
Etikettskrivare med Intelligent MotionTM

Videojet® 9550

Videojet 9550 är en smartare etikettskrivare 
som siktar på att inte ha några oplanerade 
driftstopp och minskar kostnader och fel i 
förpackningskodningsverksamheten.

Driftstopp som orsakas av etikettstockning och 
rutinmässiga manuella justeringar uteblir tack vare 
Intelligent Motion-teknik, som automatiskt och exakt 
styr hela systemet. Dessutom utgör Direct Apply™ en 
unik metod som möjliggör korrekt etikettplacering på 
förpackningen utan behov av en applikator, till och med 
vid höga hastigheter.

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

Drifttidsfördelar
•  Inga mekaniska justeringar under den dagliga driften
•   Optimerar underhållsarbete genom att eliminera mer än 80 % av 

slitdelarna
•  Håll igång produktionen längre med automatisk inställning

Inbyggd produktivitet
•   Missa aldrig en etikett, oavsett produktionskapacitet eller 

förpackningsstorlek, med Direct Apply-etikettering på upp till 
150 förpackningar per minut för en typisk GS1 4”x6”-etikett

•   Optimera utskriftskvaliteten och skrivhuvudets livslängd med 
automatisk tryckreglering för skrivhuvudet

•   Kartlägg prestanda och uppnå OEE-förbättringar med hjälp av 
diagnostik på skärmen

•   Skrivhuvudversioner på 53 mm, 107 mm och 160 mm ger optimal 
prestanda för ett stort antal olika etikettstorlekar

Kodförsäkran
•   Praktiskt taget eliminerar operatörsfel, vilket bidrar till att 

säkerställa att produkterna är korrekt kodade med inbyggda 
programvarufunktioner för kodförsäkran

•   Minimera operatörens involvering med inbyggd etikettdatabas för 
korrekta jobbval

•   Automatisera skapandet av streckkoder genom att länka data från 
flera textfält

Enkel att använda
•   Eliminerar praktiskt taget helt etikettstockningar och förenklar 

installation med hjälp av direktapplicering på standardiserade topp- 
och sidotillämpningar

•   Minimera feletikettering och förstörda etiketter med Direct Apply på 
begäran utan någon anläggningsluft

•    Utför etikett- och färgbandsbyten på mindre än 60 sekunder via 
enklast möjliga nätväg

•   Snabbkontrollera status och välj jobb med ett enkelt, intuitivt 
gränssnitt som gör det lätt att styra



Videojet® 9550
Etikettskrivare med Intelligent MotionTM

Appliceringsmetod
Direct Apply (standard) med Intelligent MotionTM-etikettdrivenhet
Valfria applikatorer: Front Apply, Ultra High Speed och Telescopic Tamp (se separat 
datablad)

Utskriftsteknik
Värmeöverföringsutskrift med Intelligent MotionTM -färgbandsdrivning och direktvärme
Skrivhuvudversioner på 53 mm, 107 mm och 160 mm 

Utskriftsupplösning
300 dpi/200 dpi i emuleringsläge 

Övervakning av skrivhuvudets tillstånd
Verktygsfri snabbkoppling för byte av skrivhuvud

Utskriftshastighet
Etikettbredd på 10,2 cm (< 4 tum) upp till 500 mm (19,6 tum) per sekund i standardläge 
och upp till 750 mm (29,5 tum) per sekund i höghastighetsläge
Etikettbredd på 10,2 cm (> 4 tum) upp till 400 mm (15,7 tum) i standardläge
Hastigheterna beror på etikettstorlek och tillämpning

Hastighet
Upp till 150 förpackningar per minut, baserat på etikettlängd och förpackningsstorlek

Färgbandspecifikation
Bredd: 55 mm (2,2 tum), 76 mm (3 tum) och 110 mm (4,3 tum) (standard) samt 
162 mm (6,4 tum)
Kapacitet: Upp till 830 m, inklusive automatiskt sparande av färgband (< 1 mm 
färgbandsmellanrum mellan på varandra följande utskrifter oavsett etikettstorlek eller 
hastighet)
Detektering av lågt band och slut på band med inbyggd förväntad övergångsperiod som 
standard

Etikettspecifikation
Bredd/längd: 40–165 mm/50–330 mm (1,6–6,5 tum/2,0–12,9 tum)
Kapacitet: Upp till 400 mm spoldiameter (ger vanligtvis över 9 000 typiska GS1 
-streckkodsetiketter per rulle)
Detektion av låga etiketter och slut på etikettspole med inbyggd förväntad 
övergångsperiod som standard
Automatisk justering för typ av etikett/backup och etikettstorlek
400 MB inbyggd etikettdatabas, räcker till 25 000 typiska GS1-streckkodsetikettmodeller

Utskriftskapacitet
Fullständigt stöd för nedladdningsbara teckensnitt med TrueType-®-teckensnitt (inklusive 
flera språk och Unicode-stöd); fasta, variabla och sammanfogade textfält; flexibla 
datum-/tidsformat; flexibla skiftkodformat; automatisk beräkning av bäst före-datum 
och koncessionshantering; kalenderregler; automatisk ökning av dekrementerande text, 
räknare och streckkoder; stöd för flera grafikformat (upp till maximalt utskriftsområde); 
länkfält till databaser; skalbar text och textblock

Streckkoder som stöds
EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, GS1-128, Code 128, ITF, RSS (inklusive 
sammansatta 2D-koder); andra koder finns tillgängliga på begäran

Anslutningsmöjligheter
Ethernet, Power-over-Ethernet, RS232, konfigurerbar I/O (24 V, PNP och spänningsfri)
USB (för säkerhetskopiering/återställning och nedladdning av etiketter), fjärrstyrning av 
Videojet 9550 via en webbläsare

Kommunikationsprotokoll
Kompatibel med Videojet ClarisuiteTM

Videojet dubbla samt enkla ASCII-protokoll
Kompatibel med all programvara för etikettdesign som stöder Zebra- eller  
Sato-utskriftsmotorer
Protokollstöd för Zebra (ZPL), Sato (SBPL) och Markem-Imaje (Cimcomms)

Gränssnitt
CLARiTYTM-styrenhet med inbyggda interaktiva instruktionsvideor

Språk
Arabiska, bulgariska, tjeckiska, danska, engelska, tyska, grekiska, finska, franska, hebreiska, 
ungerska, italienska, japanska, koreanska, nederländska, norska, polska, portugisiska, 
rumänska, ryska, serbiska, förenklad kinesiska, slovakiska, spanska, svenska, thailändska, 
turkiska, traditionell kinesiska, vietnamesiska

Luftvolymbehov 
Ingen luft krävs för standardetikettering med Direct Apply

Energiförbrukning
90–260 V växelström (115 W vid 50 förpackningar per minut)

Driftmiljö
Temperaturintervall: 5–40 °C (41–104 °F)
Fuktighet: 20–85 % relativ, icke-kondenserande

Vikt
40 kg (88,2 lbs) (max, inklusive färgband och etiketter)

Relevanta certifieringar
CE, TUV
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Ring +46 31 7466190
Skicka e-post till info.se@videojet.com 
eller besök www.videojet.se

Videojet Technologies Sweden
Johannefredsgatan 4
Mölndal
Sweden

© 2020 Videojet Technologies Inc. — Med ensamrätt.

Videojet Technologies Inc.s policy står för fortsatt produktförbättring.  
Vi förbehåller oss rätten att ändra design och/eller specifikationer utan 
förhandsbesked. TrueType är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Computer, 
Inc. 
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