
Märknings- och etiketteringslösningar

Produktguide för 
storskriftsmärkning



Videojet® 2300 Line bläckstråleskrivare

Dessa bläckstråleskrivare för stora tecken levererar högkvalitativa koder på lådor och kartonger, vilket bidrar till att 
minska kostnaderna för förtryckta lådor och etiketter. 

•  180 dpi-upplösning för högkvalitativa koder som alfanumeriska tecken, streckkoder och grafik på  
korrugerade fodral och transportbehållare

• Litet system med en enhet och skrivhuvudhöjd på 2,1 tum och 2,8 tum (53 respektive 70 mm)
•  Konsekvent utskriftskvalitet eftersom skrivhuvudet rengörs med mikrorensningsteknik vid varje  

utskrift, och minskade ägarkostnader tack vare unik bläckåtervinningskrets

Videojet® 9550 Print & Apply etikettmaskin med Intelligent MotionTM

Maximera drifttiden, öka produktiviteten och ta bort risken för felmärkning av förpackningar med det mest 
avancerade och användarvänliga utskrifts- och etiketteringssystemet.

•  Optimerar underhållsarbete genom att eliminera mer än 80% av slitdelarna
• Minimera operatörens involvering med inbyggd etikettdatabas för korrekta jobbval 
•  Eliminerar etikettstockningar nästan fullständigt och förenklar installation med hjälp av Direct 

ApplyTM för topp- eller sidotillämpningar
•  Moduler för hörnomslutning, förpackningsframsida och stämpel finns tillgängliga
•  Inga mekaniska justeringar under den dagliga driften

Videojet® 2120 bläckstråleskrivare

En lättanvänd skrivare för applicering av en eller två rader med alfanumeriska koder på en mängd olika produkter och 
förpackningar. Med ett urval av skrivhuvuden och bläck kan den märka ett stort antal porösa och icke-porösa material.

• Utskriftshöjder upp till 2,0 tum (50 mm) vid hastigheter upp till 371 fpm (113 mpm) beroende på skrivhuvud
• Flera skrivhuvuds- och bläckalternativ ger flera tillämpningsmöjligheter
•  Enkel användning minskar märkningsfel och guidad installation minskar installations- och  

starttider
• Avancerade funktioner för meddelandehantering

Unicorn® och Unicorn® II bläckstråleskrivare

Kompakta utskriftssystem med låg upplösning för enkel- och dubbellinjer som kan programmeras snabbt och enkelt. 

• Standardmässiga utskriftshöjder upp till 1 tum (25 mm) vid hastigheter upp till 61 mpm beroende på modell.
•  Automatisk datumändring, klockfunktioner, nummerföljd och lagringskapacitet på 52 meddelanden
•  Produktnamn, identifikationsnummer, automatisk produktionsberäkning och korrekta tidskoder 

med en knapptryckning
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Videojet®-service

Videojet erbjuder global service och support med över 800 direkta servicerelaterade och tekniska supportresurser 
i 24 länder och support för fabrikscertifierade distributörer i ytterligare 100 länder. 

• Installation, driftsättning och verksamhetsstöd på plats
• Dygnet runt-helpdesk/teknisk support i 16 länder
• Beprövad villighet att uppfylla din anläggnings servicekrav.
•  Serviceerbjudanden kan anpassas efter dina unika behov. Vi erbjuder utbildning, specialiserade 

servicekontrakt som innefattar byte av delar samt förebyggande underhåll och tillbehör

Videojet® Tillbehör och -delar

Videojet tillverkar ett omfattande utbud av högkvalitativa reservdelar som bidrar till att försäkra att din skrivare 
presterar på högsta nivå. Vårt omfattande sortiment av tillbehör bidrar till att skapa bekymmersfri installation och 
produktionseffektivitet. 

•  Från skräddarsydda fästen och rengöringskit till skrivarställ och externa vätskebehållare med stor 
kapacitet – vi erbjuder tillbehör som fungerar i en mängd olika tillämpningssituationer

•  Originaldelar av hög kvalitet från det största on hand-lagret
•  Våra reservdelar tillverkas i en ISO-miljö med automatiserade testfästen för många av våra 

verksamhetskritiska delar.

Videojet® tillbehör

Videojets tillbehör utgör ett komplett sortiment bläck för högupplöst utskrift och användning med ventilbaserade 
bläckstråleskrivare, och är särskilt utformade för optimal prestanda i Videojet- och Marsh-skrivarsystem. Omfattande 
testning av bläck- och skrivarkombinationen bidrar till att säkerställa konsekvent prestanda.

•  Över 60 bläcktyper finns tillgängliga för att uppfylla en mängd olika tillämpningsbehov, inklusive 
färgalternativ för utvalda skrivare. 

•  Stora förpackningar finns tillgängliga för användare med stor produktvolym.
•  Videojet-vätskor är konstruerade för att förbättra prestandan hos Videojet-skrivare och öka 

produktionseffektiviteten

CLARiSUITE™-lösningar

Dessa lösningar hjälper till att säkerställa att rätt kod finns på rätt produkt från rad till rad och anläggning till 
anläggning samt ökar produktiviteten, minskar kostnaderna och skyddar ditt varumärke.

• Ställ in flera skrivare från en enda plats och minimera tiden det tar att stoppa produktionslinjen
•  Central lagring och hantering av jobbdata hjälper till att undvika förseningar vid uppstart av 

produktionskörningar
•  Kodsäkringsfunktioner hjälper till att säkerställa att rätt kod trycks på rätt produkt
• Skrivare kan hanteras från en enda skärm utan att man behöver se över varje skrivare individuellt
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Ring 031-7873457
Skicka e-post till info.se@videojet.com 
eller besök www.videojet.se

Videojet Technologies Sweden
Johannefredsgatan 4
Mölndal
Sweden

© 2022 Videojet Technologies Inc. Med ensamrätt.

Videojet Technologies Inc.:s policy är kontinuerlig produktförbättring.  
Vi förbehåller oss rätten att ändra design och/eller specifikationer utan förvarning.  
Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

Artikelnr. SL000323
br-large-character-marking-product-guide-sv-0222

Trygghet som standard

Videojet Technologies är världsledande i branschen för 
produktidentifiering och tillhandahåller produkter för utskrift 
och märkning av produkter, tillämpningsspecifika vätskor samt 
produktunderhållstjänster.
 Vårt mål är att samarbeta med våra kunder inom branscherna 
för förpackade konsumtionsvaror, läkemedel och industrivaror 
för att förbättra deras produktivitet, skydda och stärka deras 
varumärken och ligga steget före branschtrender och regelverk. 
Videojet har fler än 400 000 skrivare installerade över hela 
världen. Vi har egna kundapplikationsexperter och 
teknikledarskap inom branscherna för kontinuerliga 
bläckstråleskrivare (CIJ), termiska bläckstråleskrivare (TIJ), 
lasermärkning, termotransferskrivare (TTO), 
förpackningsmärkning samt ett brett utskriftsurval.

Våra kunder förlitar sig på Videojets produkter för att trycka text 
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 distributionsnät omfattar dessutom mer än 
400 distributörer och OEM i 135 olika länder. 

Globalt högkvarter

Videojet försäljnings- och 
servicekontor

Tillverkning och produktutveckling

Länder som har Videojet Försäljning 
och service

Länder som har Videojet Partner 
Försäljning och service

mailto:info.se@videojet.com

