
Videojet

ความเชีย่วชาญด้านหมึกและของเหลว 

สรา้งขึ้นเพื่อประสิทธภิาพ
การท�างานท่ีดีท่ีสุดและเวลา
ท�างานสูงสุด



" หมึกขัน้สูงทางเคมีท่ีได้รบัการพสูิจน์
แล้วของเราได้รบัการออกแบบมา
ส�าหรบัการใชง้านและสภาพแวดล้อม
การผลิตในปัจจุบนั
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เราฝากชื่อเสียงเราไวกั้บหมึกน้ัน!”

Lin Zhu 
Ph.D.
ผู้อ�ำนวยกำร -ฝำ่ยพัฒนำหมึก

Anthony Selmeczy 
Ph.D.
หัวหน้ำนักเคมี



กวำ่ 40 ปีของเทคโนโลยหีมึกและของเหลว ตัง้แต่ส่ิงท่ีสรำ้งข้ึน
ส�ำหรบัเครือ่งพิมพอ์งิค์เจ็ทเชงิพำณิชยเ์ครือ่งแรกมำจนถึงหมึก
ทุกประเภทท่ี Videojet สรำ้งและจัดส่งในปัจจุบัน Videojet 
ผลิตของเหลวและซพัพลำยมำกกวำ่ผู้ผลิตกำรพิมพว์นัท่ีและ
กำรพิมพเ์ครือ่งหมำยทำงอุตสำหกรรมรำยอื่นๆ ด้วยของเหลว
ส�ำหรบักำรใชง้ำนเฉพำะกวำ่ 640 แบบ

รองรบัเวลาการผลิตอยา่งเตม็ท่ี 

ลดควำมถ่ีและระยะเวลำของกำรหยุดท�ำงำนท่ี
วำงแผนแผนและไม่ได้วำงแผนไวใ้ห้น้อยท่ีสุดด้วย
หมึกสูตรพิเศษของเรำท่ีปรบัให้เหมำะกับโซลูชนั
ฮำรด์แวรท่ี์คุณระบุ เรำสำมำรถชว่ยให้คุณมอง
เห็นปัญหำและแนะน�ำโซลูชนัท่ีจะชว่ยให้คุณได้
รบัประสิทธภิำพกำรพิมพ์วนัท่ีท่ีดีท่ีสุดตัง้แต่เริม่
ใชง้ำน

รบัประกันคุณภาพงานพมิพ์

ด้วยกำรใชแ้นวทำงตำมระบบและโดยกำรทดสอบ
อยำ่งเข้มงวดมำกกวำ่ใครๆ เรำชว่ยให้งำนพิมพ์
มีคุณภำพสม�่ำเสมอตลอดอำยุกำรใชง้ำนท่ีคำด
ไวข้องผลิตภัณฑ์ของคุณ สิ่งน้ีจะท�ำให้คุณมัน่ใจ
ได้วำ่กำรพิมพ์วนัท่ืท่ีถูกต้องแม่นย�ำของคุณจะได้
รบักำรสนับสนนุ ไม่วำ่จะอยูใ่นสภำพแวดล้อมใด
ก็ตำม

ประสิทธภิาพในตัว

เชน่เดียวกับท่ีคุณปรบัปรุงกระบวนกำรของคุณให้
มีประสิทธภิำพมำกขึ้นอยูเ่สมอ เรำก�ำลังค้นควำ้
สูตรหมึกใหม่ๆ อยำ่งต่อเน่ืองเพื่อชว่ยตอบสนอง
ควำมท้ำทำยของคุณ เชน่ ควำมเรว็สำยพำนท่ีเรว็
ขึ้น เน้ือหำงำนพิมพ์มำกขึ้นในพื้นท่ีน้อยลง และ
ประเภทบรรจุภัณฑ์ท่ีหลำกหลำยมำกขึ้น

ใชง้านงา่ย 

เป้ำหมำยของเรำในกำรสรำ้งควำมมัน่ใจในกำรใช้
งำนท่ีเหนือกวำ่น้ันงำ่ยมำก: ไม่เลอะเทอะ ไม่สิ้น
เปลือง และไม่มีข้อผิดพลำด! เรำท�ำให้กำรเติม
หมึกสะอำดและเรยีบงำ่ยผ่ำนกำรออกแบบระบบ
ตลับหมึกแบบ Smart Cartridge ท่ีมำพรอ้มกับชปิ
ในกำรตรวจสอบข้อมูล คุณสำมำรถติดตำมระดับ
ของเหลวผ่ำนระบบอจัฉรยิะของตลับหมึกในตัว 
กำรจัดกำรซพัพลำยสำมำรถท�ำได้งำ่ยด้วยสัญญำ
ของเหลวท่ีออกแบบมำโดยเฉพำะของเรำ

การเลือกสรร คุณภาพ และความเชีย่วชาญ
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ประสิทธภิาพของเครือ่งพมิพ์
ท่ีดีท่ีสุดท�าได้โดยใชห้มึกและ
สูตรของเหลวท่ีเหนือกวา่

การพฒันาหมึก Videojet
ควำมสัมพันธอ์นัยำวนำนของซพัพลำยเออรแ์ละประสบกำรณ์
ในกำรเลือกสำรเคมีเฉพำะเกรดสูงสุดน้ันให้ประสิทธภิำพต่อ
เน่ืองท่ีได้รบักำรพิสูจน์แล้ว

ควำมเสถียรทำงเคมีได้รบักำรตรวจสอบและประเมินอยำ่งต่อ
เน่ือง ห้องปฏิบัติกำรวเิครำะห์ในบรษัิทใชอุ้ปกรณ์วเิครำะห์ท่ีซบั
ซอ้นเพื่อทดสอบชุดหมึกท่ีผลิตได้ 100%

 
หมึกและของเหลวท้ังหมดผ่านการทดสอบการพฒันาอยา่ง
เข้มงวดเพื่อพสูิจน์ความทนทานก่อนออกจ�าหน่าย การ
ทดสอบ ได้แก่:

•  คุณสมบัติเครือ่งพิมพ์/หมึกในอุณหภูมิทุกชว่ง
•  กำรเรง่อำยุ
• กำรควบคุมกำรเปล่ียนแปลงวตัถุดิบและกระบวนกำร
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Frank Xiao  
Ph.D.

นักเคมีฝำ่ย 
กำรบรรจุขวด, บรรจุภัณฑ์รอง, หมึก "อนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อม", สำยไฟและสำยเคเบิลยอ้มสี

"เราม่ันใจวา่หมึกและวตัถุดิบ
ตรงตามมาตรฐานความ
บรสุิทธิแ์ละการกรองเพื่อลด
ความเส่ียงของการปนเป้ือน
ท่ีอาจขดัขวางการท�างานของ
เครือ่งพมิพท่ี์ส�าคัญ"



กำรท�ำควำมเข้ำใจสิ่งท่ีลูกค้ำให้ควำมส�ำคัญ กำรเลือกหมึก
ท่ีเหมำะสมส�ำหรบักำรใชง้ำน และกำรก�ำหนดวธิกีำรรวม
กำรท�ำเครือ่งหมำยและกำรพิมพ์วนัท่ีเข้ำกับกระบวนกำร
ผลิตอำจเป็นงำนท่ีท้ำทำย Videojet มีประสบกำรณ์และ
เทคโนโลยท่ีีชว่ยเหลือทุกด้ำนของกำรท�ำเครือ่งหมำยและ
กำรพิมพ์วนัท่ีทำงอุตสำหกรรม

Videojet ส่งมอบโซลูชนักำรท�ำเครือ่งหมำยและกำรพิมพ์
วนัท่ีให้กับอุตสำหกรรมและกำรใชง้ำนท่ีหลำกหลำยด้วย
เครือ่งพิมพ์ท่ีติดตัง้มำกกวำ่ 325,000 เครือ่งซึ่งพิมพ์บน
ผลิตภัณฑ์ได้ดีกวำ่พันล้ำนชิน้ทุกวนั

ผูเ้ชีย่วชาญของ Videojet ชว่ยให้
ลูกค้าใชโ้ซลูชนัเหล่าน้ีเพื่อเพิม่ส่วน
แบง่การตลาด เพิม่ปรมิาณงาน 
ปรบัปรุงประสิทธภิาพการด�าเนิน
งาน และเปน็ไปตามข้อก�าหนดด้าน
กฎระเบยีบ 

อำกำศยำน

สำยไฟและสำยเคเบิล

เวชภัณฑ์

อำหำรสด

วสัดุก่อสรำ้ง

สูตรหมึกเฉพาะอุตสาหกรรม: รว่มงานกับ Videojet
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Sherry Washburn 
M.S.

หัวหน้ำนักเคมี 
ฝำ่ยกำรแปรรูปอำหำรและหมึก
พิมพ์ไปรษณีย์

ยำนยนต์

เครือ่งด่ืม

ผลิตภัณฑ์จำกนม

อำหำรแชแ่ขง็

ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเอง



หมึกส�าหรบัเครือ่งพมิพรุ์น่  
VJ 1000 และเครือ่งพมิพ ์
วนัท่ีระบบองิค์เจท็แบบต่อ 
เน่ืองรุน่อืน่ๆ ของ Videojet

ฟู้ดเกรด

ตัง้แต่ปี 1991 Videojet ได้ผลิตหมึกฟู้ดเกรด
ในโรงงำนผลิตหมึกฟู้ดเกรดท่ีได้รบักำรรบัรอง
มำตรฐำน ISO9001:2008 โดยเฉพำะ ซึ่งด�ำเนิน
งำนภำยใต้หลักเกณฑ์วธิกีำรท่ีดีในกำรผลิตอำหำร 
(GMP) และกระบวนกำร Hazard Analysis and 
Critical Control Point (HACCP) วตัถุดิบทัง้หมดท่ี
ใชใ้นหมึกเหล่ำน้ีมีคุณภำพฟู้ดเกรด Videojet ผลิต
ของเหลวฟู้ดเกรดท่ีไม่เหมือนใครกวำ่ 20 ชนิด 
รวมถึงบำงชนิดท่ีเป็นอำหำรโคเชอร ์

เหมาะส�าหรบั: ไข ่ยำ แคปซูล ลูกอมและขนมหวำน 
ผลิตภัณฑ์บำงอยำ่งท่ีมักสัมผัสกับอำหำร เชน่ ซอง
เครือ่งปรุงท่ีบรรจุอยูใ่นบรรจุภัณฑ์อำหำร

ไม่หลุดลอก/ทนต่ออุณหภูมิสูง

หลังจำกผ่ำนกำรขึ้นรูปและก่อนท่ีจะพันเข้ำกับ
แกนม้วน สำยเคเบิลและสำยไฟท่ีพิมพ์มักจะยงั
อุน่อยู ่ควำมอบอุน่ พลำสติกไซเซอรใ์นปลอกหุ้ม
สำยเคเบิล และแรงกดระหวำ่งสำยเคเบิลหน่ึงกับ
อกีสำยหน่ึงบนแกนม้วน ทุกอยำ่งน้ีอำจท�ำให้กำร
ยดึเกำะของงำนพิมพ์หมึกมีปัญหำได้ งำนพิมพ์บน
กระป๋องอำหำรท่ีปรุงสุกซึ่งวำงซอ้นกันอำจสัมผัส
โดยตรงกับกระป๋องอื่นๆ หมึกท่ีไม่หลุดลอก/ทน
ต่ออุญหภูมิสูงแบบพิเศษของ Videojet ได้รบักำร
ออกแบบมำเพื่อลดกำรออฟเซต็และกำรหลุดลอก
ของงำนพิมพ์ให้น้อยท่ีสุด

เหมาะส�าหรบั: PVC, PE, PP, PE แบบรำ่งแห, 
กระป๋อง

เหมำะส�ำหรบัสำยกำรผลิตท่ีมีกำรเคล่ือนท่ี
อยำ่งรวดเรว็ รวมถึงฟิล์มและสำยกำรผลิตบน
เวบ็ท่ีมีกำรควบคุมกำรขนถ่ำยวสัดุท่ีเข้มงวด 
หมึก Videojet เหล่ำน้ีจะแห้งและคงตัวได้เรว็
มำก โดยรวมตัวท�ำละลำยแบบแห้งเรว็พิเศษ
และเทคโนโลยเีรซนิท่ีเข้ำกันได้ซึ่งจ�ำเป็นเม่ือมี
เวลำน้อยระหวำ่งกำรพิมพ์แต่ละครัง้ และเม่ือ
งำนพิมพ์เหล่ำน้ันสัมผัสกับส่วนประกอบของ
สำยพำนล�ำเลียงทัว่ไปและสัมผัสกันเอง

เหมาะส�าหรบั: สินค้ำท่ีพรอ้มอุปโภคบรโิภคทันที
ควำมเรว็สูงรวมถึงบรรจุภัณฑ์อำหำรท่ีใชฟิ้ล์ม
และกำรหอ่แบบหดรดั/ยดืส�ำหรบักำรตกแต่งและ
กำรสรำ้งแบรนด์

แหง้เรว็

มีหมึกมำกกวำ่ 340 ชนิดส�ำหรบัใชกั้บเครือ่งพิมพ์
วนัท่ีระบบองิค์เจ็ทแบบต่อเน่ืองของ Videojet 
หมึกส่วนใหญ่มีคุณสมบัติพิเศษท่ีระบุไวด้้ำนล่ำง
รวมกัน ตัวแทน Videojet ของคุณจะชว่ยคุณ
เลือกหมึกท่ีดีท่ีสุดส�ำหรบักำรใชง้ำนเฉพำะของ
คุณ Videojet สรำ้งทัง้โซลูชนัมำตรฐำนและแบบ
ก�ำหนดเองเพื่อตอบสนองกำรใชง้ำนของลูกค้ำโดย
เฉพำะ ตัง้แต่หมึกท่ีซมึผ่ำนชัน้บำงๆ ของกำรเกิด
หยดน�้ำและทนต่อกระบวนกำรพำสเจอรไ์รส์ ไป
จนถึงหมึกท่ียดึเกำะกับวสัดุพิมพ์เหล็ก อลูมิเนียม 
แก้ว โลหะ และเคลือบขี้ผึ้งได้อยำ่งดีเยีย่ม
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หมึกส�าหรบัเครือ่งพมิพรุ์น่  
VJ 1000 และเครือ่งพมิพ ์
วนัท่ีระบบองิค์เจท็แบบต่อ 
เน่ืองรุน่อืน่ๆ ของ Videojet

รทีอรท์และสีเปล่ียนตามอุณ 
หภูมิด�าเปน็แดง/ด�าเปน็น�้าเงนิ
หมึกเหล่ำน้ีได้รบักำรออกแบบมำเพื่อสรำ้งตัวบ่งชี้
กำรรบัประกันคุณภำพท่ีเปล่ียนสีเพื่อแจ้งเตือนผู้
ผลิตวำ่อำหำรได้ผ่ำนกระบวนกำรรทีอรท์ท่ีส�ำคัญ 
อุณหภูมิฆ่ำเชื้อในกำรปรุงอำหำรอยูร่ะหวำ่ง 
115-130°C (239-266°F) เป็นเวลำ 20-45 นำทีขึ้น
ไปเพื่อรกัษำรสชำติและเน้ือสัมผัส มีสูตรหมึกท่ีไม่
ต้องใช ้MEK

เหมาะส�าหรบั: ซุป ผัก ซอสในกระป๋องอลูมิ
เนียมและกระป๋องเหล็กปลอดดีบุก เน้ือสับในซอง
โพลีเอสเตอร ์ไนลอน อลูมิเนียม และเคลือบฟิล์ม
โพลีโพรพลีีน หลอดและถำดพลำสติกแบบบรโิภค
ครัง้เดียว

ทนต่อการเกิดหยดน�้า/ลบ
สารละลายออกได้
เม่ือน�ำไปใชทั้นทีหลังจำกขัน้ตอนกำรบรรจุเยน็ 
หมึกเหล่ำน้ีจะซมึผำ่นชัน้กำรเกิดหยดน�้ำเพ่ือยดึ
เกำะกับกระป๋องและขวดเครือ่งด่ืม หมึกท่ีทนต่อ
กำรเกิดหยดน�้ำของ Videojet มีควำมทนทำนใน
ระหวำ่งกำรพำสเจอรไ์รส์และกำรท�ำควำมเยน็/กำร
แชเ่ยน็ซ�ำ้ หมึกท่ีลบสำรละลำยออกได้ของ Videojet 
สำมำรถละลำยได้กับตัวท�ำละลำยล้ำงกัดกรอ่น
ทัว่ไปท่ีใชใ้นกระบวนกำรรไีซเคิล/รฟิีล หมึกบำง
ชนิดสำมำรถใชเ้ป็นโซลูชนัเดียวส�ำหรบัผู้บรรจุขวด
ท่ีผลิตเครือ่งด่ืมท่ีคืนได้และคืนไม่ได้

เหมาะส�าหรบั: ขวด กระป๋อง และภำชนะบรรจุน�้ำ
จ�ำนวนมำก 

ทนต่อตัวท�าละลาย/สารเคมี 
คงตัวโดยใชค้วามรอ้น
เม่ืออยู่ภำยใต้อุณหภูมิประมำณ 175°C (350°F) 
เป็นเวลำ 30 นำที วนัท่ีท่ีพิมพ์ด้วยหมึกท่ีทนต่อตัว
ท�ำละลำย/สำรเคมีของ Videojet จะคงตัวและทน
ต่อกำรออฟเซต็/กำรหลุดลอก และลอกออกโดย
ไอน�้ำ กำรขัดถูทัว่ไป และตัวท�ำละลำยจ�ำนวนมำก 

เหมาะส�าหรบั: ชิน้ส่วนยำนยนต์และอำกำศยำนท่ี
สัมผสักับตัวท�ำละลำยด้ำนสิง่แวดล้อม ได้แก่น�้ำมัน 
ของเหลวหล่อล่ืน สำรป้องกันกำรแข็งตัว และน�้ำมัน
ดีเซล ชิน้ส่วนและส่วนประกอบอเิล็กทรอนิกส์ (ตัว
เชื่อมต่อและตัวเรอืนท่ีขึ้นรูปและหล่อขึ้นซึ่งต้อง
ผำ่นกำรท�ำควำมสะอำดตัวท�ำละลำยและน�้ำยำ
ละลำย ผลิตภัณฑ์ดูแลตัวเองท่ีมีสบู่และไอโซโพรพิ
ลแอลกอฮอล์

Mike Kozee 
Ph.D.

ฝำ่ยกำรขึ้นรูป กำรรกัษำ
ควำมปลอดภัยและกำร
ตกแต่งผลิตภัณฑ์
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ทนต่อแสง/การซีดจาง

Videojet สรำ้งหมึกท่ีมีสียอ้มและ/หรอืเม็ดสีพิเศษ
เพื่อให้ทนต่อกำรซดีจำงจำกกำรได้รบัแสง UV 
หมึกเหล่ำน้ีเหมำะส�ำหรบักำรพิมพ์วนัท่ีบนวสัดุ
ท่ีอำจถูกแสงแดดกลำงแจ้งชัว่ครำวหรอืถำวร 
แม้แต่ผลิตภัณฑ์หรอืชิน้ส่วนติดตัง้ท่ีสัมผัสโคมไฟ
ประดิษฐใ์นรม่ระยะยำวก็สำมำรถได้รบัประโยชน์
จำกควำมทนทำนต่อกำรซดีจำงจำกรงัสี UV และ
อำยุกำรใชง้ำนในกำรพิมพ์ 

เหมาะส�าหรบั: กรอบหน้ำต่ำงท่ีขึ้นรูป สำยเคเบิล/
สำยไฟท่ีเก็บไวก้ลำงแจ้งชัว่ครำว และวสัดุก่อสรำ้ง

อา่น UV เรอืงแสงท่ีมองไม่
เหน็ได้
บรรจุภัณฑ์ ขวด และผลิตภัณฑ์บำงอยำ่งอำจ
ต้องใชก้ำรพิมพ์เรอืงแสงและข้อมูลแบรนด์ท่ีไม่
ต่อเน่ืองซึ่งสำมำรถมองเห็นได้ภำยใต้แสง UV 
เท่ำน้ัน โซลูชนัท่ีไม่ยุง่ยำกส�ำหรบักำรพิมพ์วนัท่ี
และติดตำมผลิตภัณฑ์ผ่ำนซพัพลำยเชน นอกจำก
น้ียงัมีกำรใชห้มึกเรอืงแสงท่ีมองไม่เห็นในกรณีท่ี
บรรจุภัณฑ์/ฉลำก "อสังหำรมิทรพัย"์ ท่ีมีอยูน้ั่นถูก
จ�ำกัดหรอืถูกบดบังด้วยกรำฟิกแพคเกจหรอืกำร
พิมพ์รอง

เหมาะส�าหรบั: ชิน้ส่วนยำนยนต์ กระป๋องสเปรย ์
เภสัชกรรม ภำชนะบรรจุอำหำรแปรรูปท่ีรทีอรท์ 
และบรรจุภัณฑ์เครือ่งส�ำอำง

น�้ามันอเนกประสงค์

ชิน้ส่วนยำนยนต์โลหะและท่อโลหะขึ้นรูปบำงครัง้
มีน�้ำมันหล่อล่ืนท่ีชว่ยในกระบวนกำรขึ้นรูป กำรดัด 
หรอืกำรตัดเฉือน นอกจำกน�้ำมันหล่อล่ืนเหล่ำน้ี
แล้ว น�้ำมันท่ีใชเ้ป็น สำรป้องกันสนิมสำมำรถยบัยัง้
กำรยดึเกำะของหมึกได้ เวน้แต่จะมีกำรใชส้ำรเคมี
หมึกพิเศษ ตัวท�ำละลำยหมึกและเรซนิแบบพิเศษ
ในหมึกน�้ำมันอเนกประสงค์ของ Videojet ชว่ยให้
หมึกมีกำรยดึเกำะท่ีดีเยีย่มผ่ำนชัน้ป้องกันเหล่ำน้ี 

เหมาะส�าหรบั: ชิน้ส่วนยำนยนต์ กำรขึน้รูปและกำร
ป๊ัมโลหะขึน้รูป และส่วนประกอบพลำสติกท่ีขึน้รูปโดย
ใชส้ำรหล่อล่ืนแม่พมิพ์

หมึกส�าหรบัเครือ่งพมิพว์นั 
ท่ีระบบองิค์เจท็แบบต่อเน่ื 
อง (CIJ) ของ Videojet

หมึกเพิม่เติมมีคุณสมบัติเฉพำะ ประโยชน์ และ
ควำมเข้ำกันได้ของวสัดุพิมพ์เพื่อให้เป็นไปตำมข้อ
ก�ำหนดกำรใชง้ำนเฉพำะ

•  บำรโ์ค้ดท่ีไม่มีกำรตัดตก 
•  สีท่ีทนต่อ IPA/แอลกอฮอล์  
•  สีท่ีแตกต่ำงกัน (แดง น�้ำเงนิ ม่วง เทำ เขียว)
•  สีท่ีเห็นได้ชดั 
•  ทนต่อสำรเคมี  
•  พลำสติกท่ีมีควำมทนทำนสูงซึ่งไม่ต้องใช ้MEK
•  เปลือกไข่ 
•  ฟอยล์/ฟิล์มบำง 
•  อเิล็กทรอนิกส์
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ความคมชดัสูง

หมึกท่ีมีเม็ดสีทึบแสงถูกคิดค้นขึ้นเพื่อสรำ้งงำน
พิมพ์ท่ีมองเห็นได้ชดัเจน โดยทัว่ไปแล้วจะใชบ้น
พื้นผิวท่ีมีสีเข้ม นอกจำกน้ี ยงัทนต่อแรงกดดัน
และควำมรอ้นของสภำพแวดล้อมบรรจุภัณฑ์
และกำรสัมผัสระหวำ่งผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์
ในระหวำ่งกำรแปรรูปได้ ด้วยสีท่ีมีให้เลือกหลำย
สี บำงสีได้รบักำรออกแบบมำโดยเฉพำะเพื่อสรำ้ง
ควำมคมชดัสูงทัง้บนพื้นผิวสีออ่นและสีเข้ม เพื่อ
ลดค่ำใชจ่้ำยในกำรเปล่ียนหมึก

เหมาะส�าหรบั: ผลิตภัณฑ์ท่ีขึ้นรูป ได้แก่ สำย
เคเบิล สำยไฟ ท่อ สำยยำง และสำยพำน ขวดและ
ภำชนะแก้วและพลำสติก

ฟิล์ม/พลาสติกแบบยดืหยุน่ตัว

BOPP, HDPE, PE, PVC, PP, PET, อะครลิิก, ABS, โพลี
สไตรนี และฟิล์มโพลีเอทิลีนท่ีผ่ำนกำรปรบัสภำพ
แล้วอำจท�ำให้เกิดปัญหำในกำรยดึเกำะของหมึก
เน่ืองจำกคุณสมบัติพื้นผิวท่ี "เรยีบเป็นมัน" โดย
ธรรมชำติ และกำรใชพ้ลำสติกไซเซอรต่์ำงๆ สูตร
ของหมึกพิมพ์ฟิล์ม/พลำสติกแบบยดืหยุน่ตัวของ 
Videojet จะมุ่งเน้นไปท่ีส่วนท่ีแข็งท่ีสุดของวสัดุ
เหล่ำน้ีเพื่อให้กำรยดึเกำะท่ีดีท่ีสุดและกำรพิมพ์วนั
ท่ีท่ีไม่หลุดลอก

เหมาะส�าหรบั: ถุงและซองบรรจุอำหำร ถ้วยและ
หลอด ฟิล์มแบบหดรดั ขวดเครือ่งส�ำอำงและสำร
เคมี

คงตัวด้วยความรอ้น/ไอน�้า

ผลิตภัณฑ์ยำงอดัขึ้นรูป เชน่ ท่อสำยพำนและยำง
รถยนต์ ผ่ำนกระบวนกำรผลิตสองขัน้ตอนแบบ
พิเศษ หลังจำกกำรขึ้นรูป สีเหล่ำน้ันจะคงตัว (แข็ง
ตัว) เป็นเวลำประมำณ 30 นำทีท่ีอุณหภูมิ 175°C 
(350°F) โดยใชค้วำมรอ้นจำกไอน�้ำท่ีมีแรงดันสูง 
หมึกอื่นๆ จ�ำนวนมำกจะจำงหรอืหำยไปในระหวำ่ง
กระบวนกำรน้ี ในขณะท่ีหมึกท่ีคงตัวด้วยควำม
รอ้น/ไอน�้ำของ Videojet สำมำรถคงสีไวแ้ละยดึ
เกำะได้ดีตลอดกระบวนกำรบ่มและอื่นๆ

เหมาะส�าหรบั: ท่อหม้อน�้ำรถยนต์ สำยพำนส่ง 
ยำง และแม่พิมพ์ยำงบิวทิลท่ีอดัขึ้นรูป

John Garrett 
B.S.

นักเคมีอำวุโส  
ด้ำนกำรวเิครำะห์วสัดุพิมพ์
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ระบบการจัดส่งหมึกของ 
เครือ่งพมิพ ์Videojet  
รุน่ VJ 1000

เครือ่งพมิพอ์งิค์เจท็ของ Videojet รุน่ 
VJ 1000 มีระบบการจัดส่งหมึกชัน้
น�าของระบบตลับหมึกแบบ Smart 
Cartridge™ ท่ีมาพรอ้มกับชปิในการ
ตรวจสอบขอ้มูล

ออกแบบมาเพื่อ: 

•  ลดปัญหาหมึกเลอะ:  
ด้วยระบบตลับหมึกแบบ Smart Cartridge™ ท่ีมำพรอ้มกับชปิ
ในกำรตรวจสอบข้อมูลไม่มีกำรเทของเหลวเพื่อเติมหมึก กำร
ออกแบบเขม็และผนังกัน้ขัน้สูงป้องกันไม่ใหข้องเหลวหกและ
รัว่ไหล ตลับหมึกแต่ละตลับสำมำรถถอดและเปล่ียนได้งำ่ย - 
และผนังกัน้จะปิดผนึกตัวเองทุกครัง้ท่ีจัดกำรตลับหมึก

 •  ลดของเสียใหน้้อยท่ีสุด:  
ระบบตลับหมึกแบบ Smart Cartridge™ ท่ีมำพรอ้มกับชปิใน
กำรตรวจสอบข้อมูลออกแบบมำเพื่อชว่ยก�ำจัดของเสียท่ีเป็น
ของเหลว ด้วยเต้ำเสียบท่ีหนัลง รวมถึงแรงโน้มถ่วงและรูปรำ่ง
ของขวดด้ำนใน ท�ำให้เหลือของเหลวอยูใ่นตลับน้อยท่ีสุด 

•  แทบไม่มีขอ้ผดิพลาด:  
เทคโนโลยรีะบบตลับหมึกแบบ Smart Cartridge™ ท่ีมำ
พรอ้มกับชปิในกำรตรวจสอบขอ้มูลชว่ยใหมั้น่ใจได้วำ่มีกำรใช้
ของเหลวท่ีเขำ้กันได้ทุกครัง้ เม่ือติดตัง้ตลับหมึกใหม่ ตลับหมึก
จะซงิโครไนซกั์บเครือ่งพิมพแ์ละดึงของเหลวออกจำกตลับหมึก
หลังจำกท่ีระบบตรวจสอบควำมเขำ้กันได้ของของเหลว

ระบบ Bulk Fluids จะขยายเวลาการ
ท�างานด้วยเครือ่งพมิพอ์งิค์เจท็ของ 
Videojetรุน่ VJ 1000

เปล่ียนตลับหมึกน้อยลง เวลำในกำรท�ำงำนนำนขึ้น และหยุดกำร
ท�ำงำนเครือ่งพิมพ์น้อยลง ทัง้หมดน้ีท�ำได้ด้วยระบบ Bulk Fluids 
ออกแบบมำโดยเฉพำะส�ำหรบักำรใชง้ำนกำรพิมพ์ปรมิำณมำก โดย
สำมำรถจ่ำยหมึกหรอืน�้ำยำเติมหมึก 5 ลิตร (1.3 แกลลอน) ให้กับ
เครือ่งพิมพ์รุน่ VJ 1000 ได้ ระบบ Bulk Fluids ใชร้ะบบตลับหมึก
แบบ Smart Cartridge™ ท่ีมำพรอ้มกับชปิในกำรตรวจสอบข้อมูลของ 
Videojet เพื่อกำรใชง้ำนของเหลวท่ีสะอำด งำ่ย และป้องกันข้อผิด
พลำด

ระบบของเหลวของระบบตลับหมึกแบบ Smart 
Cartridge™ ท่ีมาพรอ้มกับชปิในการตรวจสอบข้อมูลมี
การออกแบบท่ีชาญฉลาดในตัวเพื่อใหใ้ชง้านงา่ย
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หมึกส�าหรบัเครือ่งพมิพอ์งิค์เจท็ด้วย
ความรอ้นของ Videojet/Wolke

โดยมีกำรจัดส่งหมึกด้วยตลับหมึก
ท่ีออกแบบมำให้เหมำะกับหัวพิมพ์ 
Videojet และ Wolke

11

Wolke Premium Black
Wolke Premium Black เป็นหมึกส�ำหรบักำรพิมพ์
องิค์เจ็ทด้วยควำมรอ้นท่ีมีควำมคมชดัสูงและแห้ง
เรว็ ซึ่งคิดค้นโดย Videojet เพื่อประสิทธภิำพท่ีดี
ท่ีสุดกับระบบกำรพิมพ์องิค์เจ็ทด้วยควำมรอ้นของ 
Videojet และ Wolke 

ขอ้ดีท่ีส�าคัญของหมึกน้ีคือ: 

•  เข้มกวำ่ Universal Black 7482 33%

•  กำรเปิดใชไ้ด้นำนท�ำให้กำรกู้คืนหลังหยุดท�ำงำน
เป็นเวลำนำนงำ่ยดำยขึ้น

•  คุณภำพบำรโ์ค้ดสูง

Wolke Universal Black
หมึก Wolke Universal Black (WLK667482) เป็น
หมึกส�ำหรบักำรพิมพ์องิค์เจ็ทด้วยควำมรอ้น
มำตรฐำนท่ีใชใ้นงำนเภสัชกรรม ยำสูบ และอำหำร
ท่ีหลำกหลำย ด้วยกำรผสมผสำนระหวำ่งกำรเปิด
ใชไ้ด้นำน (0.5-2 ชัว่โมง) และแห้งเรว็ หมึกเหล่ำน้ี
จึงเหมำะส�ำหรบักำรพิมพ์บนกล่องชปิบอรด์ท่ีไม่ได้
เคลือบเงำและวสัดุพิมพ์กระดำษอื่นๆ หมึกส�ำหรบั
กำรพิมพ์องิค์เจ็ทด้วยควำมรอ้นระดับพรเีมียมน้ีให้
งำนพิมพ์คุณภำพสูง แม้จะหยุดพักกำรพิมพ์เป็น
เวลำนำน

หมึกชนิดพเิศษ
กำรใชง้ำนกำรพิมพ์องิค์เจ็ทด้วยควำมรอ้นจ�ำนวน
มำกต้องกำรให้มีสีอื่นนอกจำกสีด�ำบ้ำง Videojet 
มีสีพิเศษ ได้แก่ แดง น�้ำเงนิ และเขียว มีทัง้หมึก
ท่ีใชน้�้ำและตัวท�ำละลำยส�ำหรบักำรพิมพ์บนวสัดุ
พิมพ์ท่ีเคลือบ



หมึกส�าหรบัเครือ่งพมิพอ์กัษ 
รขนาดใหญแ่ละเครือ่งพมิพ ์
วนัท่ีบนบรรจุภัณฑ์

Videojet รุน่ 2300, 2120, 
Patrion Plus, Unicorn และ
กลุ่ม Marsh ท้ังหมด

Videojet น�าเสนอหมึกคุณภาพสูงของแบรนด์ Videojet/
Marsh กวา่ 60 ชนิดเพื่อใหแ้น่ใจวา่เครือ่งพมิพอ์กัษรขนาด
ใหญแ่ละเครือ่งพมิพว์นัท่ีบนบรรจุภัณฑ์จะมีประสิทธภิาพ
การท�างานท่ีดีท่ีสุด

ทัง้หมึกส�ำหรบัใชง้ำนทัว่ไปและหมึกพิเศษท่ีเหมำะกับควำม
ต้องกำรของอุตสำหกรรมและสิ่งแวดล้อม

•  หมึกส�ำหรบังำนพิมพ์ควำมละเอยีดสูงมีให้ในกระป๋องหมึก
แบบไม่ใชแ้รงดันเพื่อกำรจัดส่งหมึกท่ีไม่เลอะเทอะ

•  หมึกส�ำหรบังำนพิมพ์ควำมละเอยีดต�่ำจะใชน้�้ำ แอลกอฮอล์ 
หรอื MEK เพื่อรองรบัวสัดุท่ีมีรูพรุนหรอืไม่มีรูพรุน

หมึก Videojet/Marsh บำงรุน่ได้รบักำรออกแบบให้แห้งในเวลำ
เพียงไม่ก่ีวนิำที หมึกเหล่ำน้ันจะยดึเกำะกับผลิตภัณฑ์และวสัดุ
บรรจุภัณฑ์ท่ีหลำกหลำย รวมถึงโลหะ พลำสติก โพลี โพลีทอ 
และเคลือบดินเผำ  
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"เราปฏิบติัตามค�าแนะน�า
ท่ัวไปในการค้นหาโซลูชนั
ทางเทคนิคท่ีดีท่ีสุด ท�าให้
เครือ่งพมิพใ์ชง้านงา่ย 
จากน้ันกท็ดสอบเหมือน
กับท่ีลูกค้าของ เราจะ
ท�าในโลกแหง่ความเปน็
จรงิ"

Russ Peters  
B.S.

ผู้จัดกำรชำ่งเท 
คนิคฝำ่ยกำรทดสอบและคุณสมบัติด้ำนสิ่งแวดล้อม
ของหมึก/เครือ่งพิมพ์



เครือ่งพมิพว์นัท่ีบนบรรจุภัณฑ์ความละเอยีดสูง
ของ Videojet และ Marsh จะส่งมอบการพมิพ์
ข้อมูลแปรผันแบบอนิไลน์ เชน่ ข้อความ บาร์
โค้ด และโลโก้บนภาชนะบรรจุลูกฟูกและบรรจุ
ภัณฑ์รองอื่นๆ

พื้นผวิท่ีมีรูพรุนของอกัษร
ขนาดใหญ่

วสัดุบำงอยำ่ง เชน่ ผลิตภัณฑ์และถุงกระดำษ
จ�ำนวนมำกอำจต้องใชก้ำรพิมพ์ผลิตขนำดใหญ่ท่ี
สำมำรถแยกแยะได้อยำ่งงำ่ยดำยในคลังสินค้ำท่ีมี
แสงสลัวหรอือำ่นผลิตภัณฑ์จำกระยะไกลได้ หมึก 
Videojet/Marsh ส�ำหรบัพื้นผิวท่ีมีรูพรุนได้รบักำร
ออกแบบมำเพื่อผลิตงำนพิมพ์ขนำดใหญ่และมอง
เห็นได้อยำ่งประหยดั หมึกส่วนใหญ่จะแห้งผ่ำน
กำรดูดซมึเข้ำสู่พื้นผิวท่ีมีรูพรุนและกำรระเหยของ
ตัวท�ำละลำย 

เหมาะส�าหรบั: ถุงกระดำษ ถุงอำหำรสัตว ์แผ่น
ยปิซมั ไม้อดั บรรจุภัณฑ์วสัดุมุงหลังคำ ผลิตภัณฑ์
กระดำษจ�ำนวนมำก กล่องและถำดกระดำษลูกฟูก

พื้นผวิท่ีมีรูพรุนท่ีมีความ
ละเอยีดสูง

เพื่อตอบสนองควำมท้ำทำยของกล่องกระดำษรอง 
ผลิตภัณฑ์ไม้และเยื่อกระดำษท่ีมีคุณภำพแตกต่ำง
กัน กำรเคลือบ/รกัษำพื้นผิวและเน้ือหำรไีซเคิล 
หมึกเหล่ำน้ีให้คุณภำพกำรพิมพ์ท่ีสม�่ำเสมอเม่ือ
พิมพ์บำรโ์ค้ดท่ีมีควำมละเอยีดสูงขึ้นและงำนพิมพ์
ผลิตหลำยบรรทัด หมึกสีด�ำ แดง น�้ำเงนิ เขียว ม่วง 
และส้มประกอบด้วยเม็ดสีในสูตรท่ีใชไ้กลคอลและ
น�้ำมันเพื่อสรำ้งงำนพิมพ์ท่ีคมชดั

เหมาะส�าหรบั: กล่องกระดำษลูกฟูก ลังและวสัดุ
กระดำน ไม้และเยื่อ/กระดำษจ�ำนวนมำก และวสัดุ
ขึ้นรูปท่ีมีรูพรุน

พื้นผวิท่ีไม่มีรูพรุนท่ีใชตั้วท�า
ละลาย

วสัดุ เชน่ กำรห่อแบบหดรดัและกำรห่อด้วย
พลำสติก ภำชนะและฟิล์มท่ีไม่มีรูพรุน โดยเน้ือแท้
แล้วมีควำมทนทำนต่อกำรยดึเกำะของงำนพิมพ์ 
วสัดุเหล่ำน้ียงัต้องใชห้มึกท่ีจะไม่เลอะจำกกำร
สัมผัสระหวำ่งผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์หรอืสำย
กำรผลิตทัว่ไป สูตรของหมึกท่ีใชตั้วท�ำละลำยของ 
Videojet ส�ำหรบัพื้นผิวท่ีไม่มีรูพรุนชว่ยให้ยดึเกำะ
กับพื้นผิวท่ีมีควำมทนทำนเหล่ำน้ีได้ดีและแห้งเรว็
โดยใชเ้อทำนอลและตัวท�ำละลำยอื่นๆ ท่ีแห้งเรว็

เหมาะส�าหรบั: ถำดน�้ำและเครือ่งด่ืมท่ีห่อแบบหด
รดั ท่อท่ีขึ้นรูป กล่องรองเคลือบเงำสูง
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หมึกและกระบวนการ 
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

กล่ินไม่ฉุน
สินค้ำอุปโภคบรโิภคและอำหำรบำงชนิดมีแนว
โน้มท่ีจะได้รบักล่ินจำกสิ่งแวดล้อมในระหวำ่ง
กระบวนกำรผลิต บรรจุภัณฑ์ และพิมพ์วนัท่ี เพื่อ
แก้ไขปัญหำน้ี หมึกกล่ินไม่ฉุนของ Videojet ได้รบั
กำรคิดค้นสูตรพิเศษด้วยตัวท�ำละลำยและเรซนิ/
สียอ้มท่ีเข้ำกันได้ซึ่งแทบจะไม่มีกล่ิน โดยออกแบบ
มำเพื่อลดควำมจ�ำเป็นในกำรระบำยอำกำศ และ
มอบกระบวนกำรพิมพ์ท่ีส่งผลกระทบน้อยท่ีสุดเท่ำ
ท่ีจะเป็นไปได้

เหมาะส�าหรบั: บรรจุภัณฑ์ขนมปังและขนมอบ 
ตลอดจนบรรจุภัณฑ์อำหำรอื่นๆ ท่ีพิมพ์ใกล้เคียง
กับกระบวนกำรบรรจุอำหำรและบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ยำสูบ

การพมิพท่ี์อนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อม
มีการใชตั้วท�าละลายซ่ึงเป็นส่วนประกอบหน่ึงของหมึกเป็นตัวน�าสียอ้มและเรซิน อกีท้ังยงั
มีความส�าคัญอยา่งยิ่งต่อการอ�านวยความสะดวกในขั้นตอนการใชง้าน สารเคมีหลายชนิด
สามารถใชเ้ป็นตัวท�าละลายของหมึกได้ รวมถึงเมทิลเอทิลคีโตน (MEK) Videojet น�าเสนอ
หมึกหลายสิบชนิดท่ีใชตั้วท�าละลายอื่น เชน่ เอทานอล อะซิโตน และน�้า โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ลด VOC/HAP การเคล่ือนยา้ยบรรจุภัณฑ์อาหาร สารก่อมะเรง็และสารก่อภูมิแพ ้ขณะตอบ
สนองความต้องการอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกันของอุตสาหกรรมต่างๆ
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John Garrett 
B.S.

นักเคมีอำวุโส  
ด้ำนกำรวเิครำะห์วสัดุพิมพ์

"โลกมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ และเพื่อ
คิดค้นหมึกท่ีเชื่อถือได้ เราได้สรา้งระบบ
เพื่อติดตามประวติักวา่ 40 ปีของวตัถุดิบ
ท้ังหมดท่ีเราใช"้



หมึกและกระบวนการ 
ท่ีเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ไม่มี MEK

แม้วำ่ MEK จะไม่ได้รบักำรจัดประเภทเป็น HAP 
(สำรมลพิษทำงอำกำศท่ีเป็นอนัตรำย) หรอื ODC 
(สำรเคมีท�ำลำยชัน้บรรยำกำศโอโซน) แต่ข้อบังคับ
และควำมต้องกำรในท้องถ่ินสำมำรถจ�ำกัดกำรใช้
หมึกท่ีใช ้MEK ได้ ชว่งหมึกท่ีไม่ต้องใช ้MEK เข้ำ
กับพื้นผิวหลำยประเภท กระบวนกำรพิมพ์วนัท่ี 
และข้อก�ำหนดด้ำนควำมทนทำน หมึกเหล่ำน้ีบำง
ส่วนสำมำรถเพิม่ประสิทธภิำพในกำรท�ำงำนของ
เครือ่งพิมพ์เพื่อลดกำรใชตั้วท�ำละลำยได้มำกขึ้น

เหมาะส�าหรบั: ภำชนะบรรจุอำหำร กระป๋อง ซอง 
ขวด ฯลฯ ท่ีประกอบด้วย LDPE, HDPE, โพลีโพ
รพีลีน, โพลีสไตรนี, PVC, ABS, โพลีคำรบ์อเนต, ส
แตนเลส, เหล็กเคลือบดีบุก, อลูมิเนียม และแก้ว

แหง้เรว็
ในฐำนะท่ีเป็นตัวท�ำละลำยท่ีแห้งเรว็ อะซโิตน
ปรำศจำกสำรอนิทรยีร์ะเหยงำ่ย (VOC) และให้กำร
พมิพว์นัท่ีท่ีไม่หลุดลอก วนัท่ีท่ีพมิพ์ด้วยหมึกแห้ง
เรว็ของ Videojet น้ันแห้งเรว็เพื่อป้องกันกำรเลอะ
และกำรออฟเซต็

เหมาะส�าหรบั: สำยกำรผลิตควำมเรว็สูงท่ีมักเกิด
กำรสัมผสัระหวำ่งผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์จำก
ผลิตภัณฑ์ท่ีอยูติ่ดกัน หรอืผลิตภัณฑ์ท่ีสัมผสักับ
รำงและสำยพำนของสำยกำรผลิตหลังจำกพมิพ์ไม่
นำนเน่ืองจำกขอ้จ�ำกัดของสำยกำรผลิต ภูมิศำสตร์
ท่ีมีขอ้ก�ำหนดและกฎระเบยีบใบอนญุำต VOC ท่ีเขม้
งวดมำกขึ้น หรอืบรษัิทท่ีน�ำโครงกำรรเิริม่เฉพำะ
ขององค์กรมำใชใ้นกำรลด VOC

การพมิพอ์งิค์เจท็
เทียบกับการติดฉลาก

การเลือกใชห้มึก Videojet ในการติด
ฉลากบนบรรจุภัณฑ์สามารถชว่ยใน
การปฏิบัติตามข้อบังคับของรฐับาล 
ในขณะเดียวกันกช็ว่ยใหบ้รรลุเป้า
หมายของบรษัิทในการกู้คืน รไีซเคิล 
และน�ากลับมาใชใ้หม่ 

 
ในแงข่องบรรจุภัณฑ์ท่ียัง่ยนื ก็มีกำร
ใชห้มึกเพียงเล็กน้อยกับกำรพิมพ์วนัท่ี
ด้วยระบบองิค์เจ็ทเม่ือเทียบกับปรมิำณ
ขยะท่ีเก่ียวข้องกับฉลำกและกำว
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มาตรฐานอยูท่ี่การใชง้านได้อยา่งสบายใจ
Videojet Technologies เป็นผูน้�ำระดับโลกในตลำดกำรสรำ้งเอกลักษณ์ใหผ้ลิตภัณฑ์ 
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์กำรพมิพแ์บบอนิไลน์ กำรพมิพร์หสั และกำรท�ำเครือ่งหมำย หมึกท่ี
เหมำะส�ำหรบักำรพมิพ์ในแบบต่ำงๆ และบรกิำรวงจรชวีติของผลิตภัณฑ์
เป้ำหมำยของเรำคือกำรรว่มมือกับลูกค้ำของเรำในอุตสำหกรรม
สินค้ำท่ีพรอ้มอุปโภคบรโิภคทันที สินค้ำเภสัชกรรม และสินค้ำ
อุตสำหกรรมเพื่อเพิม่ผลผลิตในกำรท�ำงำน เพ่ือปกป้องและขยำย
แบรนด์ของพวกเขำ และเป็นไปตำมกฎระเบยีบขอ้ก�ำหนดของ
อุตสำหกรรม Videojet มีเครือ่งพมิพม์ำกกวำ่ 400,000 เครือ่ง
ติดตัง้อยูทั่ว่โลก พรอ้มด้วยผู้เชีย่วชำญด้ำนกำรใชง้ำนของลูกค้ำ 
และควำมเป็นผู้น�ำด้ำนเทคโนโลยใีนเครือ่งพมิพ์วนัท่ีระบบองิค์
เจ็ทแบบต่อเน่ือง (CIJ) เครือ่งพมิพ์องิค์เจ็ทด้วยควำมรอ้น (TIJ) 
กำรพิมพด้์วยเลเซอร ์Thermal Transfer Overprinting (TTO) กำร
พมิพว์นัท่ีและกำรติดฉลำกส�ำหรบักล่องบรรจุภัณฑ์ และกำร
พมิพท่ี์หลำกหลำ

ลูกค้ำของเรำอำศัยผลิตภัณฑ์ Videojet เพื่อพมิพผ์ลิตภัณฑ์กวำ่
หม่ืนล้ำนชิน้ต่อวนั มีกำรสนับสนนุกำรขำย กำรใชง้ำน บรกิำร 
และกำรฝกึอบรมของลูกค้ำโดยกำรด�ำเนินกำรโดยตรงกับสมำชกิ
ในทีมกวำ่ 4,000 คนใน 26 ประเทศทัว่โลก นอกจำกน้ี เครอืขำ่ย
กำรจัดจ�ำหน่ำยของ Videojet ครอบคลุมตัวแทนจ�ำหน่ำยและ 
OEM กวำ่ 400 รำย ใน 135 ประเทศ

ส�ำนักงำนใหญ่ระดับโลก

ส�ำนักงำนขำยและให้บรกิำรของ 
Videojet

กำรผลิตและกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์

ประเทศท่ีมีส�ำนักงำนขำยและให้
บรกิำรของ Videojet

ประเทศท่ีมีส�ำนักงำนขำยและให้
บรกิำรของพันธมิตร Videojet
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