
Märknings-, kodnings- och systemlösningar

Mejeriprodukter
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Byte av förpackningsdesign ...  
utökning av produktsmaker ...  
ökad produktionsväxling ...  
kort hållbarhetstid för produkten ...  
kritiskt fokus på renlighet 
och produktsäkerhet ...  
är alla exempel på sådant som ökar 
trycket på produktionseffektiviteten 
och vikten av korrekt utgångs- och 
spårningsinformation på produkten. 

Med mer än 40 års erfarenhet 
kan Videojet erbjuda utskrifts- 
och kodsäkringslösningar som 
hjälper dig att identifiera dina 
mejeriprodukter på ett korrekt och 
läsbart sätt. 
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Videojet är ledande inom märknings- och 
kodningslösningar för mejeribranschen.

Korrekt och läsbar utgångs- och produktionsinformation 
på det ökande utbudet av behållare för mejeriprodukter 
är viktig för att du ska kunna informera om färskheten 
och säkerheten hos dina varor. Videojets lösningar 
erbjuder följande fördelar: 

Drifttidsfördelar

Se till att dina linjer förblir effektiva under längre tid 
mellan planerade och oplanerade stopp genom att 
integrera den optimala produkten från vårt 
omfattande sortiment av utskriftslösningar. Våra 
bläckstråleskrivare omfattar självrenande teknik 
som minimerar igensättningen av skrivhuvudet, 
även vid riktningsväxling.

Inbyggd produktivitet

Med våra kodningslösningar kan du maximera 
prestandan och produktiviteten hos din 
produktionslinje. Därmed kan du ägna mer tid åt 
andra viktigare aspekter av din verksamhet och 
mindre tid åt att bemästra och underhålla vår 
teknik.

Kodsäkring 

CLARiSUITETM-mjukvaran möjliggör centraliserad 
hantering av utskriftsinformation och 
utskriftskontroll, vilket lyfter bort ansvaret från 
produktionsgolvet. CLARiSUITETM kan synkronisera 
utskriften från primärförpackning till yttre 
förpackning och lastpallsidentifikation.

CLARiSUITETM bidrar även till att sänka 
kostnaderna, minska mängden fel och skydda ditt 
anseende tack vare våra kodsäkringslösningar. 
Kodsäkring minimerar och felsäkrar 
operatörsåtgärder i kodnings- och 
märkningsprocessen.

Enkel användning

Videojets produkter har utformats för korrekt 
integrering, användarvänlighet och underhåll och 
service som går snabbt. Med intuitiva 
installationsguider, enkel kodinmatning och 
lättillgänglig systemstatus gör dina operatörer 
färre fel och får lättare att arbeta med skrivarna.

Effektivitet gör skillnad.  
Uppfyll dina produktions-, regelverks- och varumärkes-  
behov med tillförlitliga utskriftslösningar. 
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Expertis för sömlös integrering

Kontinuerlig bläckstråle (CIJ) 
Vätskebaserad, beröringsfri utskrift av upp till fem rader text och 
2D-streckkoder eller grafik som skrivs ut på en rad olika 
förpackningstyper, däribland stationära förpackningar via system 
med riktningsväxling.

Lasermärkningssystem 
En stråle infrarött ljus som fokuseras och styrs med en serie 
noggrant kontrollerade små speglar gör märken där värmen från 
strålen möter förpackningens yta. 

Etikettskrivarapplikator (LPA) 
Skriver ut och placerar ut etiketter av olika storlekar på flera 
förpackningstyper. 

Värmeöverföringsutskrift (TTO) 
Ett digitalstyrt skrivhuvud gör exakta bläckmarkeringar från ett 
band direkt på en flexibel film för att ge hög upplösning och 
utskrifter i realtid.

Märkning med stora tecken (LCM) 
Bläckbaserad, beröringsfri utskrift av flera datatyper 
(alfanumeriska data, logotyper och streckkoder) i stora 
storlekar primärt för sekundär paketering, t.ex. yttre 
förpackning.

Termisk bläckstråle (TIJ) 
Bläckbaserad, beröringsfri utskrift med hjälp av värme och 
ytspänning för markeringar på en förpackningsyta. Används 
vanligen för att skriva ut 2D-datamatris och andra streckkoder.

Vätskefyllning
Fyllning av kannor, flaskor eller aseptiska behållare handlar om snabbhet 
och effektiv, snabb produktväxling – den optimala kodningsplatsen beror 
på din produkt. Tack vare vår mångåriga erfarenhet av integrering i 
fyllningssystem och utveckling av anpassade integreringar kan vi skapa 
lösningar som uppfyller specifika tillämpningsbehov.

Koppfyllning
Den unika produktionsprocessen vid koppfyllning innebär att flera objekt 
fylls samtidigt, vilket kräver en utskriftslösning som snabbt kan skriva ut på 
flera objekt praktiskt taget samtidigt. På grund av spårbarhetskrav är det 
viktigt att veta i vilken kopp och i vilken rad produkten har fyllts och att 
skriva ut den informationen. Med Videojets lösningar kan du skriva ut 
korrekt information om datum, tid, rad, bäst före-datum och anläggning 
samt låta skrivaren meddela kontrollsystemet för påfyllning om ett objekt 
saknar tryck.

Flow wrapper-maskin
Flexibiliteten hos den här förpackningslösningen i kombination med 
fyllningshastigheten gör kodningen till en utmaning. Många tillverkare 
föredrar att koda på filmen före fyllning för att få bästa möjliga 
utskriftskvalitet, eftersom filmen kontrolleras. Våra omfattande 
samarbeten med flow wrapper-tillverkare bidrar till att säkerställa inbyggd 
integrering. Kodning efter fyllning kan dock förenkla integreringen och gör 
att du enkelt kan använda samma skrivare för flera linjer. Videojets 
kodningslösningar kan leverera i båda scenarierna.

Kartongtillverkning
Genom att integrera skrivaren i kartongmaskinen kan du säkerställa 
bästa möjliga läsbarhet och platsprecision för utskriften, då kartongen 
kontrolleras noggrant när den fylls och trycks. Integrering i 
kartongmaskinen bidrar också till att skydda kodningsutrustningen från 
olycksskador och felaktig användning. Våra omfattande 
tillbehörsalternativ har utformats för att uppnå bästa möjliga 
integrering. Efterföljande kodning sker ofta i produktionsmiljöer där 
skrivarens rörlighet värderas högt.
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Kodningstekniker för din förpackningstyp:

Utskriftstillämpning CIJ Laser LPA TTO LCM TIJ

Kannor, flaskor och aseptiska behållare ✔ ✔ ✔

Styva plastbehållare och filmlock ✔ ✔

Pappkartonger ✔ ✔ ✔

Kassar, påsar och filmer ✔ ✔ ✔

Metallburkar ✔ ✔

Glasflaskor och glasburkar ✔ ✔

Ytterförpackning, kartonger och krympplast ✔ ✔ ✔ ✔

Förpacknings- och 
förslutningsmaskin
Läsbar och korrekt identifiering av dina yttre förpackningar och 
deras innehåll förenklar produktförflyttningen genom 
leveranskedjan. Våra lösningar kan hjälpa dig att eliminera 
behovet av förtryckta yttre förpackningar genom att skriva ut 
varumärkes-, produkt- och utgångsinformation direkt på de yttre 
förpackningarna, eller automatiskt märka och identifiera dem.

Fyllning och försegling av 
vertikal form (VFFS)
I likhet med flow wrapping gör flexibiliteten hos denna förpackning 
kodningen till en utmaning. Många av dessa behållare är 
utformade för flera användningsområden med återförslutbara 
tätningar. Utskrift på filmen före fyllning ger bästa möjliga 
utskriftskvalitet och tack vare våra omfattande OEM-
integreringsfunktioner garanteras du en effektiv och 
kostnadseffektiv lösning.

Krympplastmaskin
Den enkla kombinationen av plast och värme har skapat ett av de 
mest mångsidiga förpackningsmaterial som finns. Krympplast kan 
användas för att binda samman produkter och med en korrugerad 
bas kan den erbjuda en stabilitet som vanligtvis eliminerar behovet 
av en yttre förpackning. På grund av materialets icke-porösa natur 
används dock etiketter för att förmedla viktig produktinformation. 
Våra lösningar för utskrift och applicering kan erbjuda 
högkvalitativa etiketter som uppfyller behoven i din 
distributionskedja.
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Värmeöverförings- 
utskrift (TTO)

• Högkvalitativ utskrift direkt på etiketten 
eller omslaget före applicering på 
behållaren

• Färgband för att öka kodkontrasten, vilket 
gör den lättare att läsa

• Perfekt för streckkoder på begäran

• Färgbandskassett förenklar och förkortar 
tiden för omladdning av band

• Långa band möjliggör utökade körtider 
med färre bandbyten

Lasermärkningssystem

• Permanent utgångs- och produktions- 
information kodad på etiketter och omslag

• Begränsad mängd förbrukningsartiklar 
krävs, vilket bidrar till ökad drifttid och 
lägre total ägandekostnad

• Anläggningsluft krävs inte för laserkylning,  
vilket sparar pengar och förenklar driften

• Högkontrastutskrift på olika underlag

Kontinuerlig 
bläckstråle (CIJ)

• CleanFlow™-skrivhuvudet förblir renare 
längre, vilket ger ökad drifttid2

• IP65-klassning för avspolningsmiljöer 

• Stort utbud av både mörka och ljusa 
bläckfärger för maximal kontrast

• Perfekt både för utskrift direkt på plast 
och på etikett

• Anläggningsluft krävs inte, vilket bidrar 
till lägre kostnader och gör det enklare 
att flytta skrivaren

1  Euromonitors förpackningsdatabas. Baserat på uppskattningar av förpackningstyper gjorda 2012.
2   Skrivhuvudtesterna utfördes av en tredje part. Testerna utfördes på en Videojet 1520-skrivare med samma CleanFlowTM-skrivhuvudsdesign som andra lämpliga skrivare i 
1000-serien i en accelererad testmiljö, där hastigheten på bläckuppbyggnaden ökas med hjälp av en elektrisk laddning. Se www.videojet.com/us/printheadtest för mer 
information. De faktiska resultaten i kundmiljön kan variera.

Kannor, flaskor och aseptiska behållare

Produktionsflexibilitet
Förpackningsdesignen förändras för att förbättra transportkostnaderna, bättre 
utnyttja utrymmet på butikshyllan och locka konsumenter med färgglada och 
informativa förpackningsutsmyckningar. Mejeribranschen arbetar hårt för att öka 
efterfrågan på flytande produkter genom ett expanderande smaksortiment och 
iögonfallande förpackningsstilar1. Mer fantasifulla konstruktioner och varierande 
behållarstorlekar leder dock till att fler produkter körs under ett skift, att antalet 
växlingar blir fler och att det finns mindre utrymme för utgångs- och 
produktionsinformation.

Med Videojet kan du ligga steget före dessa produktionsutmaningar. Vårt engagemang 
för högkvalitativa höghastighetslösningar för kodning sträcker sig bortom 
utskriftshårdvaran. Våra omfattande forskningsstudier av bläck och globala 
bläcktillverkningsanläggningar bidrar till att säkerställa CIJ-lösningar av högsta kvalitet. 
Vår CLARiSUITE™-mjukvarulösning fokuserar på felsäker kodning genom att hantera 
framtagning, val och utskrift av dina koder.
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Kannor, flaskor och aseptiska behållare

Produktionsflexibilitet

Lasermärkningssystem

• Skriv ut direkt på materialet för en 
högkvalitativ, permanent kod

• Lasermottagliga DataLase®-
beläggningsbläck på etiketten förkortar 
utskriftstiden för högre 
genomströmning

• Stort markeringsfält gör det möjligt att 
skriva ut på flera lock med en enda 
laser, vilket förenklar installationen och 
servicen och bidrar till lägre 
anskaffningskostnader

Kontinuerlig bläckstråle 
(CIJ)

• CleanFlowTM-teknik minskar behovet av att 
rengöra skrivhuvudet, även i tillämpningar 
med riktningsväxling 

• Ultrahöghastighetssystem för hög 
genomströmning eller högre 
utskriftskvalitet

• Kan integreras i flera samtidiga fyllningar 
med en enhet som växlar riktning

• Pigmenterade bläck ger en stark kontrast 
mot en mängd olika behållarfärger

Det finns dock möjligheter att förbättra utskriften av 
utgångs- och produktionsinformation samt att förenkla 
produktionen. Videojets laserlösningar har integrerats i 
fyllningslinjer för styva plastförpackningar för att koda 
direkt på de lock som förseglar behållarna. Tack vare den 
höga effektiviteten hos våra lasrar kan vi skriva ut 
högkvalitativ utgångs- och produktionsinformation med 
lägre effekt och förlänga laserns livslängd. För att 
ytterligare förbättra effektiviteten har våra 
lasermärkningslösningar branschens största bredd vad 
gäller märkningsfönster och brännvidd. Vi kan snabbt 
och exakt skriva ut på fler objekt samtidigt med en och 
samma laser, vilket hjälper dig att spara pengar och 
sänka den totala ägandekostnaden. 

Styva plastbehållare och filmlock

Hög effektivitet
I takt med att mängden portionsförpackade mejeriprodukter som är avsedda att 
ätas i farten ökar världen över har den enkla plastkoppen förvandlats till en 
stiliserad behållare med syfte att särskilja smaker och varumärken. Att hålla jämna 
steg med den här förpackningsutvecklingen kan vara utmanande, särskilt som 
varumärkesinnehavarna föredrar att skriva ut på samma plats på alla behållare i 
konsekvenssyfte och återförsäljarna kräver olika förpackningar för att tillgodose 
konsumenternas preferenser.

Videojets stora lasermärkningsfält 
kan skriva ut utgångs- information 
på flera lock samtidigt
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Lasermärkningssystem

• Skriv ut text, streckkoder eller bilder 
nästan utan att använda några 
förbrukningsartiklar

• Utskriftskvaliteten kan matcha din 
produkts varumärkesprofil

• Utgångs- och produktinformation med 
hög kontrast levereras av lasern, som 
avlägsnar det översta lagret av 
kartongbläcket för att exponera lagret 
under

• Passar perfekt för kalla miljöer 

Kontinuerlig 
bläckstråle (CIJ)

• Den utskrivna informationen fastnar 
på i stort sett alla vanliga 
kartongmaterial, inklusive de med 
vattenhaltiga övre lager och annan 
lackering 

• Färgade bläck kan användas för att 
skapa kontrast på kartonger med olika 
färger

• Kan integreras i system med 
riktningsväxling för utskrift på flera 
objekt

Termisk bläckstråle 
(TIJ)

• Högkvalitativ, högupplöst utskrift utan 
behov av ett område där 
bakgrundsbläcket slås ut på kartongen, 
tack vare bläck som har stark 
vidhäftning på icke-porösa och porösa 
ytor

• Utmärkt bläckvidhäftning på porösa 
ytor

• Lätt att integrera i förpackningslinjen 
för utskrift nedåt eller i sidled 

Pappkartonger

Beprövad enkelhet
Det är inte lätt att skriva ut på färgglada, lackerade kartonger och processen 
kompliceras ytterligare av kalla temperaturer hos mejeriprodukter som glass eller 
smör. Vissa tillverkare har försökt övervinna dessa utmaningar genom att skriva ut 
utgångs- och produktionsinformationen på behållarens undersida innan den fylls, 
men det är inte särskilt konsumentvänligt. 

Videojet kan hjälpa dig att lösa dessa problem. Producenter som föredrar bläckbaserade 
utskriftslösningar använder vårt bläck för låga temperaturer som skär genom kondens, och 
vårt pigmenterade bläck ger information med hög kontrast direkt på behållaren. Våra 
lösningar för laserutskrift eller termisk bläckstråleutskrift bidrar till att matcha utgångskodens 
utformning med produktens varumärkesprofil. Den här produktionsinformationen skrivs ut 
med högre upplösning och ofta högre kontrast, vilket gör den mer lättläst för dina kunder.
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Populariteten hos förpackningar med flexibel film växer inom mejerisektorn och det 
kan vara en utmaning att skriva ut exakta parti- och datumkoder på grund av 
produktionshastigheter och materialets glatthet. Varumärkesinnehavarna arbetar 
hårt för att skapa innovativa nya produkter i syfte att locka nya konsumenter, 
medan produktionsteamen sliter med att hålla linjerna igång över flera 
produktväxlingar. 

Videojet har flera utskriftslösningar som kan integreras direkt i dina fyllningssystem 
och dataintegreras i dina produktionsprocesser. Våra ingenjörsteam har ett nära 
samarbete med ledande leverantörer av förpackningsutrustning i syfte att skapa 
effektiva kvalitetslösningar. Resultatet är konsekvent korrekta och läsbara koder, 
vilket minskar risken för misstag och förseningar i produktionslinjen.

Värmeöverförings- 
utskrift (TTO)

• Perfekt för utskrift på plastfilm före 
fyllning 

• Hundratals varianter av monteringsfästen 
förenklar och bidrar till att säkerställa 
korrekt integrering i VFFS-maskiner, flow 
wrapper-maskiner och andra enheter

• Skapar lättlästa streckkoder för 
innovativa marknadsföringsmöjligheter 
och korrekta logotyper för bättre 
varumärkesprofilering

Kassar, påsar och filmer

Utskrift med hög läsbarhet

Lasermärkningssystem

• Användning av DataLase®-område bidrar 
till snabbare utskrift på många olika 
material

• Det krävs bara en begränsad mängd 
förbrukningsartiklar, vilket sparar pengar 
och ökar drifttiden

• Skarpa, tydliga utgångskoder med hög 
kontrast tack vare färgförändringar på 
förpackningen

• Skriv ut med typsnitt som är 
skräddarsydda för märket

• Skriv ut mer information på ett mindre 
utrymme

Kontinuerlig bläckstråle 
(CIJ)

• Bläck som är utformat för optimal 
vidhäftnings- och utskriftstålighet, 
tillverkade i GMP- och HACCP-hanterade 
anläggningar runt om i världen

• Bläck som klassats för livsmedel och 
tillverkas i ISO 9002-kvalificerade 
tillverkningsanläggningar för 
livsmedelssäkra bläck

• Förseglade vätskebehållare minskar lukt, 
förenklar vätskefyllning och ger förbättrad 
renlighet

• Längre utskriftsavstånd gör det möjligt att 
skriva ut på ovanligt formade objekt
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Kontinuerlig 
bläckstråle (CIJ)

• Vårt termokromiska bläck ändrar färg 
för att indikera burkbearbetning. Du 
kan välja mellan olika egenskaper vad 
gäller färgövergångar, torkning och 
vidhäftning för att uppfylla dina behov

• Patenterad CleanFlow™-
skrivhuvudsteknik bidrar till att hålla 
skrivhuvudet renare längre, vilket 
minimerar behovet av underhåll 

• Välj ultrahöghastighetslösningar för 
snabbare genomströmning eller högre 
utskriftskvalitet

Lasermärkningssystem

• Laserlösningar graverar metallen direkt 
för utskrift på botten av burken

• Lösningarna har utformats för utskrift 
på målade eller märkta ytor 

• Brett utbud av textstilar för att matcha 
din produkts varumärkesprofil

• Lasermottagliga DataLase®-tillsatser 
på burketiketten förkortar 
utskriftstiden för högre 
genomströmning

Metallburkar

Beprövad funktion
Metallburkar spelar en viktig roll för varor med lång hållbarhetstid, t.ex. 
kondenserad mjölk och mjölkpulver. Konserverade flytande mjölkprodukter 
tillverkas ofta med hjälp av en destilleringsprocess som säkerställer 
produktsäkerhet. Eftersom dessa produkter är exportvänliga är det viktigt 
med spårbarhet och varumärkesskydd.

För att hantera problem kring spårbarhet och varumärkesskydd är det lämpligt att 
helt eliminera den mänskliga faktorn vid valet av kod. Videojets 
kodsäkringslösningar hjälper dig att förenkla processerna och ger dig rätt kod på 
rätt plats och rätt produkt, gång på gång.
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Lasermärkningssystem

• Ger utskrift med hög kontrast på 
pappersetiketter

• Tydliga koder, logotyper och text kan 
etsas direkt på glas, vilket bidrar till att 
säkerställa beständighet och skydd 

• Lasermottagliga DataLase®-tillsatser 
på etiketten förkortar utskriftstiden för 
högre genomströmning

Kontinuerlig 
bläckstråle (CIJ)

• Borttagbart flaskbläck som kan 
avlägsnas vid senare desinficering 

• Längre utskriftsavstånd gör det möjligt 
att skriva ut på ovanligt formade 
objekt eller med svåra 
skrivhuvudspositioner

• Inga krav på anläggningsluft, vilket 
förenklar skrivardriften och gör att 
skrivaren kan delas av flera 
fyllningslinjer

• Ultrahöghastighetslösningar för 
snabbare genomströmning eller högre 
utskriftskvalitet

Beprövad funktion
Glasflaskor och glasburkar

Återanvändbart
Den en gång så vanliga mjölkflaskan i glas har långsamt försvunnit. Glas 
används dock fortfarande ofta för premiumprodukter eftersom det inte 
påverkar produktsmaken, är mycket återanvändbart och gör det möjligt för 
konsumenterna att tydligt se produktens kvalitet. Oavsett om du använder 
återanvända eller icke-återanvända behållare i din tillämpning har Videojet 
bläckstråle- och laserutskriftslösningar som kan uppfylla dina produktionskrav. 

Att skapa en kod av hög kvalitet handlar om mer än valet av skrivare. Bläck och 
vätskor utgör en kritisk faktor för att identifiera den perfekta lösningen för din 
applicering. Vid särskilda appliceringsbehov för mejeriprodukter, till exempel av 
högkontrastkoder och bläck som ger stark vidhäftning i fuktiga miljöer, kan det 
krävas olika typer av bläck. Med branschens ledande team av 
bläckappliceringskemister har Videojet ägnat över 40 år åt att utveckla 
specialiserade bläckformler som är perfekta för dina appliceringar.
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Etikettskrivarapplikator 
(LPA)

• Direktapplicering eliminerar praktiskt taget 
alla pappersstopp eftersom ingen 
applikator eller anläggningsluft behövs för 
att applicera etiketter på begäran 

• Utformad för kodning av 1D- och 
2D-streckkoder

• Högkvalitativ direktvärme- eller 
värmeöverföringsutskrift för optimal 
etikettlivslängd

• Unicode 5-stöd för internationella 
märkningstillämpningar

• Utskriftsbredder på 4 och 6 tum för 
matchning av vanliga etikettstorlekar

Termisk bläckstråle 
(TIJ)

• Inga reservdelar att byta ut, vilket 
minskar servicekostnaderna

• Kompakt design för integrering i 
befintliga produktionslinjer

• Högkvalitativ utskrift av streckkoder för 
bättre bearbetning av objekt genom 
leveranskedjan

Märkning med stora 
tecken (LCM)

• Innovativa bläcksystem förbättrar 
utskriftskvaliteten och sparar bläck

• Utskrift med hög upplösning för 
streckkoder, logotyper och övrig 
information

• Integreras i 
produktionsplaneringssystemet för 
automatiskt utskriftsval 

Lasermärkningssystem

• Höghastighetskodning direkt på den 
yttre förpackningen med DataLase®-
område

• Hög utskriftsupplösning för 
streckkodsapplicering

• Omfattande strålriktningstillbehör för 
integrering på utmanande platser

• Ett stort markeringsområde bidrar till 
att möjliggöra längre spårning av 
rörliga objekt så att du kan skriva ut 
mer information eller förbättra 
effektiviteten utan att stoppa 
förpackningsprocessen

Ytterförpackning, kartonger och krympplast

Uppfylla återförsäljarens krav
Återförsäljare, som stormarknader, ökar sina effektivitetsvinster genom att använda hyllfärdiga 
förpackningar och automatisera lagerhanteringssystem. Däremot faller ansvaret för att 
tillhandahålla hyllfärdiga förpackningar och kodning som kan läsas av skannrar på 
distributionsplatserna på mejeriproducenterna. Streckkoder med kvalitetsklass ”C” eller lägre 
kan till exempel leda till att hela försändelsen avvisas. Eftersom varumärkesarbetet leder till 
ändringar av förpackningsdesign, material och färg blir det svårare för tillverkaren att uppfylla 
återförsäljarens krav.
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Globalt serviceerbjudande
Brett serviceerbjudande med dig i åtanke

Uppstart
Den perfekta 
introduktionen till 
sinnesro, som garanterar 
en smidig övergång 
under implementeringen 
av nya skrivare

Teknisk telefonsupport dygnet runt

Förebyggande underhåll

Reparationsskydd

Utbyte av reservdelar

Prioriterad service

Grundläggande operatörsutbildning

Rådgivande tjänster och 
tillämpningssupport

Leasing av utrustning  
som tillval

Det här är 
fördelarna:

Mer information om alla serviceprodukter finns i våra produktspecifikationsblad och i alla professionella offerter från Videojet.

Omfattande
Låt oss ta hand om allt 
och få 100 % täckning 
för att proaktivt 
optimera 
skrivarprestandan

Skyddande
För ett team som kan 
utföra allmänt 
underhåll kan du dra 
nytta av 
reparationsskydd samt 
byte av reservdelar

Förebyggande
Medan ditt team 
fokuserar på 
produktionen skyddar 
våra tekniker din 
utrustning genom 
regelbundna 
underhållsbesök

ll

l

l l

ll

ll

ll

ll

ll l

l

l

l

l

l

Prestandafördelar 
Korrekt underhållna skrivare drabbas av färre driftstopp, håller längre och ökar operatörens produktivitet. Förlita dig 
på Videojets certifierade servicetekniker som ser till att din kodningsutrustning förblir i förstklassigt skick. 

Ekonomiska fördelar 
Servicekostnaderna är förutsägbara, vilket skyddar mot kostsamma utrustningsfel samtidigt som framtida service 
låses till aktuella priser.

Servicefördelar 
Kunderna får snabb, prioriterad och högkvalitativ service från Videojets tekniker. Med det största fältserviceteamet 
i branschen är våra utbildade experter väl positionerade för att snabbt reagera på dina behov.
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CIJ är den mest mångsidiga av alla 
variabla tekniker och i kombination  
med ett bläcksortiment på mer än  
175 produkter kan den skriva ut på  
nästan alla material och former.

Förbättra kontrasten och läsbarheten hos 
dina koder genom permanent etsning 
av materialytan utan fysisk kontakt eller 
något behov av lösningsmedel eller extra 
förbrukningsartiklar.

Perfekt för text- och streckkoder av 
hög kvalitet på lådor, kartonger och 
ytterförpackningar som säkerställer att även 
komplexa och detaljerade koder är tydliga 
och läsbara för efterföljande partner och 
konsumenter.

Kontinuerlig  
bläckstråle (CIJ)

Lasermärkningssystem Termisk  
bläckstråle (TIJ)

TTO är perfekt för dina flexibla
förpackningstillämpningar och ger dig 
högkvalitativa koder och bilder, från 
datum- och tidskoder till datamatriskoder 
och -logotyper i en mängd olika färger. 

Slipp förtryckta kartonger och etiketter genom 
att skriva ut information om leveranskedjan 
direkt på den yttre förpackningen, vilket sparar 
både tid och pengar.

När dina kunder kräver etiketter eller 
om du använder mörkare korrugerade 
ytterförpackningar applicerar LPA automatiskt 
etiketter, vilket bidrar till att säkerställa hög 
precision på en rad underlag.

Värmeöverföringsutskrift 
(TTO)

Märkning med 
stora tecken (LCM)

Etikettskrivarapplikator 
(LPA)

 

Videojets lösningar
Korrekta, tillförlitliga och kostnadseffektiva utskrifter
Kodning i mejeribranschen är inte alltid helt okomplicerat. Med tanke på de höga produktionsvolymerna och den 
korta hållbarhetstiden för många mejeriprodukter kräver dina linjer snabb, korrekt och tillförlitlig kodning. 
Videojets utskriftslösningar maximerar produktions- och affärsfördelarna genom ökad drifttid, förenklade åtgärder 
och förbättrad flexibilitet. Med ett brett utbud av olika tekniker kan Videojet övervinna dessa utmaningar med en 
rad kostnadseffektiva lösningar som ger ökad drifttid.
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Förbrukningsartiklar och tillbehör
Skräddarsydda lösningar för din tillämpning
Varje kodningstillämpning är unik. Därför erbjuder vi dig ett av de mest omfattande sortimenten av 
material och tillbehör så att du kan skräddarsy en lösning för din unika verksamhet. 

Med ett brett utbud av band, bläck och vätskor har Videojet ägnat över 40 år åt att utveckla 
specialiserade förbrukningsartiklar som är perfekta för dina mejeritillämpningar. Dessutom arbetar vi 
direkt med stora OEM-företag och har ett brett utbud av skräddarsydda tillbehör för alla utskriftstekniker 
så att du sömlöst kan integrera våra skrivare i dina produktionslinjer.

Förbrukningsvaror

Särskilt utvecklade bläck och vätskor

Videojet använder 
strikt kvalitetskontroll i 
tillverkningsprocesserna för 
förbrukningsartiklar i syfte att leverera 
bästa möjliga skrivar- och kodresultat. 
Med över 15 typer av band, 640 
tillämpningsspecifika vätskor och hjälp 
från vårt tekniska supportteam har 
vi garanterat den perfekta lösningen 
för dig.

Tillbehör

Konfigurerbara tillbehör

Från skräddarsydda rostfria 
stålfästen och gummirullar 
till enheter för rökutdrag och 
strålvändning – Videojet har 
tillbehören för en bekymmersfri 
installation som bidrar till att 
säkerställa optimal prestanda i din 
linje.

1 Jobbval 2  Kodning och märkning av 
produkter

3  Varningar om 
kodningsprecision

Skapa och hantera utskriftsjobbMjukvara

Öka tillgängligheten och 
kvaliteten genom att flytta 
skapandet och hanteringen 
av utskriftsjobb från 
produktionsgolvet.
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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

Sinnesro är standard

Videojet Technologies är en världsledare på marknaden för 
produktidentifiering och tillhandahåller utskrifts-, kodnings- 
och märkningsprodukter, appliceringsspecifika bläck och 
produktlivscykeltjänster integrerade i produktionslinjen.
Vårt mål är att samarbeta med våra kunder inom 
konsument-, läkemedels- och industrivarubranscherna för att 
förbättra deras produktivitet, skydda och utöka deras 
varumärken och för att ligga steget före branschtrender och 
regelverk. Videojet har fler än 400 000 skrivare installerade 
världen över. Vi har kundtillämpningsexperter och 
teknikledarskap inom kontinuerlig bläckstråle (CIJ), termisk 
bläckstråle (TIJ), lasermärkning, värmeöverföringsutskrift 
(TTO), kodning och märkning av yttre förpackningar samt ett 
brett utskriftsurval. 

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

mailto:info.se@videojet.com

