
Blekkstråleskrivere

Videojet® 1580

Forbedre skriverytelsen 
og operatøreffektiviteten
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Med over 40 års kompetanse i merkeindustrien for blekkskrivere (CIJ) tilbyr Videojet enda  
en CIJ-skriver som er utviklet for stabil oppetid og veiledning for å sikre feilfri drift. 1580 CIJ-skriveren 
kartlegger individuelt utskriftsforbruk og gir råd om hvordan du kan bruke skriveren din for å redusere 
dine totale eierkostnader. Skjermvarsler med ekspertdiagnostikk, analyser og veiledning for hjelp med 
utskriftsproblemer som kan påvirke linjeproduktiviteten negativt.

Introduserer 1580  
Optimaliserer  
skriverytelsen  
i den daglige driften

Videojet SIMPLICiTY™-brukergrensesnittet reduserer 
interaksjoner med skriveren, og bidrar til å eliminere 
potensielle brukerfeil ved hjelp av en intuitiv, 
nettbrett-inspirert 10-tommers berøringsskjerm. 

Du kan produsere lenger uten inngripen med en 
spesialutviklet valgfri CleanFlow™-teknologi, utformet 
for å gi deg maksimal driftstid uten behov for 
fabrikkluft. 

Den avanserte skriverhodefunksjonen inkluderer 
automatisk oppsett, kalibrering og justering for å sikre 
konsekvent ytelse med minimalt med inngripen fra 
operatøren. 

Oppnå konsistent utskriftskvalitet med Dynamic 
Calibration™ som automatisk tilpasses 
temperaturendringer og viskositet.

Videojet SmartCell™-komponenter er raske og enkle og 
bytte ut, og sikrer maksimal linjeproduktivitet uten 
ekstra driftsstans. 

1580 CIJ-skriveren er tilgjengelig med valgfri 
VideojetConnect™ Remote Service, og gir teamet ditt 
tilgang til Videojets eksperter for å forbedre 
produktiviteten og feilsøke potensielle problemer 
raskere. 

Reduser totale eierskapskostnader 
(TCO) ved å overvåke skriverdriften 
med Videojet OPTIMiZE
 
Med Videojet OPTIMiZE kan 1580 CIJ-skriveren kartlegge 
skrivereffektiviteten, og gi produsentene tips til forbedring 
av følgende: 
 
• Operatørinteraksjon med skriveren 
• Miljøforhold rundt skriveren 
• Vedlikehold av skriveren

Interaksjon

Tilstander

Vedlikehold

Reduser TCO
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Produksjonstidsfordel
 
•   Forhindre driftsstans med 8 timer ekstra driftstid ved 

bruk av en reservetank for rensevæske som beskytter 
produksjonen under normale driftsforhold

•   Erstatt forebyggende vedlikeholdskomponenter 
på en enkel og pålitelig måte, uten ekstra 
driftsstans

•   Gjenopprett fra ikke-planlagte avbrudd på bare 
noen minutter med VideojetConnect™ Remote 
Service (ekstrautstyr) – som reduserer behovet 
for besøk fra serviceteknikere(avhengig av lokal 
tilgjengelighet)

Brukervennlighet 
•   Eliminere potensielle brukerfeil gjennom et Videojet 

SIMPLICiTY™-brukergrensesnitt som reduserer 
operatørinteraksjoner betraktelig

•   10-tommers nettbrett-inspirert berøringsskjerm som 
er enkel og logisk i bruk og oversatt til flere språk

•   Tilpass grensesnitt med innebygde veivisere, og få 
tilgang til guidede videoopplæringsprogrammer for 
rutinemessige utskriftsoppgaver

Kodesikring
•   Minske forekomst av kodefeil med intelligent 

meldingsvarsling

•   Automatiser kodeinnhold uten bruk av 
operatørinteraksjon med brukerdefinerte 
meldingsregler

•   Strømlinjeformet opprettelse av meldinger og 
raskere oppstart av koding av produkter

Innebygd produktivitet
•   Analyser dine individuelle bruksmønstre og motta 

forbedringstips via skjermvarsler

•  Kom raskt i kontakt med tekniske eksperter ved hjelp av 
VideojetConnect™ Remote Service (ekstrautstyr)

•  Jobb mer effektivt med detaljert driftsanalyse og 
rapportering, og se forbedring over tid i samarbeid 
med Videojet Service

Oppnå optimal ytelse med 
Videojet 1580 CIJ-skriveren 
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Få 8 timer ekstra driftstid 
med en reservetank for 
rensevæske  

Unngå driftsstans med en ekstra, innebygd 
reservetank som beskytter produksjonen under 
normale driftsforhold. Reservetanken for 
rensevæske vil kjøre i minimum 8 timer, selv etter at 
væskepatronene er tomme, som gir deg rikelig varsel 
om å bytte. 

Bytte komponenter enkelt 
og pålitelig 

1580 CIJ-skriveren bidrar til å redusere driftsstans 
ved å bruke komponenter som er designet for 
forutsigbare utskiftningsintervaller, tilpasset 
budsjettet ditt. Komponentene kan raskt skiftes ut, 
med den enkleste utskiftingsmetoden som finnes 
i markedet. 

Anerkjent skriverhode 
teknologi 

Overvåk din 1580 CIJ-
skriverytelse 

Få ekspertdiagnostikk, analyse 
og veiledning på skjermen for 
å hjelpe deg med å korrigere 
skriverproblemer som kan 
påvirke linjeproduktiviteten 
negativt.

1580 CIJ-skriveren er utviklet for økt driftstid 
for produksjonslinjen din med bevist Videojet-
skriverhodeteknologi. 1580 CIJ-skriveren er tilgjengelig 
med et valgfri CleanFlow™-skriverhode som tilbyr 
maksimal driftstid uten bruk av fabrikkluft. Den 
perforerte konstruksjonen bidrar til å redusere opphoping 
av blekk og krever mindre rengjøring, slik at man kjører 
lenger uten inngripen. Alternativene inkluderer et 90 
graders skrivehode og en dyse på 60 eller 70 mikroner. 

Stabil, betryggende 
driftstid



Videojet SIMPLICiTY™-grensesnittet reduserer interaksjoner med 
skriveren, noe som bidrar til å fjerne potensielle brukerfeil gjennom et 
intuitivt, 10-tommers nettbrett-inspirert berøringsskjermgrensesnitt.

Nettbrettlignende funksjonalitet forbedrer operatørens evne til å lære og 
huske et felles grensesnitt uten behov for tilleggstrening. Grensesnittet har 
også flere språk.

Opplev enkel brukervennlighet med  
Videojet SIMPLICiTY™-grensesnittet

Veivisere – leder deg hvert steg på 
veien

Innebygde veivisere gjør at du kan tilpasse 
grensesnittet for å sikre at dine operatører 
kun ser alternativene de trenger. 
Feilsikringsregler bidrar til å definere: 
redigerbare felt, tillatte datatyper, 
datoområderestriksjoner og mer, hvilket 
reduserer interaksjoner med skriveren 
brukerfeil betraktelig.

Intelligent meldingsoppretting, med 
brukerdefinerte meldingsregler som 
kan automatisere kodeinnhold uten 
behov for driftsinteraksjon, kan 
redusere potensielle  
brukerrelaterte kodefeil betraktelig.

Videoinstruksjoner veileder 
operatørene gjennom 
rutineoppgaver steg for steg.

 

Maksimer 
omsetningen og 
produksjonskvaliteten 
til produksjonslinjen 
din med Videojet 
LifeCycle AdvantageTM

Videojet 1580 benytter avansert analysering, 
fjerntilkobling og bransjens mest omfattende 
service for å ivareta vår forpliktelse til 
oppetid, økt produksjon over tid, samt å raskt 
hjelpe deg med å gjenopprette fra 
ikke-planlagte avbrudd.

Oppretthold  
optimal ytelse av skriveren

Gjenopprett  
fra feil raskt og oppretthold 
produktiviteten

Forbedre 
skriverens egenskaper og 
anvendelighet over tid
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Designet med 
produktivitet i tankene 

SmartCell™ — vedlikehold  
på en enkelt måte
 
Forenkle rutinevedlikeholdet med fargekodede Videojet SmartCell™-
komponenter som er enkle å bytte ut. De bruker-utskiftbare delene 
krever årlig utskiftning, eller når skriveren har vært i drift i 5000 timer, 
avhengig av hva som kommer først.

Skjermvarsling gir forhåndsvarsler når en del trenger å byttes ut, 
slik at vedlikehold kan utføres i samsvar med produksjonsplanene. 

Ikke noe rot, ikke noe sløsing, ingen 
feil Smart Cartridge™-system
 
Den patenterte patrondesignen er kostnadsbesparende da den 
tømmer patronene helt for væske og gir ytterligere beskyttelse 
mot lekkasje under transport og håndtering.

En rikt utvalg av miljøvennlig blekk og spesial 
væsker er tilgjengelig for 1580 CIJ-skriveren. 

Videojet OPTIMiZE 

1580 CIJ-skriveren bruker Videojet OPTIMiZE-programvaren, og er utviklet for 
å gi deg en bedre forståelse om hvordan skriveren din fungerer. Du kan unngå 
ekstra uforutsett driftsstans og forbedre totale eierkostnader gjennom tips og 
råd basert på dine nåværende skriverfunksjoner. 

Dra nytte av forbedret skrivereffektivitet gjennom:
• Redusert skriverinteraksjon, og derav færre kodefeil, avfall og bearbeiding 
• Anbefalinger for bedre miljø forhold rundt skriveren, for eksempel 

anleggstemperatur 
• Veiledning til vedlikehold av skriveren, inkludert væskebruk og 

strømforbruk

Optimize
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Instrumentpaneler:  
Vær den første som 
reagerer

Ekstern gjenoppretting:  
Vær den første som 
kommer i gang igjen

Eksterne varsler:  
Vær den første som 
får informasjon

Ekstern tilgang med valgfri  
VideojetConnectTM Remote Service*

1580 CIJ-skriveren med valgfri VideojetConnect™ Remote Service tilbyr innebygget 
fjernhjelp.  
 
Få øyeblikkelig tilgang til verdens største nettverk av CIJ-eksperter med kun et  
tastetrykk, og tilgjengelige teknikere for feilsøking og fjernoppretting av skriveren 
din. Ingen annen teknologi gir deg hjelp raskere for å sikre at du tar riktige 
beslutninger.

* Avhenger av tilgjengelighet i landet ditt

85 % reduksjon  
i ikke-planlagt driftsstans 

for skriveren**

**  En ledende drikkevareprodusent utnyttet hele spekteret av Videojet 
LifeCycle Advantage™-kapasitetene for å redusere ikke-planlagt 
driftsstans med 85 %. Ved bruk av VideojetConnect™ Remote Service-
programvare for dataanalyse registrerte Videojets LCA-eksperter 
en feiltrend over mange skrivere, foretok en ekstern identifisering av 
de egentlige årsakene til feil bruk og vedlikehold og varslet kunden, 
som deretter raskt kunne iverksette spesifikk operatøropplæring 
som i betydelig grad reduserte den ikke-planlagte driftsstansen for 
skriveren.



Sinnsro er standard

Videojet Technologies er en global leder i markedet for produktidentifisering 
og leverer produkter for trykking, koding og merking direkte i produksjonslinjen, 
foruten applikasjonsspesifikke væsker og produktet LifeCycle AdvantageTM.

Målet vårt er å inngå partnerskap med kunder som leverer 
emballerte forbruksvarer, legemidler og industrivarer, for å 
hjelpe dem med å øke produktiviteten, beskytte og bedre 
merkevaren og holde seg foran bransjetrender og -forskrifter. 
Videojet kan skilte med eksperter innen kundeapplikasjoner 
og teknologilederskap når det gjelder blekkstråleskrivere (CIJ), 
termiske blekkskrivere (TIJ), lasermerking, folieskrivere (TTO), 
koding og merking på esker og trykking med bred oppstilling – 
foruten 345 000 skrivere installert verden over.

Kundene våre bruker Videojet-produkter til å trykke på over ti 
milliarder produkter hver dag. Vi har over 4 000 medarbeidere 
fordelt på 26 land som gir støtte når det gjelder kundesalg, 
applikasjoner, service og opplæring. I tillegg har Videojet et 
distribusjonsnettverk med over 400 distributører og OEM-er, 
som dekker 135 land.

Ring +47 9041 8340 
Send e-post til post.no@videojet.com
eller gå til www.videojet.no

Videojet Technologies Norway 
Klinestadmoen 4, 
3241 Sandefjord

©2019 Videojet Technologies Inc. – Med enerett.

I Videojet Technologies Inc. jobber vi hele tiden for å forbedre produktene våre 
ytterligere.  
Vi forbeholder oss derfor retten til å forandre design og/eller spesifikasjoner uten 
varsel.
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Globalt hovedkontor

Videojets salgs- og 
serviceavdelinger

Produksjon og produktutvikling

Land med en av Videojets 
salgs- og serviceavdelinger

Land med en av Videojets 
salgs- og serviceavdelinger for 
partnere
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