
Trykking med termisk overføring

Videojet® 6230

Enkel i bruk takket være 
kodesikringsteknologi
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Design*

Gratis nettskybasert 
malopprettingsverktøy er tilgjengelig 
som en del av VideojetConnect™-
produktivtetsserie.

Med Videojet-teknologien for trykking 
med termisk overføring (TTO) kan 
du forbedrede utskriftskvalitetene 
på fleksibelt emballasjemateriell og 
merkbart redusere antall kodefeil.

*Avhenger av tilgjengelighet i landet ditt
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Vi presenterer  
Videojet 6230-skriver  
med termisk overføring

6230-skriveren er en del av Videojet TTO-familien som er designet 
for at du skal kunne øke produktiviteten. Videojet 6230 bruker 
den nyeste teknologien for å redusere antall kodefeil på fleksible 
emballeringsmaterialer og forbedre livsløpskostnader (TCO) ved 
hjelp av en utprøvd og kostnadseffektiv løsning. 

6230-skriveren er lett å bruke. Den har en intuitiv 
kontroller for berøringsskjermen i farger og 
funksjon for WYSIWYG-jobbvelger med ett trykk. 

Det enkle kassettdesignet har plass til 700 m 
bånd. Det gir lengre produksjonsforløp og en 
sikrere og enklere måte å bytte båndet uten at 
det går ut over produksjonen. 

Kodesikring leveres som standard med 
6230-skriveren når det brukes maler opprettet av 
CLARiSOFT™ eller VideojetConnect Design-
programvaren. Disse enkle 
kodeopprettingsverktøyene bidrar til å redusere 
antall operatørinteraksjoner. Det fører til færre 
brukerfeil og mindre unødvendig svinn og 
ekstraarbeid.

Unngå feilutskrevne koder som vanligvis oppstår 
ved bruk av varmestempling eller øvrig mindre 
sofistikert TTO-teknologi, og reduser 
brukerinteraksjonen ved hjelp av 
forhåndsdefinerte alternativer. 

Videojet 6230 er tilgjengelig med Bluetooth®-

tilkobling* slik at den også kan styres ved hjelp av 
en Android**-telefon. Det forenkler 
brukerinteraksjonen med skriveren og 
produksjonslinjen. 

Videojet 6230 tilbyr enløsning i dag som dekker 
behovene i morgen.

®  Bluetooth®-tekstmerket og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc. Enhver Videojet-bruk av disse merkene er under lisens.  

Andre varemerker og produktnavn tilhører de respektive eierne.

* Det kreves en Bluetooth USB-adapter for å kunne bruke Videojet 

6230-appen. Videojet 6230-skriveren fungerer kun med anbefalte 

Bluetooth USB-adapterne som leveres av Videojet og som samsvarer 

med gjeldende FCC- eller CE-forskrifter. Sjekk med de lokale 

myndighetene om det kreves ekstra spesifikk sertifisering i landet 

der du bor.

** Videojet 6230-appen støtter Android OS versjon 4.4.4 (Kit Kat) 

eller høyere. Det kreves en Android-telefon med Bluetooth-tilkobling 

for å kunne bruke Videojet 6230-appen.



Brukervennlighet
•	 Båndkassett med trykklås som gjør det  

raskt og enkelt å bytte bånd

•	 Intuitiv	5 tommers	nettbrettlignende	
kontroller for berøringsskjerm med 
CLARiTY™-grensesnittet som brukes  
i andre Videojet-teknologier

Passer de unike 
produksjonsbehovene dine 
•	 Luftfri drift eliminerer behovet for trykkluft

•	 Tilbyr	høykvalitetskoder	med	hastigheter	opptil	 
150 pakker/minutt

•	 Design	med	ett	skriverhode	for	intermitterende	 
eller kontinuerlig utskrift

•	 Kompakt	design	som	enkelt	integreres	i	de	 
fleste produksjonslinjer

Innebygd 
produktivitet
•	 Nøyaktig båndkontroll med toveis trinnmotorer 

som minsker mellomrommene mellom kodene 
og reduserer båndsvinnet

•	 	700 m	båndlengde	medfører	færre	båndbytter	
sammenlignet med varmestempler eller andre 
konkurrerende TTO-systemer

•	 	Den	enkle	båndbanen	muliggjør	raske	bytter	og	
mer effektiv drift

•	 	Bluetooth®-tilkoblingen gjør det mulig for 
brukeren å styre skriveren fra en Android-telefon
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Videojet 6230
Enkel i bruk  
takket være  
kodesikringsteknologi

Kodesikring
•	 WYSIWYG-forhåndsvisningen av utskrift gjør 

at brukerne kan bekrefte at riktig kode er valgt

•	 Den	innebygde	kodesikringsprogramvaren	
bidrar til å redusere antall brukerfeil og 
dermed minske mengden unødvendig svinn 
og ekstraarbeid

•	 Sanntidsklokkestempelet	forhindrer	datofeil

•	 Opplev	fordelene	ved	enkel	kodeoppretting	 
med VideojetConnect Design- eller  
CLARiSOFT-programvaren



Nyskapende design

•		Eliminerer	behovet	for	trykkluft

•		Færre	slitasjedeler	takket	være	mangelen	på	
luftslanger og tilkoblinger

•		Konsekvent	kodekvalitet	ved	hjelp	av	
nøyaktig skriverhodekontroll 

•		Forhindrer	at	brukerne	overjusterer	
konvensjonelle luftinnstillinger 
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Videojet 6230 integreres enkelt 
i de fleste produksjons linjer 
og er utviklet for å tåle vanlige 
produksjonslinjemiljøer. 

Mer eller 
mindre feilfri 
drift

Enkelt vedlikehold 
•		Få	slitasjedeler,	som	er	enkle	og	raske	å	bytte,	

bidrar til å sørge for at produksjonen 
gjenopptas så raskt som mulig

•		Skriverhodet	er	lett	å	bytte	ut	og	krever	ingen	
ytterligere brukerintervensjon for å gå tilbake 
til utskriften

Det luftfrie skriverdesignet  
gir følgende fordeler: 

Brukervennlig  
kassett

Enkel	 
båndbane

Toveis  
trinnmotorer

Robust og  
tidstestet spindeldesign 

i metall

Skriverhodedesign  
med ett skriverhode
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Design

Kodesikringen på 6230-skriveren er 
mulig ved hjelp av maler opprettet 
i Videojet CLARiSOFT, CLARiSUITE™ 
eller VideojetConnect Design 
maladministasjonsprogramvaren.

1 Full visning av valgt kode 
(WYSIWYG)

2 Kontrollerte brukerinndata for 
å unngå feil

3 Sanntidsklokkestempel

Kodesikring

Kodesikring
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Ytelse funksjoner

Avansert kontroll

6230-skriveren leveres med Bluetooth®-kapasitet. 
Dermed kan skriveren styres via Videojet 6230-appen 
på en Android-telefon i stedet for via HMI.

Telefonen kan brukes som 
«minnepinne» for å overføre 

jobber til VideojetConnect Design-
programvaren og 6230-skriveren

Med telefonen kan du velge en jobb 
ved hjelp av en strekkode, noe som 

reduserer risikoen for menneskelige feil

Mobilenheten kan 
fungere som grafisk 

brukergrensesnitt i stedet 
for en egen kontroller



Sinnsro leveres 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
besøk www.videojet.no
Videojet	Technologies	Norway 
Kirkegårdsveien	45
3616 Kongsberg

© 2018 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

mailto:post.no@videojet.com

