
Laser vždy na dosah

Laserové označovacie systémy

Laser Videojet® 3210 CO2



Dosiahnite nové úrovne 
efektívnosti kódovania a kvality 
so špičkovým laserom CO2, 
ktorý je určený skutočne pre 
všetkých.
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Laser Videojet 3210 CO2 
eliminuje potrebu prijímať 
kompromisy v oblasti kvality 
na úkor nákladov. Pokročilé 
skúsenosti v oblasti technického 
spracovania a laserových 
aplikácií boli skombinované 
do vyladeného dizajnu, vďaka 
ktorému je laserové kódovanie 
dostupné pre všetkých.

Bez ohľadu na to, či ste 
nováčikom v oblasti laserového 
kódovania alebo inovujete zo 
staršieho systému, umožňuje 
systém 3210 zjednodušiť 
prechod v podobe kompaktného 
riešenia v jednom balení, ktoré 
sa ľahko inštaluje a vyžaduje 
minimálnu úroveň školenia 
operátora.

Modernizujte svoju výrobu 
laserom Videojet 3210 CO2 – 
s týmto riešením budete mať 
laser vždy na dosah.

Laserové systémy ponúkajú 
v porovnaní s tradičnými riešeniami 
kódovania jedinečné výhody. Laser 
3210 CO2, ktorý ponúka laserový zdroj 
s dlhou životnosťou, kódy vysokej 
kvality a nevyžaduje žiadny spotrebný 
materiál, je efektívnou voľbou pre vaše 
výrobné prevádzky.
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Prémiový produkt, primeraná 
cena
Systém 3210 ponúka našu štandardnú úroveň 
kvality Videojet za dostupnú cenu, vďaka ktorej 
je laserová technológia dostupná pre všetkých.

Precízny dizajn, flexibilné použitie 
Výnimočná nemecká technológia spolu so špičkovým 
dizajnom komponentov prinášajú spoľahlivý 
a vysokokvalitný systém, ktorý je vhodný na širokú 
škálu aplikácií. 

Medzinárodne uznávané, lokálne známe

Spoločnosť Videojet, ktorej dôverujú zákazníci zo 135 krajín sveta, je lídrom 
v rámci odvetvia, ktorý poskytuje špičkové a spoľahlivé laserové systémy, na 
ktoré sa zákazníci môžu spoľahnúť.

Laser vždy na dosah
Laser 3210 CO2 stavia na 30-ročných skúsenostiach z oblasti špičkového 
dizajnu laserov, rozsiahlych aplikačných skúsenostiach a našej neprekonateľnej 
technickej podpore, vďaka ktorým je laserová technológia dostupná pre všetkých.

Centrum laserového 
výskumu a vývoja 
NemeckoGlobálne ústredie

Spojené štáty americké



Náročné aplikácie, jednoduché 
používanie
S prihliadnutím na viac než 30 000 laserov 
nainštalovaných na celom svete je spoločnosť 
Videojet overeným expertom aj v oblasti 
jednoduchého používania laserov, a to bez 
ohľadu na charakter prostredia, náročnosť 
aplikácie alebo úroveň skúseností operátora.
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Navrhnuté na dosiahnutie 
požadovanej úrovne efektívnosti
Jednoduchý dizajn v jednom balení zaisťuje plynulú integráciu do 
vašej linky. Intuitívne používateľské rozhranie so vstavaným modulom 
navádzania vás rýchlo navedie správnym smerom, pričom sa vyžaduje 
iba minimálne školenie operátora.

Jednoduchá prevádzka
Intuitívne rozhranie dotykovej 
obrazovky a sprievodcovia nastavením 
zjednodušujú vytváranie úloh.

Rýchle zmeny
Malé rozmery a univerzálne 
konfigurácie montáže zjednodušujú 
zmeny na výrobných linkách. 

Podporovaná inštalácia
Technici zo spoločnosti Videojet sú 
poruke a zaistia rýchle a správne 
nastavenie lasera.

Jednoduchá integrácia
Vďaka kompaktnému a ľahkému 
dizajnu je integrácia do linky 
absolútne bezproblémová.
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648,3 mm/25,5 palca
Dĺžka



Laserový zdroj s dlhou 
životnosťou
Vzduchom chladený laserový zdroj 
s predpokladanou životnosťou 
50 000 hodín zabezpečuje dlhšiu 
dostupnosť tlačiarne s minimálnym 
podielom vyžadovaného servisu.

Kódy, ktoré nie je možné 
odstrániť
Trvalé kódy poskytujú ochranu vašich 
produktov pred falšovaním.

Žiadny spotrebný materiál
Laserové systémy nevyžadujú žiadny 
spotrebný materiál, čo znamená, že už 
nikdy nebude potrebné dopĺňať na sklad 
atrament ani rozpúšťadlo. 

Zreteľne čitateľné kódy 
Precízne laserové kódy sú dobre 
čitateľné a vhodne dopĺňajú kvalitu 
vašich produktov.

7

Lepšie riešenie 
pre vašu linku
Laserové systémy sú ideálnym riešením pre zákazníkov, ktorí požadujú 
špičkovú kvalitu kódu s minimálnym úsilím.

160,0 mm/6,3 palca

191,5 mm/ 
7,5 palca

Výška

Šírka
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Naším cieľom je udržiavať partnerskú spoluprácu 
so zákazníkmi v oblasti baleného spotrebného 
tovaru a podnikmi z oblasti výroby farmaceutík 
a priemyselných produktov s cieľom zvýšiť ich 
produktivitu, ochranu a rast ich značiek, ako aj 
zaisťovať súlad s najnovšími trendmi a nariadeniami 
v odvetví. Spoločnosť Videojet, s prihliadnutím na 
množstvo aplikačných expertov z radov zákazníkov 
a technologické prvenstvo v oblasti kontinuálnej 
atramentovej tlače (CIJ), termotlače (TIJ), laserového 
označovania, termotransferovej potlače (TTO), 
kódovania a označovania škatúľ a širokoformátovej 
tlače, sa môže popýšiť viac než 400 000 tlačiarňami 
nainštalovanými na celom svete.

Naši zákazníci sa spoliehajú na výrobky spoločnosti 
Videojet, ktoré im umožňujú aplikovať tlač na 
viac než desať miliárd produktov denne. Predaj 
zákazníkom, aplikácie, servis a podporu v oblasti 
školení realizuje tím priamych operácií, ktorý má 
viac než 4 000 členov v 26 krajinách na celom svete. 
Distribučná sieť spoločnosti Videojet navyše zahŕňa 
viac ako 400 distribútorov a výrobcov zariadení (OEM) 
s pôsobnosťou v 135 krajinách.

Tel.: +421 903 806 767 
E-mail obchod.info@videojet.com
Navštívte stránku www.videojet.sk

Videojet Technologies Slovakia s.r.o. 
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Slovensko

© 2021 Videojet Technologies Inc. Všetky práva vyhradené.

Spoločnosť Videojet Technologies Inc. vyznáva zásadu kontinuálneho 
zlepšovania produktov.  
Vyhradzujeme si právo na zmenu dizajnu alebo špecifikácií bez 
oznámenia.

 
Číslo súčasti SL000698 
br-3210-sk-1221

Patenty v štádiu registrácie 

Spoločnosť Videojet Technologies je popredným svetovým 
dodávateľom na trhu identifikácie produktov, riadkovej tlače, 
kódovania a označovania produktov, tekutín určených na špecifické 
aplikácie a podpory LifeCycle AdvantageTM.

Pokoj mysle ako súčasť štandardnej výbavy

NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE
ZABRÁŇTE KONTAKTU S OČAMI ALEBO POKOŽKOU

(PRIAME ALEBO ROZPTÝLENÉ ŽIARENIE)

MAX. VÝKON: 100 W
VLNOVÁ DĹŽKA: λ = 9 – 11 μm

TRIEDA LASERA 4
(IEC 60825-1:2014)
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Globálne ústredie

Obchodné a servisné zastúpenia 
spoločnosti Videojet

Výroba a vývoj produktov

Krajiny s obchodným 
a servisným zastúpením 
spoločnosti Videojet

Krajiny s partnerským 
obchodným a servisným 
zastúpením spoločnosti Videojet

mailto:obchod.info@videojet.com

