Rozwiązania systemowe do znakowania i drukowania

Oferta produktów
przemysłowych

Marka ma kluczowe znaczenie. Chroń ją
i wzmacniaj jej wizerunek dzięki firmie
Videojet.
Firma Videojet oferuje rozwiązania z zakresu znakowania
i nadruków, które spełnią wymagania produkcyjne każdej
firmy. Oferujemy szeroki wybór technologii znakowania,
bogatą gamę specjalistycznych tuszów i płynów, zaawansowane
oprogramowanie oraz usługi wyspecjalizowanego, globalnego
zespołu serwisowego. Dzięki temu możemy pomóc w drukowaniu
na niemal wszystkich rodzajach opakowań i podłoży.
Atramentowy druk ciągły (CIJ)
Metoda atramentowego druku bezkontaktowego umożliwia nanoszenie do pięciu wierszy
tekstu, kodów paskowych i dwuwymiarowych oraz grafiki. Za jej pomocą można drukować
na różnorodnych opakowaniach, w tym również nieruchomych (z wykorzystaniem
systemów przesuwnych).
Termiczny druk atramentowy (TIJ)
Metoda atramentowego druku bezkontaktowego polegająca na przenoszeniu kropli
atramentu na powierzchnię opakowania z wykorzystaniem podgrzania i efektu napięcia
powierzchniowego. Zazwyczaj używana do drukowania dwuwymiarowych kodów
DataMatrix i innych kodów kreskowych.
System znakowania laserowego
Wiązka światła podczerwonego jest skupiana i kierowana za pomocą zestawu precyzyjnie
sterowanych lusterek, wypalając znaki na powierzchni opakowania.
Druk termotransferowy (TTO)
Cyfrowo sterowana głowica drukująca precyzyjnie wytapia tusz z taśmy bezpośrednio na
elastyczne folie. Tą metodą można uzyskiwać na bieżąco wydruki o wysokiej rozdzielczości.
Drukarka z aplikatorem etykiet (LPA)
Drukowanie i naklejanie etykiet o różnych rozmiarach na wielu rodzajach opakowań.
Drukowanie dużych znaków (LCM)
Metoda atramentowego druku bezkontaktowego do różnych typów danych (cyfr, liter, logo
i kodów paskowych) składających się na większe oznaczenia, używana przede wszystkim
w przypadku opakowań wysyłkowych.
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Drukarka atramentowa Videojet® 1880
Unikaj przestojów w produkcji dzięki drukarce Videojet 1880 stworzonej dla pionierów wydajności
Przemysłu 4.0. Wbudowany system monitorowania najważniejszych parametrów, inteligentne ostrzeżenia,
łączność z siecią Wi-Fi i zaawansowany, zautomatyzowany program rozwiązywania problemów umożliwia
drukarce 1880 przewidywanie i unikanie potencjalnych usterek, a w przypadku przestoju szybsze
wznawianie pracy.
• Nawet 5 wierszy druku przy prędkości sięgającej 334 m/min (1 097 stóp/min)
• Ograniczenie przestojów dzięki zaawansowanemu pakietowi diagnostycznemu Videojet
MAXIMiZETM
• Szybsze wznawianie pracy po usterkach dzięki zautomatyzowanemu mechanizmowi
rozwiązywania problemów RapidRecoverTM
• Prostsze procedury czyszczenia za naciśnięciem przycisku dzięki funkcji płukania automatycznego

Drukarka atramentowa Videojet® 1580
Tę drukarkę opracowano z myślą o usprawnieniu pracy urządzenia, zwiększeniu efektywności operatora,
uproszczeniu obsługi oraz zmniejszeniu liczby prac konserwacyjnych przy zachowaniu niezrównanej jakości
druku podczas codziennej eksploatacji. Pracę drukarki można monitorować w celu obniżenia całkowitego
kosztu posiadania.
• Do 5 wierszy kodu przy prędkości sięgającej 279 m/min (914 stóp/min)
• Obniż ryzyko wystąpienia błędów znakowania, stosując funkcję inteligentnego
tworzenia informacji do druku
• Analizuj indywidualne schematy użytkowania i na podstawie alertów ekranowych
ulepszaj obsługę drukarki
• Wyeliminuj potencjalne błędy użytkownika, stosując interfejs Videojet SIMPLICiTY™,
który znacznie ogranicza liczbę działań operatora przy obsłudze drukarki

Drukarka atramentowa Videojet® 1280
Firma Videojet na nowo zdefiniowała prostotę swoją drukarką 1280. Od intuicyjnego interfejsu po
przemyślaną konstrukcję — obsługa jest prosta dla wszystkich operatorów.
• Możliwość druku nawet 5 wierszy z prędkością do 162 m/min (533 stóp/min)
• Interfejs użytkownika SIMPLICiTY™ znacznie ogranicza działania operatora, pomagając
wyeliminować potencjalne błędy użytkownika dzięki intuicyjnemu, 8-calowemu ekranowi
dotykowemu
• Modułowe części zużywalne umożliwiają łatwą i bezproblemową wymianę przez klienta
• Koniec z bałaganem, odpadkami i pomyłkami — system płynów Smart CartridgeTM
pozwala zredukować straty

Drukarka atramentowa Videojet 1610 aoraz Videojet 1710 DH (Dwugłowicowa)
Model 1710 to niezawodne, proste w obsłudze rozwiązanie pozwalające uzyskać kody o wysokim kontraście.
Doskonale sprawdza się w zastosowaniach, które wymagają nanoszenia czytelnych kodów na ciemne i trudne
do oznakowania materiały. Dwie głowice modelu 1610 zapewniają większą swobodę działania: teraz możliwe
jest nanoszenie większej ilości informacji na opakowanie, drukowanie na dwóch osobnych obszarach
opakowania oraz drukowanie na dwóch liniach tam, gdzie proces ten odbywa się wieloliniowo.
• Do 5 wierszy kodu z każdej głowicy drukującej z prędkością do 271 m/min (888 stóp/min)
w przypadku modelu 1710 oraz do 293 m/min (960 stóp/min) w przypadku modelu 1610
z podwójną głowicą
• Koniec z bałaganem, odpadkami i pomyłkami — system płynów Smart CartridgeTM pozwala
zredukować straty
• Napędzany przez pompę system nie wymaga powietrza, a żywotność jego rdzenia sięga
12 000 godzin.
• Głowica drukująca wykonana w technologii Advanced CleanFlowTM wydłuża czas sprawności

Drukarki atramentowe Videojet® 1620 serii High Resolution (HR) i Ultra High

Speed (UHS)

Drukarki Videojet serii HR są przeznaczone do zastosowań w zakresie mikrodruku, czyli tam, gdzie liczy się
czytelność, a powierzchnia druku jest ograniczona. W ten sposób zaspokajają one potrzebę przekazania
większej liczby informacji na mniejszej powierzchni. Nasze drukarki serii UHS zaprojektowano do pracy na
najszybszych liniach pakujących. Bez względu na przepustowość zapewniają one sprawne działanie i wysoką
jakość nadruków.
• HR: drukowanie do 3 wierszy przy szybkości sięgającej 348 m/min (1142 stóp/min) i wysokości
druku 0,6 mm
• UHS: znakomita jakość druku i drukowanie do 3 wierszy przy szybkości sięgającej 508 m/min
(1666 stóp/min)
• Koniec z bałaganem, odpadkami i pomyłkami — system płynów Smart CartridgeTM pozwala
zredukować straty
• Głowica drukująca wykonana w technologii Advanced CleanFlowTM wydłuża czas sprawności

3

Termiczna drukarka atramentowa Wolke m610® oem
Urządzenie m610 oem, o inteligentnej konstrukcji i praktycznej budowie, zapewnia rewelacyjną
wszechstronność pod względem integracji, a ponadto najbardziej zaawansowaną w branży obsługę danych
oraz funkcje śledzenia i monitorowania w skali globalnej. Rozwiązanie to zostało skonstruowane pod kątem
obecnych i przyszłych wymagań w zakresie serializacji w zastosowaniach w branży farmaceutycznej.
• Zaawansowana i bezpieczna obsługa danych serializowanych w branży farmaceutycznej
• Elastyczny interfejs WWW umożliwia łatwe sterowanie drukiem z dowolnego interfejsu
użytkownika na dużym ekranie
• Szybkość drukowania do 300 m/min (984 stóp/min) przy rozdzielczości 600 x 600 dpi
• Łatwa instalacja i do 60% mniej miejsca niż w przypadku porównywalnych kontrolerów
TIJ z zasilaniem 24 V DC

Termiczna drukarki atramentowa Videojet® 8520 / Wolke m610® touch /

advanced

Nadają się do szeregu trudnych zadań w zakresie znakowania w przypadku zastosowań w przemyśle i branży
farmaceutycznej. Systemy te wykonują druk o wysokiej rozdzielczości, pracując czysto i bez zakłóceń na
rozmaitych podłożach kartonowych.
• Intuicyjny interfejs z ikonami umożliwiający edycję komunikatów na ekranie
• Prędkości liniowe sięgają 109 m/min (360 stóp/min) przy rozdzielczości 600 x 240 dpi
• Drukują szeroką gamę kodów liniowych i dwuwymiarowych (2D), w tym kody DataMatrix
i QR
• Idealne do prostych danych, znakowania numerem serii, a także zaawansowanych
zastosowań znakowania, w tym bardzo szybkiej serializacji

Drukarka termotransferowa Videojet DataFlex® 6330 z technologią iAssure™
System DataFlex® 6330 stanowi idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie liczy się przede wszystkim czas
sprawności, wydajność i przerób. Oferuje on zawsze wysoką dokładność oznakowań oraz najnowsze technologie,
co ogranicza czas poświęcany na kontrole jakości oraz ilość odpadów opakowań i liczbę poprawek.
• Jest wyposażony w technologię iAssure™ — wbudowany kontroler jakości znakowania — która pomaga
zredukować ilość odpadów i przeróbek bez dodatkowego sprzętu, instalacji i szkoleń
• Niewymagająca sprężonego powietrza technologia Intelligent Motion™ firmy Videojet
pozwala obniżyć koszty i ograniczyć przestoje, a także zmaksymalizować żywotność
głowicy drukującej oraz uzyskać stałą jakość druku
• Najlepsza w branży funkcja prostej wymiany kaset pozwala na szybką zmianę taśmy w celu
maksymalnego wydłużenia czasu sprawności

Drukarka termotransferowa Videojet DataFlex® 6530 z technologią iAssure™
Ta szybka drukarka termotransferowa została opracowana z myślą o zapewnieniu wyjątkowej wydajności
i niezmiennie wysokiej jakości druku. Całkowicie elektroniczne, opatentowane rozwiązanie nie wymaga
sprężonego powietrza i zapewnia wydłużony czas działania oraz swobodę integracji.
• Model 53 mm wyposażony jest w technologię iAssure™ firmy Videojet — wbudowany
kontroler jakości znakowania — która pomaga zredukować ilość odpadów i przeróbek bez
dodatkowego sprzętu, instalacji i szkoleń
• Obsługa taśm o długości do 1200 m oraz szereg trybów oszczędności taśmy pozwalają do
maksimum wydłużyć czas między kolejnymi zmianami (technologia iAssure™ obecnie nie współpracuje
z trybami oszczędności taśmy)

• Oprogramowanie CLARiTY™ firmy Videojet dba, aby na każdym produkcie znalazło się
zawsze właściwe, prawidłowo nadrukowane oznakowanie
• Opatentowany dwukierunkowy bezsprzęgłowy napęd taśmy zapewnia więcej wydruków
z rolki i obniża ryzyko zerwania taśmy

Drukarka termotransferowa Videojet® 6230
Model 6230 to łatwe w obsłudze urządzenie z wbudowaną funkcją kontroli jakości nadruków, która pozwala
radykalnie zmniejszyć liczbę kosztownych błędów znakowania podczas drukowania na opakowaniach
elastycznych.
• Prosta wymiana kasety taśmy pozwala na szybką i łatwą wymianę taśmy
• Intuicyjny, przypominający tablet kontroler z ekranem dotykowym o przekątnej 5,0 cali
(12,7 cm) z interfejsem CLARiTY™ ułatwia wprowadzanie ustawień z mniejszą liczbą błędów
• Proste tworzenie kodów w oprogramowaniu VideojetConnect Design™ lub CLARiSOFT™
• Nie ma potrzeby dostarczania powietrza technologicznego
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System znakowania laserowego Videojet® 3640 60-Watt CO2
Znakowanie i trawienie laserowe to metoda druku bezkontaktowego, dzięki której można drukować na dużej
powierzchni oraz zapewnić jakość i trwałość oznakowań. Nowy system laserowy CO2 3640 o mocy
60 W pozwala producentom korzystać z wszystkich tych zalet, a oprócz tego cieszyć się długim czasem
sprawności, uproszczoną konserwacją, a także elastycznością umożliwiającą tworzenie dokładnych informacji,
które muszą się znaleźć na produktach
• Możliwość nanoszenia informacji serializowanych — indywidualnych kodów oraz większej
liczby informacji na produkt
• Do 2100 znaków na sekundę, znakowanie przy najwyższych szybkościach
• Łatwe, bezproblemowe znakowanie na różnorodnych materiałach, takich jak tworzywa
sztuczne, tektura lub papier
• Pełna koncentracja na zapewnianiu oznakowań o obszerniejszej treści z wykorzystaniem
szybciej przetwarzanych danych bez obniżania szybkości linii

System znakowania laserowego Videojet® 3340 30-Watt CO2
Zastosowany w tym modelu laser CO2 o mocy 30 W łączy wydajność z elastycznością, umożliwiając
znakowanie z wysoką jakością na liniach o umiarkowanej lub wysokiej szybkości. Model 3340 sprawdzi się
doskonale wszędzie tam, gdzie wymagane jest szybkie drukowanie skomplikowanych kodów.
• Szybka praca pozwala oznakować nawet 150 000 produktów na godzinę
• Duży wybór opcji szczeliny znakującej umożliwia optymalne dopasowanie do
zastosowania w celu przyspieszenia znakowania
• Funkcje oprogramowania opcjonalnego kontrolera lasera CLARiTY TM ograniczają
ryzyko wystąpienia błędów operatora
• Elastyczne rozwiązanie integracyjne o 32 standardowych opcjach przenoszenia wiązki

System znakowania laserowego Videojet® 3140 10-Watt CO2
Jest to system do znakowania laserowego z 10-watowym laserem CO2 przeznaczony do zastosowań
wymagających wysokiej jakości przy umiarkowanej prędkości linii. Umożliwia znakowanie na wielu
rodzajach podłoży i równie dobrze sprawdza się przy drukowaniu prostych, jak i złożonych kodów.
• Prędkość drukowania do 2000 znaków na sekundę i prędkość linii do 900 m/min
(2953 stopy/min)
• Duży wybór opcji szczeliny znakującej umożliwia optymalne dopasowanie do zastosowania
w celu przyspieszenia znakowania
• Funkcje oprogramowania opcjonalnego kontrolera lasera CLARiTY TM ograniczają ryzyko
wystąpienia błędów operatora
• Wysokiej rozdzielczości głowica znakująca zapewnia wyraźne i powtarzalne oznaczenia

System znakowania laserowego Videojet®

3210 30-Watt CO2

Ten laser CO2 o mocy 30 W eliminuje potrzebę kompromisu między jakością a kosztami. Połączenie
zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych i rozległej wiedzy w zakresie zastosowań systemów laserowych
zaowocowało dopracowaną konstrukcją, dzięki której znakowanie laserowe jest w zasięgu ręki.
• Prędkość drukowania do 1300 znaków na sekundę i prędkość linii do
360 m/min (1181 stóp/min)
• Kompaktowa, lekka konstrukcja zapewnia bezproblemową integrację z linią, a różne
możliwości montażu upraszczają zmiany na linii
• Intuicyjny interfejs ekranu dotykowego i kreatory konfiguracji ułatwiają tworzenie zadań
• Chłodzone powietrzem źródło światła laserowego o przewidywanej żywotności
wynoszącej 50 000 godzin zapewnia większą dostępność drukarki

Światłowodowy system do znakowania laserowego Videojet® 7510 i 7610
50 oraz 100-Watowe lasery światłowodowe Videojet 7510/7610 zapewniają doskonały kontrast znakowania
na powierzchniach z tworzyw, metali na liniach produkcyjnych i stanowiskach do znakowania.
• Maksimum wydajności przy żywotności lasera szacowanej na 100 000 godzin
• Duża szczelina znakująca daje więcej czasu na znakowanie, poprawiając przepustowość i produktywność
• Precyzyjna głowica skanująca zapewnia stałą, wysoką jakość kodów w całej szczelinie
znakującej
• Intuicyjny, kolorowy ekran dotykowy usprawnia obsługę urządzenia i ułatwia szkolenie
pracowników
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Światłowodowy system do znakowania laserowego Videojet® 7340 i 7440
Te uniwersalne systemy z laserem światłowodowym o mocy 20 i 30 W to pierwsze urządzenia wyposażone
w najmniejszą dostępną na rynku głowicę znakującą LightfootTM, która ułatwia integrację, obsługę
i serwisowanie.
• Pierwsza na rynku kompaktowa głowica znakująca z laserem światłowodowym zapewnia łatwość integracji,
niższe koszty instalacji i więcej swobody przy ustawianiu
• Zintegrowany mechanizm znajdowania ogniskowej z użyciem lasera pilotowego, który
pozwala odzwierciedlić kod i rzeczywisty rozmiar pola znakowania, ułatwia konfigurację
i przyspiesza zmiany produkcyjne
• Głowica znakująca z laserem ma stopień ochrony IP69, co pozwala na jej bezproblemowe
stosowanie w środowiskach zmywania i trudnych

Światłowodowe systemy do znakowania laserowego Videojet® 7230 i 7330
Oba modele systemów do znakowania laserowego z 10- i 20-watowym światłowodowym laserem impulsowym
są kompaktowymi i wszechstronnymi rozwiązaniami do grawerowania w metalach i innych podłożach trudnych
do znakowania.
• Mała głowica znakująca oraz szeroka gama soczewek i opcji przenoszenia wiązki zapewniają
łatwą integrację z urządzeniami linii produkcyjnej
• Wysokosprawny laser półprzewodnikowy wydziela bardzo niewiele ciepła i w ciągu
wieloletniej eksploatacji nie wymaga niemal żadnych czynności serwisowych
• Wszechstronne oprogramowanie o zaawansowanych możliwościach zapewnia pełną
kontrolę nad formatem i treścią drukowanych informacji

System znakowania laserem UV Videojet® 7810
Znakowanie laserem UV może być wykorzystywane w branży farmaceutycznej, medycznej i kosmetycznej
w celu przeciwdziałania manipulacji i podrabianiu produktów, co pomaga zapewnić ochronę marki oraz
identyfikowalność w całym cyklu życia. System laserowy 7810 tworzy trwałe i czytelne oznakowania o wysokiej
jakości, dzięki czemu możliwe jest konsekwentne zaspokajanie wymogów jakościowych w celu umożliwienia
optymalnego odczytywania kodów przez system wizyjny.
• Technologia znakowania laserowego z wykorzystaniem lasera o mocy 2 W i fali z zakresu
ultrafioletu pozwala drukować wysokiej jakości kody 2D nadające się do odczytu przez
systemy wizyjne z szybkością do 5,0 m/s
• Trwałe oznakowanie o wysokim kontraście na opakowaniach HDPE/LDPE oraz DuPontTM
Tyvek®
• Duża wydajność zarówno w układach obrotowych, jak i liniowych — prędkość do
250 produktów na minutę bez zniekształceń oznakowań

Drukarki atramentowe Videojet® z serii 2300
Te drukarki wielkoznakowe wykonują wysokiej jakości oznakowania na opakowaniach zbiorczych i pudełkach
kartonowych, przyczyniając się do obniżenia kosztów wiążących się ze stosowaniem wstępnie
zadrukowanych opakowań i etykiet.
• Rozdzielczość 180 dpi do oznakowań wysokiej jakości, takich jak znaki alfanumeryczne,
kody kreskowe i grafika na opakowaniach zbiorczych i transportowych z tektury falistej
• Mały, jednomodułowy system, w którym wysokości głowic drukujących wynoszą 53 mm
i 70 mm (2,1 cala i 2,8 cala)
• Stale wysoka jakość druku dzięki mikrooczyszczaniu głowicy drukującej przy każdym
wydruku oraz niższy koszt posiadania dzięki wyjątkowemu obiegowi recyklingu tuszu

Drukarki atramentowe Unicorn® oraz Unicorn® II
Kompaktowe, jedno- i dwuwierszowe systemy drukowania o niskiej rozdzielczości, które można
programować szybko i łatwo.
• Wysokość druku do 25 mm (1 cal) przy szybkości do 61 m/min (200 stóp/min), zależnie
od modelu
• Automatyczna zmiana daty, funkcje zegarowe, liczniki zliczania kolejnego oraz
pamięć o pojemności 52 zestawów informacji
• Nazwy produktów, numery identyfikacyjne, automatyczne statystyki produkcji
oraz dokładne znakowanie czasowe są dostępne za dotknięciem przycisku.
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Drukarka atramentowa Videojet® 2120
Łatwa w użyciu drukarka do nanoszenia jedno- lub dwuwierszowych oznakowań alfanumerycznych na
rozmaitych produktach lub opakowaniach. Szereg głowic drukujących i tuszów do wyboru umożliwia
drukowanie na szerokiej gamie materiałów porowatych i nieporowatych.
• Wysokość druku do 50 mm (2 cale) przy szybkości do 113 m/min (371 stóp/min), zależnie od
głowicy
• Wiele opcjonalnych głowic drukujących i tuszów zapewnia elastyczność pod względem
zastosowań
• Łatwa obsługa zmniejsza liczbę błędów znakowania, a pomoc w instalacji skraca czas
przygotowania/rozruchu
• Zaawansowane funkcje zarządzania drukowanymi informacjami

Drukarka z aplikatorem etykiet i technologią Intelligent Motion™ Videojet® 9550
To najbardziej zaawansowany i przyjazny dla użytkownika system drukowania i etykietowania opakowań,
pozwalający maksymalizować czas sprawności linii, zwiększać produktywność i eliminować ryzyko
błędnego oznaczenia opakowań.
• Minimum prac konserwacyjnych dzięki wyeliminowaniu ponad 80% części zużywalnych
• Wbudowana baza danych etykiet minimalizuje liczbę czynności operatora i zapewnia
dokładne wybieranie zadań
• Technologia Direct ApplyTM — aplikacja górna lub boczna pozwala uprościć
konfigurowanie i niemal całkowicie wyeliminować zacięcia etykiet
•D
 ostępne opcje: aplikator do oklejania narożnego, aplikator na przód opakowania,
moduł dociskowy
• Żadnej regulacji mechanicznej podczas codziennej eksploatacji

Rozwiązania CLARiSUITE™
Rozwiązania te pomagają w uzyskiwaniu odpowiedniego oznakowania na właściwym produkcie, na
każdej linii i w każdym zakładzie. Tym samym przyczyniają się do większej produktywności, obniżenia
kosztów i ochrony marki.
• Możliwe jest konfigurowanie wielu drukarek z jednego miejsca, co skraca czas
zatrzymania linii
• Centralizacja przechowywania danych zadania i zarządzania nimi pozwala uniknąć
opóźnień przy uruchamianiu przebiegów produkcyjnych
• Kontrola jakości nadruków pomaga zapewnić odpowiednie oznakowanie na
właściwym produkcie
• Czynności obsługowe nie wymagają fizycznego kontaktu z drukarką dzięki
dostępności odpowiednich funkcji na jednym ekranie

Zdalny serwis VideojetConnect™*
Wbudowana funkcja serwisu zdalnego oraz natychmiastowy dostęp do największej światowej sieci
specjalistów w dziedzinie CIJ. Serwisanci służą pomocą w rozwiązywaniu problemów bezpośrednio na
linii i szybkim wznawianiu pracy drukarki. Żaden inny serwis nie zapewnia szybszego wsparcia. Dzięki
nam możesz szybciej i łatwiej podejmować odpowiednie decyzje w odpowiednim miejscu i czasie.
• Powiadomienia, ostrzeżenia lub informacje o stanie drukarki w czasie rzeczywistym
• Natychmiastowy wgląd w aktywność drukarki
• Dzięki zdalnemu wznawianiu wystarczy jedno kliknięcie, aby uzyskać dostęp do
zasobów wiedzy Videojet
* Zależnie od dostępności w danym kraju

Materiały eksploatacyjne Videojet®
Firma Videojet oferuje ponad 15 typów taśm oraz udostępnia 640 płynów do konkretnych zastosowań,
zapewniając realizację niemal każdego wymogu. Szeroko zakrojone testy kombinacji atramentów
i drukarek dają większą pewność niezmienności uzyskiwanych efektów.
•S
 zeroka oferta tuszów ogólnego przeznaczenia i specjalistycznych, w tym tuszów termochromowych,
dopuszczonych do kontaktu z żywnością i odpornych na działanie rozpuszczalników
• Pełny asortyment taśm termotransferowych opracowanych pod kątem wymagań
druku na opakowaniach elastycznych
• Płyny Videojet opracowano pod kątem lepszej sprawności drukarek Videojet
i większej wydajności produkcji
• Taśmy termotransferowe są standardowo powlekane na odwrotnej stronie, aby
zwiększać żywotność głowicy drukującej i czas działania drukarki
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Poczucie pewności w standardzie
Firma Videojet Technologies jest światowym liderem w branży identyfikacji
produktów, oferującym urządzenia do drukowania na bieżąco, kodowania
i znakowania, płyny do określonych zastosowań oraz program LifeCycle
AdvantageTM, który obejmuje jej produkty.
Naszym celem jest pomaganie klientom z branży
pakowanych artykułów konsumenckich, produktów
farmaceutycznych i wyrobów przemysłowych
w zwiększaniu wydajności, ochronie i rozwijaniu marek
oraz nadążaniu za trendami rynku i zmianami przepisów.
Firma Videojet jest liderem technologii i ekspertem
w dziedzinie atramentowego druku ciągłego (CIJ),
termicznego druku atramentowego (TIJ), znakowania
laserowego, nadruku termotransferowego (TTO),
znakowania i etykietowania opakowań zbiorczych oraz
różnych technologii drukowania. Na całym świecie
zainstalowano już ponad 400.000 drukarek firmy Videojet.

Nasze urządzenia wykonują nadruki na ponad
dziesięciu miliardach produktów dziennie. Oferujemy
pomoc w zakresie sprzedaży, serwisu, szkoleń oraz
stosowania naszych rozwiązań za pośrednictwem
ponad 4 000 pracowników biur firmy w 26 krajach
na całym świecie. Ponadto sieć dystrybucyjna
firmy Videojet obejmuje ponad 400 dystrybutorów
i producentów OEM, którzy obsługują 135 krajów.

Siedziba światowa
Biura sprzedaży i placówki
serwisowe firmy Videojet
Zakłady produkcyjno-rozwojowe
Kraje, w których znajdują się
biura sprzedaży i placówki
serwisowe firmy Videojet
Kraje, w których znajdują się
biura sprzedaży i placówki
serwisowe partnerów firmy
Videojet

Zadzwoń pod numer 887 444 600
napisz na adres
handel.em@videojet.com
lub odwiedź stronę www.videojet.pl
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Polityka firmy Videojet Technologies Inc. przewiduje ciągłe doskonalenie
oferowanych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian konstrukcyjnych oraz w specyfikacji bez uprzedniego
powiadomienia. DuPont jest znakiem towarowym, a Tyvek jest
zastrzeżonym znakiem towarowym firmy E. I. du Pont de Nemours and
Company.

