
Merke-, kode- og systemløsninger

Elektronikk

Ekspertise innen 
integrering og 
konfigurering er viktig – 
velg riktig laserløsning 
for dine bruksområder
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Leverer ditt 
ønskede merke
I større grad enn for andre kodingsprosesser 
er det viktig for en vellykket lasermerking å 
ha dyp forståelse av samhandlingen mellom 
kodingsteknologien og substratet. For å lykkes 
med markedsføring kreves det et stort utvalg med 
laserteknologier og opparbeidet kunnskap om 
tusenvis av bruksområder.  

Videojet har over 30 års kompetanse innen 
laserbruk og en laserportefølje som omfatter 
CO2, fiber og andre faststofflasere, og er i en unik 
posisjon til å levere det merket du ønsker.
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Videojet-eksperter samarbeider med deg for 
å hjelpe deg med å velge og sømløst integrere 
ditt ideelle kodingssystem i produksjonen.

CO2-lasersystemer 
Videojet CO2-laserserie er designet for å levere 
skarpe koder av høy kvalitet og tilbyr de mest 
fleksible konfigurasjonsalternativene for 
linjeintegrasjon. 

Fiberlasersystemer 
Fiberlaserserien ble utviklet for å imøtekomme 
behovene til produsenter som arbeider med 
robuste emballasjematerialer med høy 
massetetthet på linjer med moderat eller høy 
hastighet.

UV-lasersystem 
Videojet UV-laser leverer permanente koder 
med høy kontrast, som muliggjør sporing 
gjennom hele produktets levetid på substrater 
som HDPE- og LDPE-plast samt andre 
syntetiske fibermaterialer som DuPont™ Tyvek®.

Prøvelab
Videojet tilbyr en prøvelabtjeneste og kan gi deg ulike koder på emballasjen ved hjelp av ulike 
teknologier. Laboratoriet kan foreslå den optimale teknologien for all emballasjen og sende 
prøver for å hjelpe deg med å ta en informert beslutning før du investerer i en kodeløsning.

På grunn av variasjon mellom materialer er det viktig å teste kodingsløsningen før du starter 
produksjonen. Disse testene kan bidra til å avgjøre om teknologien oppfyller dine kodingsbehov 
når det gjelder kontrast, varighet og plassering. 

DuPont™ and Tyvek® er varemerker eller registrerte varemerker for DuPont og tilknyttede selskaper
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Sporbarhet og 
forfalskning
Foruten å spore synligheten til produktene gjennom 
hele distribusjonskjeden, kan koder også være et 
integrert middel for å bekjempe forfalskede produkter.

Beskyttelse mot forfalskning
Produsenter møter ofte utfordringer med ulovlig kopiering og 
salg av elektroniske komponenter som har svært likt utseende 
til de autentiske produktene. Enheter som er satt sammen av 
forfalskede komponenter, kan forårsake alvorlige problemer 
med produktsikkerheten eller påliteligheten. Slike komponenter 
kan i tillegg føre til regelverksproblemer, siden forfalskede 
komponenter ikke er sertifisert for bruk i sluttproduktet.

Med smart kodingsteknologi kan produsentene legge til 
unike produktidentifikatorer, for eksempel 2D-strekkoder og 
serienumre, som bidrar til at forfalskning blir vanskelig.

 

Tilpassede løsninger
Hos Videojet er kundene i sentrum 
for det vi gjør. Fra individuelle 
nettstedsundersøkelser og gjennomgang 
av emballasjelinjen med deg, til 
montering – vårt dedikerte ekspertteam 
vil skreddersy den anbefalte løsningen 
for å oppfylle behovene dine for ulike 
bruksområder og levere rene, skarpe, 
permanente koder. 
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Merkeidentifikasjon 
og -gjenkjenning
De fleste elektroniske komponenter selges i 
store partier direkte til produsenter. Bare en 
brøkdel selges med individuell emballasje. 
Koding er i mange tilfeller den eneste 
måten produsenten av den elektroniske 
komponenten kan identifisere produktet på og 
representere merkevaren for brukerne.

Kretskort

Integrert krets

Bilsensor

Miljøsensor

Kontakt

Elektronisk bryter
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Direkte koding, erstatter 
behovet for etiketter
Forhåndstrykte etiketter kan være tungvinte å påføre, er 
ikke fleksible for små produktpartier og kan være dyre å 
forhåndsprodusere og lagre. 

Utskifting av etiketter

2D-kode og tekst

Spesifikasjonsskilt

Kretsdiagram

Strekkoder

Sertifiseringssymboler

Holdbare og rene 
komplekse koder
Oppnå permanente og presise koder uten å 
skade substratet eller gå på bekostning av 
produktestetikken. 

Videojet-lasere kan produsere høykontrastkoder 
på en rekke produktfarger og -substrat og er i 
stand til å kode presis, detaljert informasjon som 
koblingsskjemaer, forskriftsmessig informasjon og 
logoer.
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Fordelen ved Videojets tjenester

Videojet har bransjens største feltserviceorganisasjon.  
Dette betyr at vi kan tilby våre kunder tilgang til:

Sertifiserte feltserviceteknikere
Hundrevis av lasereksperter med oppdatert opplæring og umiddelbar tilgang til 
vårt tekniske kunnskapsbibliotek

Hurtig responstid
Serviceteknikere befinner seg i nærheten og er klare til å dekke dine umiddelbare 
behov

Tilgjengelige deler
Serviceteknikere har viktige reservedeler tilgjengelig for å hjelpe til med å frem-
skynde reparasjoner

Tilpassede servicepakker Designet for å betjene kunder med alle erfaringsnivåer

Opplæringspakker for operatør
Tilgjengelig for å sikre at operatørene forstår viktige skriverfunksjoner og er 
forberedt på nye kodingskrav

Opplæringspakker for vedlikehold
Tilgjengelig for å gi de ansatte mulighet til å vedlikeholde Videojet-utstyret ditt 
med de høyeste standardene

Døgnåpen teknisk støtte via 
telefon Flere enn 40 tekniske eksperter som kan hjelpe med dine umiddelbare behov



Trygghet på produktet er standard

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

Målet vårt er å inngå partnerskap med kunder som leverer 
emballerte forbruksvarer, farmasøytiske produkter 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 bruksområder 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 skrive ut 
på over ti milliarder produkter hver dag. Vi har over 
4000 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 originalprodusenter som dekker 135 land.

Ring +47 32 99 42 00 
Send e-post til post.no@videojet.com
eller besøk 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.
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Globalt hovedkontor

Videojets salgs- og 
serviceavdelinger

Produksjon og produktutvikling

Land med Videojet salgs- og 
serviceavdeling

Land med Videojet salgs- og 
serviceavdeling for partnere

mailto:post.no@videojet.com

