
Termotransferskrivare

Videojet® 6230

Enkel och användarvänlig 
upplevelse med 
kodsäkringsteknik
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Design

Molnbaserat verktyg för att skapa mallar 
finns tillgängligt gratis som en del av 
VideojetConnect™ Productivity Suite.

Förbättra utskriftskvaliteten på 
flexibla förpackningsmaterial och 
minska märkningsfel avsevärt med 
Videojetstermotransferskrivare (TTO).
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Vi presenterar  
Videojet 6230  
termotransferskrivare

6230 är en del av Videojets TTO-familj som har utformats för att 
öka din produktivitet. Videojet 6230 använder den senaste tekniken 
för att minska märkningsfel på flexibelt förpackningsmaterial och 
förbättra den totala ägandekostnaden (TCO) med hjälp av en 
beprövad och kostnadseffektiv lösning. 

6230-skrivaren är enkel att använda, med en 
intuitiv färgpekskärmskontroll och WYSIWYG-
jobbvalfunktion med en knapptryckning. 

Den enkla kassettdesignen håller upp till 700 m 
band, vilket möjliggör längre drift och ett säkrare 
och enklare sätt att fylla på band med minimal 
påverkan på produktionen. 

Kodsäkring är standard på termotransferskrivaren 
6230 när mallar som skapats med CLARiSOFT™- 
eller VideojetConnect Design-programvara 
används. De här enkla verktygen för kodskapande, 
hjälper till att minska operatörsinteraktionerna, 
vilket resulterar i färre användarfel och mindre 
onödigt produktspill och omarbete.

Undvik feltryckta koder, som ofta förekommer när 
du använder värmestämpling eller annan mindre 
sofistikerad TTO-teknik, och minska operatörens 
interaktion med fördefinierade alternativ. 

Videojet 6230 finns tillgänglig med Bluetooth®-
anslutningsmöjligheter* och kan även styras från 
en Android-enhet**, vilket förenklar operatörens 
interaktion med skrivaren och produktionslinjen.

Videojet 6230 erbjuder en lösning idag, för 
morgondagens krav.

®  Bluetooth®-märket och -logotypen är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all Videojets användning av sådana märken sker under licens.  
Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

*En Bluetooth USB-adapter krävs vid användning av Videojet 
6230-appen. Videojet 6230-skrivaren garanteras endast fungera 
med Videojet Bluetooth USB-adaptern.
**Videojet 6230-appen stöder Android OS, version 4.4.4 (KitKat) 
eller senare. Android-enheten måste tillåta internetdelning via 
Bluetooth vid användning av Videojet 6230-appen.



Användarvänlig
•  Snabbt och enkelt byte av bandkassett med 

tryckknappslåsmekanism

•  Intuitiv surfplatteliknande 5-tums 
pekskärmsenhet, med CLARiTY™-gränssnitt 
som används för andra Videojet-tekniker

Passar din unika 
produktionsbehov 
•  Luftfri drift tar bort behovet av fabriksluft

•  Erbjuder högkvalitativa koder upp till hastigheter på 
150 förpackningar/minut

•  Enkelt utformat skrivhuvud för intermittent eller 
kontinuerlig utskrift

•  Kompakt design som enkelt integreras i de flesta 
produktionslinjerInbyggd produktivitet

•  Exakt bandstyrning med dubbelriktade 
stegmotorer minimerar mellanrummen mellan 
koder och minskar bandsvinn

•  Bandlängden på 700 m innebär färre 
bandbyten jämfört med värmestämpling eller 
andra konkurrerande TTO-system

•  Enkel bandbana som säkerställer snabba byten 
och effektivare drift

•  Med Bluetooth®-anslutning kan operatören 
styra skrivaren från en Android-enhet
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Videojet 6230
Användarvänlig  
upplevelse med 
kodsäkringsteknik

Kodsäkring
•  Tack vare WYSIWYG-förhandsgranskning av utskrift, 

kan operatörerna bekräfta att rätt kod har valts

•  Inbyggd programvara för kodsäkring hjälper till att 
minska operatörsframkallade fel, vilket minskar onödigt 
produktspill och omarbetning

•  Klockstämpling i realtid avvärjer datumfel

•  Dra nytta av enkelt kodskapande med  
VideojetConnect Design- eller  
CLARiSOFT-programvara



Uppfinningsrik design

•  Eliminera behovet av tryckluft

•  Färre slitdelar genom eliminering  
av luftslangar och kontakter

•  Konsekvent kodkvalitet genom mer  
exakt kontroll av skrivhuvudet 

•  Undvik risken att operatörer överjusterar 
konventionella luftinställningar 
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Videojet 6230 kan enkelt  
integreras i de flesta produktionslinjer  
och är utformad för att klara typiska 
produktionslinjemiljöer. 

Praktiskt 
taget felsäker 
drift

Enkelt underhåll 
•  Färre slitdelar är snabba och enkla att byta, 

vilket bidrar till att produktionen går igång så 
snabbt som möjligt

•  Skrivhuvudet är enkelt att byta och kräver 
ingen ytterligare operatörsinsats för att återgå 
till utskrift

Den luftfria skrivardesignen erbjuder  
följande fördelar: 

Lättanvänd  
kassett

Enkel  
bandbana

Dubbelriktade  
stegmotorer

Robust och  
beprövad design av 

metallspindeln

Enkel  
skrivhuvuddesign
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Design

Kodsäkring på 6230-skrivaren är 
möjlig med mallar som skapats i 
Videojet CLARiSOFT-, CLARiSUITE™ - 
eller VideojetConnect-programvara för 
hantering av designmall.

1 Full vy över vald kod  
(WYSIWYG)

2 Kontrollerad operatörsinmatning  
för att undvika misstag

3 Klockstämpel i realtid

Kodsäkring

Kodsäkring
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Prestandafunktioner

Avancerad kontroll

6230-skrivaren finns med Bluetooth® -kapacitet, vilket 
möjliggör styrning via Videojet 6230-appen på en 
Android-enhet i stället för via HMI.

Mobil enhet kan fungera 
som GUI i stället för 
dedikerad styrenhet

Mobilen kan användas som ett  
USB-minne för att överföra jobb  

till VideojetConnect Design  
-programvaran och 6230-skrivaren

Mobilen kan välja ett jobb  
från en streckkod, vilket minskar  
ytterligare risk för mänskliga fel



Sinnesro medföljer som standard

Videojet Technologies är världsledande inom branschen för 
produktidentifiering och tillhandahåller produkter för utskrift, kodning och 
märkning av produkter i produktionslinjen, tillämpningsspecifika vätskor och 
Product LifeCycle AdvantageTM.

Vårt mål är att samarbeta med våra kunder 
inom konsumentförpackat-, läkemedels- och 
industrivarubranscherna för att förbättra deras 
produktivitet, skydda och utöka deras varumärken och 
ligga steget före branschtrender och regelverk. Videojet 
har fler än 400 000 skrivare installerade världen över. Vi 
har egna kundapplikationsexperter och teknikledarskap 
inom kontinuerliga bläckstråleskrivare (CIJ), termiska 
bläckstråleskrivare (TIJ), lasermärkning, termotransferskrivare 
(TTO), förpackningskodning och etikettering samt 
storskriftsmärkning.

Våra kunder förlitar sig på Videojets produkter för att skriva 
ut på över tio miljarder produkter varje dag. Support för 
försäljning, tillämpning, service och utbildning tillhandahålls 
i direktdrift med över 4 000 teammedlemmar i 26 länder 
världen över. Videojets distributionsnätverk innefattar 
dessutom mer än 400 distributörer och OEM:er som betjänar 
135 länder.

© 2021 Videojet Technologies Inc. – Med ensamrätt.

Videojet Technologies Inc:s policy är en fortsatt produktförbättring.  
Vi förbehåller oss rätten att ändra design och/eller specifikationer utan 
förhandsbesked.
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Globalt huvudkontor

Videojets försäljnings- och 
servicekontor

Tillverkning och produktutveckling

Länder med Videojets försäljning 
och service

Länder med Videojets 
partnerförsäljning och service

Ring 46 768 949663  
Skicka e-post till info.se@videojet.com
Besök www.videojet.se

Videojet Technologies Sweden 
Johannefredsgatan 4
Mölndal
Sweden
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