
Blekkstråleskrivere

Videojet 1860 
Den smarte måten å skrive ut på.
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I en verden der man kontinuerlig må sette høye 
standarder, må produksjonslinjeutstyret være 
mer intelligent for å oppnå enda høyere ytelse. 
1860-blekkstråleskriveren fra Videojet hjelper 
teamet ditt med å sette nye standarder for 
ytelse.

I 1860 har Videojet gjenoppfunnet teknologien 
for blekkskriverutskrift. 1860 integrerer ledende 
innebygget intelligens- og 
kommunikasjonsegenskaper med 
revolusjonerende teknologi. 1860 tilbyr ikke bare 
stabil driftstid – den er spesielt utformet for  
å hjelpe teamet ditt med å forbedre 
produktiviteten og oppnå lavere kostnader i løpet 
av skriverens levetid. 

Med et innovativt dysesystem og SIMPLICiTY™-
grensesnittet vil bruken av 1860 bli en vanesak for 
teamet ditt. Med banebrytende prediktive 
funksjoner, forbedret registrering og 
databehandling kan du varsle teamet ditt om 
mulig ikke-planlagt nedetid. Med forvarsel hjelper 
1860 teamene dine med å ta korrigerende tiltak 
under planlagte linjeproduksjonsstopper for  
å sørge for optimal produktivitet  
i produksjonslinjen. Og med valgfri 
VideojetConnect™ Remote Service kan teamet ditt 
få tilgang til Videojet-eksperter for å øke 
produktiviteten og feilsøke mulige problemer.

Med over 40 år med bransjeledende ekspertise 
innen blekkstråleskrivere har Videojet levert den 
smarteste, mest brukervennlige og mest effektive 
blekkstråleskriveren i bransjen.

Forutsigbarhet og  
produktivitet kan gi  
lavere kostnader over  
levetiden til investeringen din

Maksimer omsetningen og produksjonskvaliteten 
til produksjonslinjen din med Videojet LifeCycle 
AdvantageTM

Videojet 1860 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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Ytelse uten overraskelser  
Oppetid når du trenger det

•     Prediktive funksjoner gir opptil 8 timer med 
avansert varsling av de vanligste feilene som 
forårsaker nedetid under normale driftsforhold

•   En banebrytende blekkoppsamlingssensor varsler 
om tilstopping og EHT-utløsinger

•   Gjenopprett ikke-planlagte avbrudd på 
bare noen minutter med ekstrautstyret 
VideojetConnect™ Remove Service – som 
reduserer behovet for besøk fra serviceteknikere

Minimalt berøringsdesign 
Hold operatørene dine 
fokusert på produksjon

•   Reduser operatørfeil betraktelig ved bruk av 
avansert kodeforsikring

•  Se innebygde videoveiledninger med 
instruksjoner for rutinemessige skriveroppgaver

•  Fullfør forebyggende vedlikehold med tre 
lettutskiftelige SmartcellTM-komponenter

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

Videojet 1860.  
Forbedret produktivitet  
i dag kan øke  
lønnsomheten i morgen

Passer naturlig i produksjonslinjen din 
Arbeid akkurat slik du ønsker  
å arbeide

•   Reduser driftskostnadene med opptil 20 % mer effektiv bruk 
av løsemidler*

•  Tåler umilde nedvaskingsmiljøer
•  Hygienisk design i samsvar med retningslinjer i bransjen
•  Det innovative skriverhodet øker hastigheten med opptil 

20 % for enkelte bruksområder
•  Integrer med fabrikksystemer ved bruk av standard 

bransjeprotokoller med ekstra arbeidsflytmoduler
•  Valgfritt 90-graders skrivehode som kan dreie 350 grader for 

optimal integrering med produksjonslinjen

Innebygd utvikling 
Forbedre din virksomhet  
i dag og i morgen

•   Gjør mer i fremtiden ved å oppgradere skriveren med 
ekstra arbeidsflytmoduler

•   Reduser ikke-planlagt nedetid ved å benytte 
oppdateringer til prediktive funksjoner

•  Vær mer effektiv med detaljert analyse og rapportering 
under kjøring, i samarbeid med Videojet Service for  
å bli bedre over tid

 * Sammenlignet med eksisterende 1000 Line-modeller



4

Ytelse uten  
overraskelser ...  
Oppetid når  
du trenger det

Den første prediktive  
blekkoppsamlingssensoren
Reduser hovedårsaken til ikke-planlagt nedetid for skrivere 
betraktelig med en bransjeledende blekkoppsamlingssensor. 
1860-skriverhodet inneholder en unik sensor som gjør det mulig 
for skriveren å registrere oppsamling i skriverhodet, hvilket gir 
brukeren beskjed før utskriftsklipping og tilknyttede EHT-utløsinger 
forekommer. 

Overvåk tilstanden til  
din 1860 kontinuerlig
Dette revolusjonære systemet er utrustet med kraftige og smarte 
funksjoner og har 53 sensorer som hele tiden overvåker over  
150 nøkkelindikatorer for skriverytelse, slik at du får avansert 
diagnostikk, analyse og veiledning i utbedring av problemer før de 
inntreffer.

Gjør blekkstråleskrivere  
kontinuerlige
Skriveren er utformet med en bransjeledende prediktiv funksjon, 
som gir overlegen oppetid og ytelse. Resultatet er en 
revolusjonerende design som utfyller dine merkings-og 
kodingsmål i dag og etter hvert som de utvikles. 

1860 har både prediktive og forebyggende funksjoner, noe som 
reduserer vanlige problemer med utskriftsklipping og 
EHT-utløsinger som andre blekkstråleskrivere sliter med. Skriveren 
varsler brukere før ikke-planlagt nedetid, bidrar til å eliminere feil 
grunnet operatørhandlinger og gir tilgang til teknisk støtte 
eksternt. Hvis et problem oppstår, gjør VideojetConnect™ Remote 
Service (ekstrautstyr) det mulig å gjenopprette systemet etter en 
rekke feiltilstander på bare noen minutter, samtidig som behovet 
for besøk av serviceteknikere reduseres.

Bransjens

1 ste
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Reservebeholder for 
rensevæske med minst  
8 timers kjøretid**

En ekstra reservebeholder beskytter produksjon 
under normale driftsforhold – og gir advarsler 
god tid i forveien for å forhindre en 
nedetidhendelse.

Nøyaktig måling av væskeoverføring øker 
stabiliteten av blekk- og rensevæskeblandingen, 
og gir en pålitelig indikasjon på gjenværende 
væskenivåer. 1860s væskesystem har en større 
1 liter Smart Cartridge™ med Videojet integrert 
mikrobrikke for å sikre at kun kompatible væsker 
benyttes. Det er umulig å laste inn feil type 
blekk eller inkompatibel rensevæske, hvilket 
bidrar til å forhindre vanlige operatørfeil.

** Under normale driftsforhold 

***  En stor papirorganisasjon reduserte skrivernedetid 
med over 50 % ved bruk av VideojetConnect™ Remote 
Service for å: analysere eksterne varsler med detaljer 
om skriverytelse, undersøke underliggende årsaker og 
identifisere forbedringer i driftsprosedyrer.

50 %  
reduksjon  

i skrivernedetid***

Overlegen kvalitet med høyere hastighet
1860 leverer lineære hastigheter på opptil 960 fpm og  
302 fpm i rastere på tre linjer, en 20 % økning i forhold  
til tidligere skrivere*, noe som fører til høyere produktivitet  
og mer informasjon skrevet ut med høyere kvalitet.

* Relatert til økning over 1000 Line. 



SmartcellTM  
Vedlikehold gjort enkelt
Gjør rutinemessig vedlikehold enklere med tre fargekodede, lettutskiftelige 
komponenter som kan byttes bare på noen minutter med Videojet 
SmartCell™-teknologi.

Elektroniske varsler gir beskjed i forveien, slik at vedlikehold kan utføres  
i samsvar med produksjonsplanene dine.
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Innebygde videoinstruksjoner veileder 
brukerne gjennom rutineoppgaver trinn 
for trinn.

Fjern risikoen for operatørfeil fra feil 
datainnlegging ved å gjøre manuelle handlinger 
nærmest ikke-eksisterende med 1860s avanserte 
kodeforsikringsfunksjon.

Intelligent meldingsopprettelse  
reduserer kodingsfeil betraktelig

Minimalt berøringsdesign ...  
Hold operatørene dine  
fokusert på produksjon
Smart utskrift gjort enkelt! 

Det nye SIMPLICiTY™-grensesnittet reduserer operatørens samhandling med skriveren 
betraktelig for å eliminere mulige brukerfeil gjennom et intuitivt, nettbrettinspirert,  
10" berøringsgrensesnitt. Og med VideojetConnect™ Remote Service (ekstrautstyr) kan du få hjelp fra 
verdens største team for teknisk støtte med bare et knappetrykk.

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 skriversamhandling 
og mulige brukerfeil betraktelig.

Servicemodul 1

Luftfiltermodul

Servicemodul 2



Sanntidsvarsler om skriverens behov, 
advarsler eller feiltilstander

Med den intelligente programvaren kan 
du reagere raskere, ettersom du får 
umiddelbare varsler på e-post ved 
uregelmessigheter eller feil som kan ha 
innvirkning på ytelsen til Videojet-
skriveren din.

Umiddelbart innsyn i verdifull  
skriveraktivitet

Nå kan du handle proaktivt, ettersom du 
kan se statusen for alle Videojet-
skriverne i anlegget ditt samt få detaljert 
informasjon om enkeltenheter. Du kan 
raskt se konfigurasjonsverdiene uten 
komplisert navigering, og ved hjelp av 
ytelsesdiagrammene kan du følge 
enheters historikk og bidra til  
å identifisere årsaken til nedetid.

Med ekstern gjenoppretting er 
Videojet-ekspertisen bare et klikk 
unna

Takket være funksjonene for ekstern 
tilgang kan interne eksperter eller 
Videojets tekniske støtte få elektronisk 
tilgang til operativsystemet på 
Videojet-skriveren din. De kan feilsøke og 
til og med gjøre endringer  
i innstillingene – det hele via nettet. 
Denne virtuelle tilgangen gjør det mulig 
å komme raskere i gang igjen – ofte 
uten behov for besøk fra 
serviceteknikere.

Eksterne varsler:  
Vær den første som får 
informasjon

Kontrollpaneler:  
Vær den første som 
reagerer

Ekstern 
gjenoppretting:  
Vær den første som ken

Ekstern tilgang med VideojetConnectTM Remote Service*

1860-skriveren med VideojetConnect™ Remote Service (ekstrautstyr) leverer innebygd fjernservicefunksjon. 

Umiddelbar tilgang til verdens største nettverk av eksperter innen blekkstråleteknologi er bare et fingertrykk unna.  
Bring teknikeren direkte til produksjonslinjen for å hjelpe til med feilsøking og ekstern gjenoppretting av skriveren.  
Ingen andre skrivere leverer hjelp raskere slik at du kan ta beslutninger når du trenger det.
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Unikt dysesystem
Det unike designet fører til renere start og 
trykkeoperasjoner med lengre kjøring i et bredere 
spekter av endrende produksjonsforhold. Den 
forbedrede Dynamic Calibration™ gir deg uavhengig 
viskositetsovervåking og -kontroll, slik at du ikke trenger 
å vente på at systemet skal nå riktig temperatur før du 
starter utskriftsjobben.

* Avhenger av tilgjengelighet i landet ditt

**  En ledende produsent av byggematerialer brukte 
VideojetConnect™ Remote Service for å forbedre 
rutinemessige vedlikeholds- og rengjøringsprosedyrer, 
hvilket reduserte deres ikke-planlagte skrivernedetid 
med over 80 %.

80 % reduksjon  
i ikke-planlagt  
skrivernedetid**

Ny koaksial ladingselektrode 
spesielt utviklet for å bidra til 
å forbedre utskriftskvalitet.
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Passer naturlig i 
produksjonslinjen din
1860 tilhører ikke bare produksjonslinjen din – den tilpasser seg til 
den. 1860 driver produktivitet på måter som andre skrivere ikke kan. 

 
Redusert  
forbruk  

på opptil

 20 %*

Tilkobling etter dine behov
1860-skriveren tilbyr flere integrasjonsvalg, for 
eksempel standard RS-232- og Ethernet-porter samt 
alternativer for fabrikkautomatiseringsprotokoller av 
bransjestandard som Ethernet/IP™ og Profinet®*.

*Ethernet/IP er et varemerke for ODVA. Profinet er et registrert 
varemerke for Profibus og Profinet International (PI).

Reduserer driftskostnader
1860-skriveren er vår mest effektive hittil, med 
besparelser opptil 20 %* som kan oppnås gjennom 
en nyskapende tilnærming til kondensatordesign og 
gjenvinning av løsemidler.

*   Sammenlignet med eksisterende 1000 Line-modeller.

Smart temperaturjustering 
uten behov for fabrikkluft
1860s intelligente luftstrømsystem styrer ren, 
kald luft til avgjørende komponenter i 
skriveren, noe som utvider det stabile 
driftstemperaturområdet til 0–50°C, selv i de 
mest krevende miljøer.
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1860 muliggjør effektiv rengjøring og raskere omstart av 
produksjonslinjen. Det hygieniske designet er i tråd med 
retningslinjene for bransjen og har skrå overflater som 
hindrer at det samles opp væsker, avfall eller skitt.

Systemet er tilgjengelig med ekstra IP66-klassifisering, 
slik at du ikke trenger å fjerne skriveren fra 
produksjonslinjen ved nedvasking. 1860 befinner seg  
i produksjonslinjen i ditt krevende produksjonsmiljø.

Oppfyller de mest krevende standardene 

Valgfritt 90-graders 
skrivehode
Valgfritt 90-graders skrivehode kan dreie 350 grader 
i 10 graders intervaller, slik at skrivehodet og 
forbindelseskabelen kan ha 35 ulike retninger for 
optimal integrering med produksjonslinjen.

45°

45-graders skrått skrivehodedesign
Skrivehodedesignet gir bedre linjeintegrering med flere monteringsalternativer og plassering 
nærmere produktet. Skriverhodet kan komme så nær pakken som 2 mm, selv i gavletopp eller 
andre vinklede emballeringssystemer, for koder av skarpere og bedre kvalitet – hvilket reduserer 
sløsing og forbedrer kvalitet.

Bransjens

1ste
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Innebygd utvikling … 
Forbedre din  
virksomhet i dag  
og i morgen
1860 støtter deg i takt med dine endrede utskriftsbehov og 
produksjonsprosesser i stadig utvikling. Nye funksjoner som 
utvider skriverens funksjonalitet kan legges til når du trenger 
dem.

Skalerbarheten av 1860s avanserte programvare kan gjøre 
skriveren mer produktiv og lønnsom etter hvert som målene 
endres. Denne funksjonen kan gjøre at 1860-skriveren gir økt verdi 
for virksomheten din over tid.

Finjuster produktiviteten din med  
Advantage LifeCycle VideojetTM

1860s avanserte analyse og rapportering under kjøring sikrer 
kontinuerlig forbedring. Historiske hendelser fra så langt tilbake som  
90 dager kan loggføres og analyseres. VideojetConnect™ Remote 
Service (ekstrautstyr) kan deretter undersøke ytelsen din ved hjelp av 
lett tilgjengelige detaljerte rapporter.  
 
Spesialiserte Videojet-teknikere vil analysere dine omfattende 
datalogger og finne ut årsaken og konteksten, slik at du kan redusere 
ikke-planlagt nedetid i fremtiden.
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•   Behovsbasert fjernopplæring fra Videojet 
sin tekniske brukerstøtte med et  
tastetrykk

•   Servicepakker for periodisk forebyggende 
vedlikehold for å holde skriveren  
i topp stand

•   Eksterne varsler som kan konfigureres, 
informerer kunder om nærstående svikt 
og advarer før det forekommer nedetid, 
slik at man kan ta proaktive tiltak mellom 
produksjonsskift

•   Smartskrivere benytter data på 
tvers av en flåte av tilkoblede 
skrivere for kontinuerlig  
å optimalisere skriverytelse som  
er skreddersydd til bruksområdet

•   Rådgivende tjenester med 
eksterne servicedata for  
å identifisere driftsmessige 
forbedringer og hjelpe deg med  
å styre anlegget bedre

•   1860 har avansert funksjonalitet 
for overvåking og loggføring, så 
du får en bedre forståelse av den 
generelle skriverytelsen i alle skift 
og mer effektiv drift.

•   Mer enn 50 innebygde sensorer  
for å forbedre prediktive 
egenskaper over tid og bli 
smartere når det gjelder å unngå 
ikke-planlagt nedetid

•   Valgfrie kontrakter for garantert 
oppetid for å hjelpe deg med  
å redusere vedlikeholdskostnadene

•   Mange reparasjonsbehov kan løses ved hjelp av Videojets 
team av eksperter innen blekkstråleteknologi på bare noen 
minutter, uten behov for besøk fra serviceteknikere

•   Bransjens største globale serviceorganisasjon som gir støtte 
på stedet ved behov når komplekse støttebehov oppstår

VedlikeholdForbedring

Gjenoppretting

Videojet 1860 benytter avansert analysering, fjerntilkobling og bransjens 
mest omfattende service for å ivareta vår forpliktelse til oppetid, økt 
produksjon over tid samt raskt å hjelpe deg med å gjenopprette fra 
ikke-planlagte avbrudd.

Videojet  
LifeCycle AdvantageTM

Optimer din kodings-  
og merkingsinvestering

www.videojet.no/LCA

Videojet 1860…  
den første skriveren designet med smart 
sensorteknologi som ikke bare ivaretar 
vårt løfte til oppetid, men også blir 
smartere og forbedrer ytelse over tid



Ring +47 9041 8340 
Send e-post til post.no@videojet.com
besøk 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.

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.

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

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.

Delenr. SL000640 
br-1860-nb-no-0919
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