
Laser w zasięgu 
możliwości

Systemy znakowania laserowego

Laser CO2 Videojet® 3210



Osiągnij wyższy poziom  
wydajności i jakości 
znakowania dzięki światowej 
klasy laserowi CO2, który 
zaprojektowano z myślą 
o dostępności dla każdego.
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Laser CO2 Videojet 3210 eliminuje 
potrzebę kompromisu między 
jakością a kosztami. Połączenie 
zaawansowanej technologii i bogatej 
wiedzy specjalistycznej w dziedzinie 
zastosowań systemów laserowych 
zaowocowało dopracowaną 
konstrukcją, dzięki której rozwiązanie 
znakowania laserowego jest 
osiągalne dla każdego.

Niezależnie od tego, czy to pierwszy 
system znakowania laserowego, 
czy chcesz unowocześnić starsze 
urządzenie, model 3210 umożliwi  
Ci bezproblemowe wdrożenie  
dzięki kompaktowemu, 
jednobryłowemu rozwiązaniu,  
które jest łatwe w instalacji  
i wymaga minimalnego  
przeszkolenia operatora.

Unowocześnij swoją produkcję za 
pomocą lasera CO2 Videojet 3210, 
który zaprojektowano z myślą 
o dostępności dla każdego.

Systemy laserowe zapewniają wyjątkowe 
korzyści w porównaniu z tradycyjnymi 
rozwiązaniami do znakowania. Laser 
CO2 3210, wyposażony w źródło światła 
laserowego o długiej żywotności, 
zapewniający wysokiej jakości kody 
i eliminujący potrzebę korzystania 
z materiałów eksploatacyjnych, to doskonały 
wybór dla zakładów produkcyjnych.
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Produkt klasy premium, korzystny 
stosunek wartości do ceny
Model 3210 oferuje jakość w standardzie Videojet za 
przystępną cenę, dzięki czemu technologia laserowa jest 
osiągalna dla każdego.

Precyzyjna konstrukcja, elastyczne 
zastosowanie 
Wyjątkowa niemiecka konstrukcja z doskonale 
zaprojektowanymi komponentami zapewnia niezawodny, 
wysokiej jakości system, który może obsługiwać szeroki 
zakres zastosowań. 

Globalne uznanie, lokalna dostępność

Firma Videojet cieszy się zaufaniem klientów w 135 krajach i jest liderem 
w branży, dostarczając wysokiej jakości, niezawodne systemy laserowe, na 
których można polegać.

Laser w zasięgu możliwości
Konstruując laser CO2 3210, wykorzystano 30-letnie doświadczenie 
w projektowaniu światowej klasy laserów, bogatą wiedzę specjalistyczną 
w zakresie zastosowań oraz nasze niezrównane wsparcie techniczne, 
dzięki czemu technologia laserowa Videojet jest osiągalna dla każdego.

Ośrodek badawczo-rozwojowy 
ds. technologii laserowych 
NiemcySiedziba główna

Stany Zjednoczone



Trudne zastosowania, łatwa obsługa
Na całym świecie zainstalowano już ponad 30 000 systemów 
laserowych Videojet, co czyni tę firmę sprawdzonym 
ekspertem, oferującym lasery łatwe w obsłudze niezależnie 
od skali trudności środowiska lub zastosowania oraz poziomu 
doświadczenia operatora.
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Zaprojektowane 
z myślą o wydajności
Prosta, jednobryłowa konstrukcja zapewnia bezproblemową integrację z linią 
produkcyjną, a intuicyjny interfejs użytkownika z wbudowanymi wskazówkami 
pozwala szybko rozpocząć pracę po minimalnym przeszkoleniu operatora.

Prosta obsługa
Intuicyjny interfejs ekranu dotykowego 
i kreatory konfiguracji ułatwiają 
tworzenie zadań.

Szybkie zmiany produktu
Niewielkie rozmiary i różne możliwości 
montażu upraszczają zmiany na linii. 

Wsparcie w zakresie 
instalacji
Technicy firmy Videojet są do dyspozycji, 
aby zapewnić szybką i prawidłową 
konfigurację systemu laserowego. 

Łatwa integracja
Kompaktowa, lekka konstrukcja 
zapewnia bezproblemową 
integrację z linią.
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648,3 mm / 25,5 cala
Długość



Źródło światła laserowego 
o długiej żywotności
Chłodzone powietrzem źródło światła 
laserowego o przewidywanej żywotności 
wynoszącej 50 000 godzin zapewnia większą 
dostępność drukarki przy minimalnych 
wymaganych pracach serwisowych.

Kody niemożliwe do 
usunięcia
Trwałe kody zapewniają wbudowaną  
ochronę przed podrabianiem produktu.

Brak materiałów 
eksploatacyjnych
Systemy laserowe nie wymagają żadnych 
materiałów eksploatacyjnych, dlatego nie trzeba 
już mieć zapasów atramentu ani rozpuszczalnika. 

Wyraźne, czyste kody 
Precyzyjne kody laserowe są łatwe do 
odczytania i pomagają odzwierciedlić jakość 
produktów.
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Lepsze rozwiązanie  
na potrzeby Twojej linii
Systemy laserowe są idealnym rozwiązaniem dla klientów, którzy  
chcą osiągnąć najwyższą jakość kodów przy minimalnym wysiłku. 

160,0 mm / 6,3 cala

191,5 mm /  
7,5 cala

Wysokość

Szerokość
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Naszym celem jest pomaganie klientom z branży pakowanych 
artykułów konsumenckich oraz produktów farmaceutycznych 
i przemysłowych w zwiększaniu produktywności, ochronie 
i rozwijaniu marek oraz nadążaniu za trendami na rynku 
i zmianami przepisów. Firma Videojet, która jest ekspertem 
w zakresie konkretnych zastosowań oraz liderem w dziedzinie 
szerokiej gamy technologii drukowania, oferuje rozwiązania 
do atramentowego druku ciągłego (CIJ), termicznego druku 
atramentowego (TIJ), znakowania laserowego, nadruku 
termotransferowego (TTO) oraz znakowania i etykietowania 
opakowań zbiorczych. Na całym świecie zainstalowano ponad 
400 000 drukarek Videojet.

Nasi klienci ufają urządzeniom Videojet, które drukują na  
ponad dziesięciu miliardach produktów dziennie. Oferujemy 
pomoc w zakresie sprzedaży, zastosowań, serwisu i szkoleń  
za pośrednictwem zespołu ponad 4000 pracowników  
w 26 krajach na całym świecie. Ponadto sieć dystrybucyjna firmy 
Videojet obejmuje ponad 400 dystrybutorów i producentów OEM, 
którzy obsługują 135 krajów.

Zadzwoń pod numer 887 444 600  
lub napisz na adres  
handel.em@videojet.com
lub odwiedź stronę www.videojet.pl

Videojet Technologies Sp. z o.o 
Ul. Kolejowa 5/7 
01-217 Warszawa, Polska

© 2021 Videojet Technologies Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka firmy Videojet Technologies Inc. przewiduje ciągłe doskonalenie 
oferowanych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania 
zmian w konstrukcji lub specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.

 
Nr katalogowy SL000698 
br-3210-pl-1221

Złożono wnioski patentowe

Firma Videojet Technologies jest światowym liderem w branży identyfikacji 
produktów. Oferuje urządzenia do drukowania, kodowania oraz 
znakowania na linii, płyny do konkretnego zastosowania oraz program 
LifeCycle AdvantageTM, którym objęte są produkty firmy.

Poczucie bezpieczeństwa w standardzie

NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE 
LASEROWE

CHRONIĆ OCZY I SKÓRĘ
PRZED PROMIENIOWANIEM BEZPOŚREDNIM LUB 

ROZPROSZONYM

MAKS. MOC: 100 W
DŁUGOŚĆ FALI: λ = 9–11 μm

URZĄDZENIE LASEROWE KLASY 4
(IEC 60825-1:2014) e

Siedziba główna

Biura ds. sprzedaży i usług 
firmy Videojet

Zakłady produkcyjno-
rozwojowe

Kraje, w których działają 
biura sprzedaży i obsługi 
firmy Videojet

Kraje, w których działają  
biura sprzedaży i obsługi 
partnerów firmy Videojet

mailto:handel.em@videojet.com

