt verbeterd 
en hun merken groeien en ze de trends en regelgeving in hun 
sector voor blijven. Dankzij onze experts in klantentoepassingen en 
technologische voorsprong op het gebied van continuous inkjet 
(CIJ),	thermo	inkjet	(TIJ),	lasermarkeren,	Thermo	Transfer	
Overprinten	(TTO),	dooscoderen	en	etiketteren	en	breedschalig	
printen, heeft Videojet al ruim 325.000 printers over de hele 
wereld geïnstalleerd. 

Onze klanten vertrouwen op Videojet-producten om dagelijks 
meer dan tien miljard producten te coderen. Direct Operations 
biedt ondersteuning voor verkoop, toepassing, service en training 
met wereldwijd meer dan 3000 teamleden in 26 landen. 
Daarnaast omvat het distributienetwerk van Videojet meer dan 
400 distributeurs en OEM's in 135 landen.


