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Vilka vi är
Videojet är en världsledande märkningsleverantör 
och är medlem i Danaher Product Identification-
plattformen. Vi erbjuder högteknologiska program 
och system som håller produktionslinjerna 
i ständig drift. 

Danaher Business System
Med Danahers kärnvärderingar i tanken driver Danaher 
Business System-motorn företaget genom en oändlig cykel av 
förändringar och förbättringar: exceptionella människor utvecklar 
enastående planer, som de genomför med hjälp av verktyg 
i världsklass för att skapa hållbara processer, vilket resulterar 
i överlägsen prestanda. Detta har lett till att Fortune har utsett 
Danaher till ett av världens mest beundrade företag. Bakom all vår 
strävan finns en enkel filosofi som är grundad på fyra kundinriktade 
principer: kvalitet, leverans, pris och innovation.

Vårt uppdrag
Vi samarbetar med våra kunder för att förbättra deras driftsäkerhet och 
produktivitet, skydda och stärka deras varumärken och ligga steget före 
branschtrender och regelverk.
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Integritet och efterlevnad
På Videojet är vi fast beslutna att bygga vår verksamhet med integritet. Vi är 
kända och respekterade för vårt hederliga och rättvisa sätt att förhandla med 
investerare, leverantörer, partner, kunder, medarbetare och konkurrenter.

Det är vår övertygelse att nyckeln till framgång är att alltid agera med 
integritet. Vi strävar efter att leva upp till vårt motto "Din integritet, vår 
framgång".

Videojet åtar sig att tillhandahålla säker, högkvalitativ och pålitlig utrustning. 
Videojet åtar sig även att begränsa användningen av alla material som 
inte är kompatibla med RoHS-direktivet (Restriction of certain Hazardous 
Substances), och vi kommer att göra detta utan att äventyra vårt löfte till 
kunderna om Uptime Peace of Mind.

Videojet är ett av över 
20 operativa företag i Danaher 
Corporation med det 
gemensamma syftet att hjälpa 
kunderna att förverkliga livets 
potential.
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Vi är redo att sätta vårt avtryck 
på din produktionslinje
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Innovativ utskrift i linje
Videojet har kontinuerligt investerat i forskning och utveckling för att 
hjälpa till att lösa kunders utskrifts- och märkningsutmaningar.

Kontinuerliga bläckstråleskrivare (CIJ)
Med över 40 års erfarenhet av CIJ-utveckling erbjuder Videojet 
en rad CIJ-skrivare för att uppfylla en mängd olika behov. Detta 
innefattar banbrytande analytiska funktioner med förbättrad 
avkänning och databearbetning för att varna dig om potentiella fel.

Lasermärkningssystem
Videojet har över 30 års erfarenhet av expertis inom 
laseranvändning och en portfölj som innefattar CO2, fiber, UV 
och andra halvledarlaserteknologier. Dessutom erbjuder vi en 
omfattande portfölj av lasertillbehör för att förenkla integrationen 
av laser i din produktionslinje och maximera laserns prestanda.

Termiska bläckstråleskrivare (TIJ)
Videojet TIJ-skrivare erbjuder en imponerande kombination av 
funktionalitet och enkelhet i en kompakt utformning, vilket gör 
dem perfekta för en rad olika märkningstillämpningar.

Termotransferskrivare (TTO)
Vår uppsättning av TTO-produkter har en uppsjö av förtjänster 
som gör dem till de bästa i sitt slag: luftfri drift, långa färgband, 
höga utskriftshastigheter, felförebyggande funktioner och en enkel 
användarupplevelse – optimerad för att uppfylla dina behov.

Vad vi gör
Med ett brett spektrum av märkningsprodukter, kundappliceringsexpertis, 
specialiserade bläck och vätskor, avancerad mjukvara och ett dedikerat globalt 
serviceteam, kan vi hjälpa dig att trycka text på i princip vilken produkt- eller 
förpackningstyp eller vilket underlag som helst.



Bläck, färgband, reservdelar och tillbehör
Videojet tillverkar bläck för Videojet-, Willett-, Marsh- och 
Wolkemärkta skrivare, och vi använder endast högkvalitativa 
färgmedel och pigment. På Videojet utövar vi strikta kvalitetskontroller 
under tillverkningsprocessen för våra förbrukningsmaterial 
och reservdelar för att leverera bästa möjliga utskrifts- och 
märkningsresultat. På samma sätt tillverkas våra reservdelar i en 
ISO-miljö med automatiserade testfästen för många av våra 
verksamhetskritiska delar.

Förpackningsmärkning och etikettering
För att tillgodose en mängd olika spårnings- och 
spårbarhetsbehov erbjuder Videojet ett stort urval av 
kvalitetsutrustning för att märka förpackningar, kartonger och 
fraktlådor. Detta innefattar hög- och lågupplösta bläckbaserade 
förpackningsmärkningssystem – och dessutom automatiska 
system för utskrift och applicering av etiketter.

Kommersiell grafik och adressering
Videojets adresseringssystem erbjuder flera funktioner för att 
tillgodose en mängd olika tillämpningsbehov. Våra flexibla 
datautskriftssystem kan trycka bilder på direktpost och annan 
post med hög hastighet. 
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Digital fabriksledare
Vår kunskap om skrivare, mjukvara och dataanalys gör oss till den perfekta partnern för att utveckla din digitala 
fabrik och minimera svinn och omarbetning, samtidigt som dina byten blir snabbare och mer effektiva.

Kodsäkring
Videojet erbjuder en rad kodsäkringslösningar, 
från Videojet CLARiSUITE™ centraliserad 
meddelandehantering och utskriftskontroll till 
kodgranskningssystem. 

Anslutning
Videojets programvaruutbud kan distribueras med 
Ethernet-, Wi-Fi- eller mobilanslutning för att tillgodose 
dina behov av datasäkerhet och anläggningsstruktur.

Linjehantering
VideojetConnect™-portföljen hjälper till att förbättra 
OEE med maskinspårning i realtid, stöd för snabba 
linjebyten och fjärrservicefunktioner.

Spårningsfunktion
Videojet erbjuder en heltäckande samling av hårdvara, 
mjukvara och spårningstjänster för produktionsgolvet, 
för att se till att regler efterföljs och för att erbjuda 
skydd mot förfalskning och spridning.
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Med en oöverträffad erfarenhet av att serva och underhålla Videojet-utrustning kan Videojets service- och supportteam 
hjälpa dig att optimera dina märkningslösningar. Videojet erbjuder också leasingalternativ för att hålla dina produktionslinjer 
utrustade med den senaste utrustningen, med förutsägbara, månatliga betalningar och utan investeringshinder.

Störst inom 
fältservice
Snabba svar från 
erfarna och certifierade 
fältservicetekniker. 

Digitala tjänster och annan support

Videojet LifeCycle Advantage™
Använd vår integrerade samling av avancerade 
analyser, fjärranslutning och branschens största 
servicenärvaro för att underhålla, återställa och 
förbättra dina skrivares prestanda.

VideojetConnect™ Remote Service
En innovativ molnbaserad lösning. Med hjälp av 
realtidsinformation kan ditt team och Videojets experter 
bevaka utrustningsstatus, felsöka problem och förbättra 
de långsiktiga resultaten.*

VideojetConnect Rapid Recover™
Ta den snabbaste vägen till linjeåterställning med avancerad 
automatisk felsökning, för att snabbt avgöra om ett skrivarfel 
enkelt kan repareras eller om skrivaren behöver bytas ut.

Kundutbildning
Utnyttja verktygen, teknikerna och processerna som lärs ut  
i våra utbildningsprogram och är anpassade för ditt 
användningsområde, ditt team och dina operativa utmaningar.

Serviceavtal
Skräddarsydda paket för 
dina specifika servicebehov, 
med förutsägbara 
månadskostnader.

Teknisk telefonsupport 
dygnet runt
Omedelbar tillgång till 
förstklassiga felsöknings- och 
tillämpningslösningar, dygnet 
runt året om.

Sinnesro med drifttid i linjen

ByteReparation

Våra högkvalitativa skrivare kompletteras av en innovativ portfölj av digitala tjänster som hjälper dig att 
förbättra din fabriks drifttid och låter dig slippa vanliga problem med märkning.

* Är beroende av tillgängligheten i ditt land



Strävar efter att våra miljö- 
och säkerhetsprogram ska vara 
hållbara, med kontinuerliga 
förbättringar genom analyser 
av våra målsättningar. 

Följer alla tillämpliga globala 
lagkrav och andra säkerhets-/
miljökrav kopplade till miljö. 

Reducerar negativ påverkan 
på miljön genom att utveckla 
tekniker för avfallsminimering 
och förhindra föroreningar. 

Varje medarbetare kan göra 
skillnad! Vi strävar efter att 
attrahera, utveckla, engagera 
och behålla dem som är 
bäst lämpade att hjälpa oss 
upprätthålla och bygga vårt 
företag. 

Vi bryr oss Vi är hängivna Vi reducerar Vi utvecklar
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Hållbarhet
På Videojet strävar vi efter att upprätthålla en säker, ren och hälsosam miljö 
för våra partner och de globala gemenskaper som vi verkar inom. 

Vår verksamhet
Som global ledare inom 
produktionsidentifiering har vi en 
avgörande roll när det gäller att skydda 
vår framtid och vi gör det med passion, 
integritet och förtroende. Vi visar detta 
i våra policyer och arbetsrutiner, och 
vi hjälper till att lösa problem genom 
innovation.

Våra erbjudanden
Vi tillverkar våra produkter med miljövänliga 
material och uppnår robust bläckprestanda 
med bläckpatroner med minimalt 
avfall. På Videojet är vi måna om att 
vår verksamhet ska vara i linje med ISO 
14001-miljöstandarder.

Våra medarbetare
Vår arbetsmiljö främjar våra medarbetares 
tillväxt och ger dem möjlighet att bli 
utmanade. Vi verkar för att kontinuerligt 
förbättra och utveckla säkerheten 
med facilitetsbesiktningar och 
förbättringsimplementeringar.

Vår miljö
Vi vidtar åtgärder för att öka vår hållbarhet 
i alla aspekter av vår verksamhet. Vi strävar 
efter att minska vårt koldioxidavtryck 
och minimera vår påverkan på miljön. 
Vi återvinner papper, kartonger, plast, 
elektroniskt avfall och vätskor.

Vår gemenskap
Som en ansvarig företagspartner måste vi 
göra allt vi kan för att bidra till en hållbar 
framtid genom att utveckla produkter 
och lösningar som bidrar till smartare 
energiförbrukning och mindre påverkan på 
miljön.



Ring 031-7873457 
Skicka e-post info.se@videojet.com
besök www.videojet.se

Videojet Technologies Sweden 
Johannefredsgatan 4
Mölndal
Sweden
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Sinnesro ska vara standard

Videojet Technologies är världsledande på marknaden för produktidentifering 
och tillhandahåller produkter för utskrift i linje, märkning samt 
användningsspecifika vätskor och Product LifeCycle AdvantageTM.

Vårt mål är att samarbeta med våra kunder inom konsument-, 
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 kundappliceringsexperter och tekniskt ledarskap 
inom kontinuerliga bläckstråleskrivare (CIJ), termiska 
bläckstråleskrivare (TIJ), lasermärkning, termotransferskrivare 
(TTO), förpackningsmärkning och etikettering samt ett brett 
utskriftsurval.

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 
direkt i drift med över 4 000 teammedlemmar i 26 länder 
världen över. Dessutom har vårt distributionsnätverk över 
400 distributörer och OEM:er som betjänar 135 länder.

Globalt huvudkontor

Videojets försäljnings- och 
servicekontor

Tillverkning och produktuveckling

Länder med Videojet-försäljning 
och -service

Länder med Videojet-
partnerförsäljning och -service

mailto:info.se@videojet.com

