
Videojet maakt het markeren van onderdelen 
eenvoudiger en geautomatiseerd

In een wereld waarin een motor uit 40.000 onderdelen kan bestaan, kan het ingewikkeld zijn om onderdelen voor de luchtvaart- 
en auto-industrie op een juiste manier te coderen. Het markeren van onderdelen wordt nog belangrijker als er in overweging wordt 

genomen dat een onderdeel tijdens het productieproces meerdere keren door een machine gecodeerd en gescand kan worden.

Plaats eenvoudig altijd de juiste code, controleer 
de nauwkeurigheid en help uw reputatie die u bij 

uw klanten heeft te beschermen.

Videojet-experts helpen u graag.

Ga naar www.videojet.nl/aerospace-and-automotive
0345-636 522
info.nl@videojet.com
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Onderdelen markeren kan 
ingewikkeld en tijdrovend zijn

Langzaam, handmatig werk om ieder 
onderdeel te coderen zonder 
automatische kwaliteitscontroles om Code 
Assurance te garanderen.

Kostbare materiële schade en 
herproductiekosten van afgekeurde 
onderdelen.

HANDMATIGE INVOER 
VAN CODES

DOOR CODEERFOUTEN 
STIJGEN DE KOSTEN

Als één van de vele productiestappen hebben 
Code Assurance en kwaliteit niet altijd 
prioriteit bij uw productiemedewerkers.

Inconsistente codes als gevolg van vereiste 
handmatige afstellingen, met name bij 
handcodeersystemen of ad-hocoplossingen.

MOEILIJK 
PROCESBEHEER

VARIABELE CODEKWALITEIT

UW REALITEIT OP DIT MOMENT

INTEGRATIEGEMAK OEM-GOEDGEKE
URDE INKT

ONDERDELEN VOLGEN

CODES
VERANDEREN

Vertrouw op onze experts
om te helpen met:

HET VINDEN VAN DE
JUISTE CODEEROPLOSSING
• Printers die aansluiten op vrijwel alle 

productieprocessen in de luchtvaart- en 
auto-industrie

•  Codeeroplossingen afgestemd op uw vereisten 
op het gebied van doorvoer en code-inhoud

•  Het grootste serviceteam binnen de sector en 
verschillende servicemogelijkheden om uw 
printers aan de praat te houden

• Software om gebruikers te helpen om eenvoudig 
berichten te wijzigen tussen taken en van 
onderdeel naar onderdeel 

•  Sterilisatie of unieke onderdeelnummers beheren
•  Deel code- en kwaliteitspecificaties met meerdere 

klanten en projecten
• Zorg ervoor dat er aan vereisten van klanten wordt voldaan voor 

onderdelen en het volgen van de levenscyclus van hulpstukken
•  Voor machines leesbare codes om aan de 

automatiseringsbehoefte van klanten te voldoen
•  Duurzame codes om aan de bedrijfsbehoeften van 

componenten te voldoen

Oplossingen voor het markeren van 
onderdelen om uw ingewikkelde 
wereld eenvoudiger te maken 

FOUTREDUCTIE
• Visuele controlesystemen om 

nauwkeurige codes te verifiëren 
• Geavanceerde software-

oplossingen om menselijke 
codeerfouten uit te sluiten

• Gepatenteerde CleanFlow® 
printkop die niet verstopt kan 
raken voor behoud van 
printkwaliteit met minder 
onderhoud

• Inkt om aan OEM-specificaties te 
voldoen en een maximale adhesie, 
leesbaarheid en duurzaamheid te 
bieden 

• 27 goedgekeurde inktsoorten bij 
12 belangrijke fabrikanten in de 
luchtvaart- en auto-industrie

• Inkt voor verschillende substraten, 
prestatiekenmerken en printkleuren 

• Oplossingen waarvoor uw productieprocessen 
niet gestopt hoeven worden

•  Markeersystemen en software voor uw 
specifieke markeerbehoeften

•  Er zijn opties van Videojet en derden 
beschikbaar


