
Blekkstråleskriver

Videojet® 1880

Tilrettelegging for 
Industry 4.0- 
produktivitetspionerer



Videojet 1880 utnytter den 
samlede intelligensen til 
10 000 skytilkoblede  
Videojet-skrivere for å hjelpe 
med å holde produksjonslinjen 
din i gang
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Videojet 1880 CIJ-skriveren bygger 
på omfattende innsikt fra flåten av 
skytilkoblede Videojet-skrivere, den største 
i bransjen, for å muliggjøre din reise mot 
Industry 4.0.

Millioner timer med skriverdata ble brukt 
når designet fra 1880 ble laget, noe som 
resulterte i en avansert digitalt aktivert 
løsning. Videojet 1880 overvåker og 
sporer kontinuerlig skriverparametere, 
slik at brukeren proaktivt kan løse 
potensielle skriverproblemer og bidra til at 
produksjonslinjen fungerer uten avbrudd.

Med en blekkoppbyggingssensor som er 
først i bransjen, og Videojet MAXIMiZE™ 
innebygde diagnostikkpakke leverer 1880 
ytelse uten overraskelser.

Ikke bare muliggjør 1880 eksepsjonell 
driftstid – den er spesielt utformet for å hjelpe 
teamet ditt med å forbedre produktiviteten 
og oppnå lavere kostnader i løpet av 
skriverens levetid.

Unngå nedetid med Videojet 
1880-blekkstråleskriveren, laget for 
Industry 4.0-produktivitetspionerer.
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Født digital: Tilrettelegg for 
produktivitetsreisen din
Med innebygd overvåkningssystem for viktige signaler, smarte varsler, 
ekstern teknisk støtte ved forespørsel, wifi-tilkobling og et avansert 
automatisert feilsøkingsprogram, forutser 1880 potensielle skriverproblemer 
på forhånd slik at du kan unngå dem og gjøre det mulig å gjenopprette 
raskere hvis nedetid likevel skulle forekomme.

Reduser hovedårsakene dine for 
uplanlagt nedetid for skriveren
Videojet MAXIMiZE ™ avansert diagnosepakke overvåker 
kontinuerlig skriverhelseparametere for å hjelpe operatører med 
å enkelt identifisere om det er sannsynlig at det oppstår en feil. 
Skriveren varsler på skjermen, og de innebygde videoene veileder 
en bruker gjennom proaktive vedlikeholdsrutiner.

Videojet  
 MAXIMiZE™
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Overvåker 
skriverens 
tilstand

Veileder brukeren 
gjennom vedlikehold for 

å forhindre potensielle 
ledningsstopp

Anbefaler 
alternativer for å 
forbedre ytelsen

Varsler brukeren når 
helseparametere 
går utenfor normale 
driftsverdier
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Reager raskere med ekstern 
synlighet for feil i sanntid
VideojetConnect™ Remote Service* gir sanntidsvarsling 
om skriverproblemer slik at både Videojet-eksperter og 
teknikerne dine kan diagnostisere problemet eksternt.

BytteReparasjon

Feil

Diagnose

Produksjonen er gjenopptatt

Kom raskere i gang igjen etter feil
Rapid Recover™* bruker avansert automatisk feilsøking 
for raskt å finne ut om en feil på skriveren enkelt kan 
repareres, eller om en reserveskriver må distribueres 
med skriverinnstillingene automatisk overført, slik at 
produksjonslinjen kan gjenopprettes innen 20 minutter.

Den-første-som-
blir-varslet
Sanntidsvarsler om 
skriverens behov, advarsler 
eller feiltilstander

Den-første-som-
reagerer
Umiddelbar synlighet 
for verdifull skriver- og 
produktivitetsinformasjon

*  Avhenger av tilgjengelighet i landet ditt
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Sørg for riktig kode til riktig 
kvalitet hver gang
Reduser menneskelige feil med kodestyring og funksjoner for 
produksjonslinjeintegrering. Oppdag og fiks problemer med 
utskriftskvaliteten raskt.

Reduser utskriftsklipping

Fang opp merkefeil hvis de 
forekommer
For programmer der utskriftskvaliteten er kritisk, støtter 
1880 tilkobling til bransjeledende visjonssystemer som 
verifiserer hver kode.

Klippet merke Kvalitetsmerke

Skrivehodet fra 1880 inneholder en 
unik sensor som gjør det mulig for 
skriveren å oppdage oppbygging 
i skrivehodet og varsle brukeren 
om potensielle problemer med 
utskriftskvaliteten. 

Med kun ett tastetrykk gjør den 
automatiske skyllingen til 1880 det 
enkelt å rengjøre skrivehodene og 
redusere blekkoppsamling, som er 
hovedårsaken til merkeklipping.



Effektiviser omskiftninger og  
reduser risikoen for feil
Fjern potensialet for menneskelige feil med 
1880-programpakken med funksjoner for 
linjeintegrasjon og kodestyring.

Leder deg hvert steg på veien
Vårt SIMPLICiTY™-grensesnitt leverer 
umiddelbar kodesikring med feilsikringsregler 
som definerer redigerbare felt, tillatte datatyper, 
datoområderestriksjoner og mer, hvilket reduserer 
skriversamhandling og mulige brukerfeil betraktelig. 

Ethernet/IP™ er et varemerke for ODVA. PROFINET® er et 
registrert varemerke for Profibus og Profinet International (PI). 
OPC Foundation® er et registrert varemerke for OPC Foundation.
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Videojets meldingsdesign 
og programvare for 
kodestyring muliggjør raskere 
produksjonslinjeoppsett og 
-overganger, og de eliminerer 
unødvendige operatørinteraksjoner, 
noe som reduserer mulighetene for 
merkefeil.



Minimer  
operatøravbrudd
Vår mest avanserte skriver, 1880, er designet for 
å redusere og forenkle rengjøringsintervaller og 
bytting av patroner, noe som holder operatørene 
fokusert på produksjonen.

Bransjeledende rensevæske 
forbruk så lavt som 3,5 ml/t
Velg mellom patroner på 0,75 l og 1 l. Riktig 
kassettstørrelse kan redusere sløsing av blekk eller opp til 
doble utbyttingsintervallet for rensevæske.
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Ekstern tilgang med 
VideojetConnect™  
Remote Service†

Få umiddelbar tilgang på verdens største nettverk av CIJ-eksperter 
med ett tastetrykk, og bring teknikeren direkte til produksjonslinjen 
for å hjelpe deg med feilsøking og ekstern gjenoppretting av 
skriveren. Ingen annen teknologi gir deg hjelp raskere for å sikre at 
du tar riktige beslutninger.

† Avhenger av tilgjengelighet i landet ditt

* Sammenlignet med andre Videojet-modeller 

Opptil

doble*  
erstatnings 
intervallet
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Enkel forebyggende vedlikehold tar 
fem minutter i året
Du kan enkelt inkludere årlig forebyggende vedlikehold 
utført av operatør i produksjonsplanen.

Teknisk støtte fra Videojet hjelper kunden 
eksternt med å konfigurere en ny kodemelding 
og unngå forsinkelser i implementeringen.

Da en ledende matprodusent begynte å bruke en ny type 
boks- og merkeoppsett, innså operatørene at de ikke 
hadde kunnskapen for å justere skriverinnstillingene riktig 
for det nye programmet, og kontaktet Videojet for å få 
hjelp. Feltserviceteknikeren fra Videojet koblet seg til med 
ekstern tilgang umiddelbart og konfigurerte maskinen 
med fjernhjelp.

Videojet Remote Service Proactive  
Monitoring hjelper kunden med å unngå 
nedetid.

Videojets tekniske støtteteam oppdaget en «Sjekk 
hastighet»-advarsel fra en skriver og kontaktet kunden før 
det ble et stort problem, for å unngå nedetid. Teamet fikk 
tilgang på skriverens konfigurasjon via kundegitt ekstern 
tilgang og rettet pulsgiver -parameterne slik at skriveren 
kunne gjenoppta driften på bare noen få minutter.

Utvidet intervall mellom  
rengjøring av skrivehodet
Avansert skrivehodedesign med intelligent  
stopp-start-sekvens minimerer behovet  
for rengjøring av skrivehodet ved å bare varsle  
operatøren etter behov.
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Passer naturlig i produksjonslinjen din
Avanserte funksjoner for å oppfylle de mest krevende 
standardene og fleksibilitet til å utvide kapasiteten.

Optimalisert for nedvasking
Valgfri IP66-klassifisering eliminerer behovet for å fjerne 
skriveren fra linjen under nedvasking, og 316 grader 
rustfritt stål gir overlegen rustbeskyttelse.

Blekkvalg som passer programmet ditt
Med over 30 blekktyper å velge mellom kan Videojet finne 
det ideelle blekket for dine behov.

Holdbar overstøpt kontrollkabel for 
traversering
Den overstøpte kontrollkabelen er bygget for å vare, med  
et slank, holdbart design som er konstruert for å tåle  
de tøffeste traverseringssmiljøene. 

Det smidige skrivehodet arbeider  
med linjen din, ikke mot den
Unike skrivehodevalg gir bedre linjeintegrering med flere 
monteringsalternativer og plassering nærmere produktet.

350 ° 
grader  

roterende 
skrivehode

45 °
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Dra nytte av den integrerte programpakken vår med avansert 
analysering, ekstern tilkobling og bransjens mest omfattende 
service.

Forbedrer
funksjonaliteten  

og bruken til  
skriveren over tid

• prediktiv analyse og  
skybasert rapportering 

• avansert ytelsesovervåking  
for å veilede kontinuerlig 

forbedring

• konsultasjontjenester på 
tomannshånd for  

optimalisering

Veien til produktivitet

Vedlikehold
optimal ytelse for  
skriveren din

• MAXIMiZE™ diagnostikkpakke

•  forebyggende vedlikehold på 
stedet 

•  eksterne varsler for å overvåke  
skriverens status

•  behovbasert opplæring  
eksternt og på stedet

Kom raskt i gang igjen
etter feil, og oppretthold produktiviteten

• Rapid Recover™ automatisk feilsøking

• mest omfattende service med svartid uten like

• eksterne Videojet CIJ-eksperter tilgjengelige etter behov



Sinnsro leveres som 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 400 000 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 32 99 42 00 
Send e-post til post.no@videojet.com
eller gå til www.videojet.no

Videojet Technologies Norway 
Klinestadmoen 4, 
3241 Sandefjord

© 2022 Videojet Technologies Inc. – Med enerett.

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

  
Delenr. SL000688
br-1880-nb-no-0622

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

mailto:post.no@videojet.com

