
Merke-, kode- og emballasjeløsninger

Produktveiledning for 
storskriftsmerking



Videojet® 2300-serien med blekkskrivere

Disse blekkskriverne for store tegn gir koder av høy kvalitet på esker og kartonger, slik at du kan redusere kostnadene 
forbundet med forhåndstrykte esker og etiketter. 

•  180 dpi oppløsning for koder av høy kvalitet, for eksempel alfanumeriske, strekkoder og grafikk på  
bølgepappesker og beholdere

• Lite system i én enhet med skrivehodehøyder på 2,1 tommer og 2,8 tommer (53 og 70 mm)
•  Konsekvent utskriftskvalitet takket være mikrospyling av skrivehodet i forbindelse med hver  

utskrift og reduserte livsløpskostnader ved hjelp av en unik krets for resirkulering av blekk

Videojet® 9550 Print & Apply-etikettmaskin med Intelligent MotionTM

Maksimer linjens driftstid, øk produktiviteten og fjern risikoen for feilmerking av pakker med det mest avanserte og 
brukervennlige utskrifts- og påføringssystemet.

•  Optimaliserer vedlikeholdsarbeidet som følge av at over 80 % av slitedelene er fjernet
•  En innebygd etikettdatabase gir nøyaktig jobbvalg og minimerer behovet for at operatøren rører 

systemet 
•  Eliminer nærmest alle etikettstopp og forenkle oppsettet med Direct ApplyTM for topp- eller 

sidepåføring
•  Alternativer for hjørnebrytning, pakkeforside og pressmodul tilgjengelig
•  Ingen mekaniske justeringer i den daglige driften

Videojet® 2120-blekkskriver

Brukervennlig skriver for enkelt- eller dobbeltlinjers alfanumeriske koder til en rekke produkter eller pakker.  
Et utvalg av skrivehoder og blekk gjør det mulig å skrive ut på en rekke porøse og ikke-porøse materialer.

•  Utskriftshøyder på opptil 2,0 tommer (50 mm) ved en hastighet på opptil 371 fpm (113 mpm) –  
avhengig av skrivehode

• Flere alternativer for skrivehoder og blekk gir bruksfleksibilitet
• Enkel betjening reduserer feilkoding, og veiledet installasjon reduserer tiden for oppsett/oppstart
• Avanserte meldingsadministrasjonsfunksjoner

Unicorn®- og Unicorn® II-blekkskrivere

Kompakte enkelt- og dobbeltlinjers utskriftssystemer med lav oppløsning som kan programmeres raskt og enkelt. 

•  Standard utskriftshøyder på opptil 1,0 tommer (25 mm) i hastigheter på opptil 200 fpm (61 mpm) – avhengig av 
modell

•  Automatisk datoendring, klokkefunksjoner, løpende tellere og plass til 52 meldinger i minnet
•  Produktnavn, identifikasjonsnumre, automatiske produksjonstellere og nøyaktige 

tidskodefunksjoner er tilgjengelige med ett tastetrykk
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Videojet®-service

Videojet tilbyr global service og støtte, med over 800 ressurser for direkte service og tekniske støtte fordelt over 
24 land, og fabrikksertifisert distributørstøtte i 100 land til. 

• Installasjon, igangsetting og driftsstøtte på stedet
• Døgnåpen brukerstøtte / teknisk støtte i 16 land
• Anerkjent reaksjonsevne for å tilfredsstille krav til service på stedet
•  Tjenestetilbudene kan konfigureres til dine unike behov inkludert opplæring, spesialiserte 

servicekontrakter som tilbyr bytting av deler, forebyggende vedlikehold og forsyninger

Videojet®-tilbehør og -deler

Videojet tilbyr et bredt spekter av reservedeler av høyeste kvalitet for å sikre at skriveren din fungerer optimalt. Vårt 
omfattende utvalg av tilbehør bidrar til å levere bekymringsfri installasjon og produksjonseffektivitet. 

•  Fra skreddersydde braketter og rengjøringssett til skriverstativ og eksterne væskebeholdere med  
stor kapasitet – vi har tilbehør for å oppfylle et bredt spekter av bruksspesifikasjoner

•  Originale, ekte deler av høy kvalitet fra det største tilgjengelige varelageret
•  Reservedeler produseres i et ISO-miljø med automatiske testinnretninger for mange 

virksomhetskritiske deler.

Videojet®-forsyninger

Videojet-forsyninger gir et komplett utvalg av høyoppløsnings- og ventilstråleblekk som er spesielt formulert for 
optimal ytelse i Videojet- og Marsh-skriversystemer. Omfattende testing av blekk- og skriverkombinasjoner sikrer 
konsekvente resultater.

•  Over 60 blekktyper er tilgjengelig for å oppfylle et bredt spekter av bruksbehov, inkludert 
fargealternativer for utvalgte skrivere 

•  Emballasje i større volum er tilgjengelig for brukere som trenger det
•  Væsker fra Videojet er utviklet for å forbedre ytelsen til Videojet-skrivere og øke 

produksjonseffektiviteten

CLARiSUITE™-løsninger

Disse løsningene sikrer at riktig kode merkes på rett produkt fra linje til linje og anlegg til anlegg, noe som øker 
produktiviteten, reduserer kostnadene og beskytter merkevaren.

• Konfigurer flere skrivere fra én plassering, noe som reduserer tiden som trengs for å stoppe linjen
•  Sentralt lagrede og administrerte jobbdata hjelper deg med å unngå forsinkelser i å starte 

produksjonskjøringer
•  Funksjoner for kodesikring hjelper deg å sikre at riktig kode er på riktig produkt
• Skrivere kan vedlikeholdes fra én skjerm uten å oppsøke hver enkelt skriver
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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
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Vi forbeholder oss retten til å forandre design og/eller spesifikasjoner uten varsel.  
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Globalt hovedkvarter

Videojets salgs- og serviceavdelinger

Produksjon og produktutvikling

Land med Videojet salgs- og 
serviceavdeling

Land med Videojet salgs- og 
serviceavdeling for partnere

Ro i sinnet er inkludert

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 tjenester for produktenes livssyklus.
 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 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 OEM-er 
som dekker 135 land. 
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