
โซลูชนัเลเซอรไ์ฟเบอร ์
ท่ีล�ำ้สมัยส�ำหรบักำรใชง้ำน 
บรรจุกระปอ๋งควำมเรว็สูง

ระบบพมิพเ์ลเซอร์

โซลูชนัการบรรจุกระป๋อง Videojet® 
Lightfoot™



ล�ำ้หน้ำกวำ่ใครด้วยระบบเลเซอร์
ไฟเบอรท่ี์ครอบคลุมซึง่ปรบัแต่งมำเพือ่
ใหก้ำรผลิตเครือ่งด่ืมของคุณประสบ
ควำมส�ำเรจ็ ขอแนะน�ำโซลูชนักำรบรรจุ
กระปอ๋ง Videojet Lightfoot™ 
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ระบบกำรบรรจุกระปอ๋ง Videojet พรอ้มสรรพ
แบบครบวงจรผสมผสำนควำมเรว็ของหวัพมิพ์ 
Dual Lightfoot เข้ำกับ ควำมน่ำเชือ่ถือของ
เทคโนโลยไีฟเบอรเ์ลเซอรขั์น้สูง เพือ่มอบโซลูชนั
ท่ีออกแบบมำเพือ่ตอบสนองควำมต้องกำรในกำร
ผลิตและสภำพแวดล้อมท่ีรุนแรงของกำรด�ำเนิน
กำรบรรจุกระปอ๋งด้วยควำมเรว็สูง 

โซลูชนัท่ีครอบคลุมมีกำรออกแบบแบบแยกส่วน
เพือ่ใหพ้อดีกับพืน้ท่ีของคุณ หวัพมิพม์ำตรฐำน 
IP69 เหมำะส�ำหรบัสภำพแวดล้อมของคุณ และ
มำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยท่ีดีท่ีสุดเพือ่ปกป้อง
ผูใ้ชข้องคุณ 

เปล่ียนไปใชเ้ลเซอรอ์ยำ่งรำบรืน่ด้วย
ระบบท่ีออกแบบมำโดยเฉพำะส�ำหรบั
กำรด�ำเนินกำรบรรจุกระปอ๋งด้วย
ควำมเรว็สูง

เทคโนโลยเีลเซอรช์ว่ยใหคุ้ณมุ่งเน้นไปท่ีกำรผลิต
แทนกำรพมิพ์ คุณสำมำรถคำดหวงังำนพมิพ์
ถำวรคุณภำพสูงโดยแทบไม่ต้องออกแรง ตลอด
จนแทบไม่ต้องบ�ำรุงรกัษำ ไม่มีวสัดุส้ินเปลือง 
และมีอำยุกำรใชง้ำนเลเซอรท่ี์ยำวนำน 



ส�ำหรบักำรบรรจุกระป๋องโดยเฉพำะ
โซลูชนักำรบรรจุกระป๋อง Videojet ได้รบักำรออกแบบโดยอำศัย
ควำมเชีย่วชำญในกำรใชง้ำนเครือ่งด่ืมอยำ่งครอบคลุม ซึ่งสรำ้งขึ้นมำ
เพื่อส่งมอบคุณภำพ ควำมน่ำเชื่อถือ และประสิทธภิำพท่ีต้องกำรของ
ภำคธุรกิจบรรจุกระป๋องเครือ่งด่ืมควำมเรว็สูง 

ท�างานได้เรว็ท่ีสุด
กำรพมิพไ์ม่ควรเป็นอุปสรรคต่อสำยกำรผลิตของคุณ หวัพมิพ์ 
Dual Lightfoot™ ท่ีควบคุมโดยเครือ่งควบคุมเดียวชว่ยใหพ้มิพไ์ด้
อยำ่งรำบรืน่ด้วยควำมเรว็สูงถึง 100,000 กระปอ๋งต่อชัว่โมง* 

*ระดับควำมเรว็จะแตกต่ำงกันไปตำมขอ้ก�ำหนดของกำรใชง้ำน

จัดการกับสภาพแวดล้อมท่ียาก
ล�าบากได้อยา่งงา่ยดาย
สภำพแวดล้อมกำรบรรจุกระปอ๋งเครือ่งด่ืมท่ีชืน้และเต็มไปด้วย
น�ำ้ตำลสำมำรถสรำ้งควำมเสียหำยใหกั้บโซลูชนักำรพมิพม์ำตรฐำน 
ซึง่ส่งผลใหง้ำนพมิพอ์ำ่นไม่ออกหรอืขำดหำยไป โซลูชนักำร
บรรจุกระปอ๋ง Videojet มีหวัพมิพ ์IP69 คู่เพือ่จัดกำรกับสภำพ
แวดล้อมท่ีรุนแรงเหล่ำน้ีได้อยำ่งงำ่ยดำย และมอบงำนพมิพ์
คุณภำพสูงท่ีชดัเจนทุกครัง้ 
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ชะล้างได้โดยไม่ต้องหยุดท�างาน
กำรเคล่ือนยำ้ยอุปกรณ์ออกจำกสำยกำรผลิตเพือ่ชะล้ำงต้องใช้
เวลำและแรงงำนเป็นอยำ่งมำก ด้วยตู้มำตรฐำน IP65 ทุกอยำ่ง
สำมำรถอยูกั่บท่ีในระหวำ่งกำรชะล้ำง ซึง่ท�ำใหก้ำรท�ำควำมสะอำด
งำ่ยดำยและรวดเรว็ยิง่ขึน้

สรา้งประวติัการปิดการท�างาน
ท้ังหมด!
ระบบเลเซอรท่ี์มีหวัพมิพเ์พยีงหวัเดียวจ�ำเป็นต้องปิดสำยกำรผลิต
โดยสมบูรณ์เพือ่ซอ่มแซมหรอืเปล่ียนอุปกรณ์ในกรณีท่ีเกิดขอ้ผิด
พลำด โซลูชนั Videojet มีกำรส�ำรองในตัว ด้วยหวัพิมพคู่์ คุณจึง
สำมำรถปรบัให้เขำ้กับกำรท�ำงำนของเลเซอรเ์ดียวและชว่ยให้สำย
ผลิตท�ำงำนได้อยำ่งต่อเน่ือง* แม้วำ่หัวพิมพจ์ะหยุดท�ำงำน
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*  ควำมเรว็สูงสุด 50,000 กระป๋อง/ชม. เฉพำะเลเซอรช์ัน้น�ำเท่ำน้ันท่ีสำมำรถท�ำงำนในโหมดเลเซอรเ์ดียวและจ�ำเป็นต้องปรบักำรตัง้ค่ำเลเซอรด้์วยตนเอง
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โซลูชนัท่ีสมบูรณ์ในแพค
เกจเดียว
โซลูชนักำรบรรจุกระป๋อง Videojet รวมฟีเจอรด้์ำนควำมปลอดภัย กำรท�ำงำน 
และประสิทธภิำพทัง้หมดเข้ำไวใ้นแพคเกจท่ีครอบคลุม ใช ้Videojet เพื่อจัดหำ
ทุกสิ่งท่ีคุณต้องกำร รวมถึงกำรสนับสนนุตลอดอำยุกำรใชง้ำนท่ีสรำ้งขึ้นจำก
ควำมเชีย่วชำญด้ำนกำรใชง้ำนท่ีครอบคลุม แทนท่ีจะต้องพยำยำมสรำ้งระบบ
โดยใชซ้พัพลำยเออรห์ลำยรำยและส่วนประกอบท่ีเข้ำกันไม่ได้

3/5/23

3/5/23

3/5/23

* รวมอยูใ่นสัญญำกำรบ�ำรุงรกัษำอยำ่งต่อเน่ือง

วสัดุล้อมรอบระดับท่ี 1 
ชว่ยให้ผู้ใชป้ลอดภัยด้วยวสัดุล้อมรอบท่ีมิดชดิซึ่ง
ป้องกันกำรปล่อยเลเซอรทั์ง้หมด เพื่อป้องกันกำร
บำดเจ็บท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรแผ่รงัสีแสงระหวำ่ง
กำรท�ำงำน

เครือ่งดูดควนั 
ปกป้องผู้ใชด้้วยกำรก�ำจัดฝุน่
อะลูมิเนียมและควนัเลเซอร์

ชุดป้องกันล�าแสงแบบ
แยกส่วน
รวมเข้ำกับสำยกำรผลิตของคุณได้อยำ่ง
งำ่ยดำยด้วยชุดป้องกันล�ำแสงท่ีสำมำรถ
ปรบัให้พอดีกับพื้นท่ีของคุณได้



3/5/23

3/5/23

3/5/23

3/5/23
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VideojetConnect™ 
Remote Service* 

เป็นคนแรกท่ีค้นพบด้วยกำรสนับสนนุด้ำน
เทคนิคจำกผู้เชีย่วชำญและค�ำแนะน�ำจำก
ระยะไกลเม่ือต้องกำร

ลมเป่า
ลดควำมจ�ำเป็นในกำรท�ำควำมสะอำดด้วย
กำรป้องกันฝุน่สะสมท่ีหน้ำต่ำงทำงออก
ล�ำแสงของหัวพิมพ์ 

โพรโทคอลอุตสาหกรรม
มาตรฐาน
เชื่อมต่อกับระบบกำรรวมสำยทัว่ไปและระบบ
กำรจัดกำรกำรพิมพ์

ความสามารถในการ
รวมการมองเหน็
ตรวจสอบวำ่สำมำรถอำ่นงำนพิมพ์ได้ด้วย
อุปกรณ์เสรมิส�ำหรบัระบบกำรมองเห็นท่ี
เข้ำกันได้

ตัวเลือกสายยางส่งหมึก
วำงตู้จ่ำยไฟในต�ำแหน่งท่ีคุณต้องกำรด้วย
ควำมยำวสำยยำงส่งหมึก 3 ม. หรอื 10 ม.
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เทคโนโลยไีฟเบอรเ์ลเซอร ์
ส�ำหรบักำรบรรจุกระป๋องด้วย
ควำมเรว็สูง
ยำ้ยไปยงัโซลูชนักำรพิมพ์เลเซอรอ์ยำ่งงำ่ยดำยเพื่อใชป้ระโยชน์จำกคุณภำพงำนพิมพ์ท่ีเพิม่ขึ้น ลด
กำรบ�ำรุงรกัษำ และไม่มีวสัดุสิ้นเปลือง โซลูชนักำรบรรจุกระป๋อง Videojet ได้รบักำรออกแบบมำ
เพื่อให้เปล่ียนไปใชง้ำนได้อยำ่งรำบรืน่ คุณจึงสำมำรถมุ่งควำมสนใจไปท่ีกำรผลิตของคุณได้

ไม่มีวสัดุส้ินเปลือง
ไม่ต้องกังวลวำ่หมึกจะหมดและควำมเส่ียงในกำรปิดกำร
ท�ำงำนของสำยกำรผลิต ระบบเลเซอรไ์ม่จ�ำเป็นต้องใชว้สัดุส้ิน
เปลือง ดังน้ันคุณจึงไม่ต้องตุนหมึกและตัวท�ำละลำยอกีต่อไป

ชว่ยใหส้ายการผลิตท�างานได้อยา่งต่อเน่ือง

มีการบ�ารุงรกัษาน้อยลง
โซลูชนักำรพมิพ์ด้วยองิค์เจ็ทแบบดัง้เดิมมีควำมต้องกำรกำร
บ�ำรุงรกัษำท่ีใชเ้วลำนำน มีค่ำใชจ่้ำยสูง และมักเกิดขึน้โดยไม่คำด
คิด โซลูชนักำรบรรจุกระปอ๋ง Videojet เป็นตัวเลือกท่ีเหนือกวำ่
ส�ำหรบัภำคธุรกิจเครือ่งด่ืมควำมเรว็สูงท่ีพยำยำมป้องกันกำรหยุด
ท�ำงำนและค่ำใชจ่้ำยในกำรบ�ำรุงรกัษำท่ีไม่ต้องกำร โดยแทบไม่
จ�ำเป็นต้องบ�ำรุงรกัษำตลอดอำยุกำรใชง้ำนของเลเซอร์

บ�ารุงรกัษาน้อยท่ีสุด



งานพมิพถ์าวรท่ีชดัเจน
หลีกเล่ียงปัญหำคุณภำพกำรพมิพ์ท่ีต้องแก้ไขงำนหรอืมีเศษชิน้
งำน งำนพมิพ์ไฟเบอรเ์ลเซอรมี์ควำมแม่นย�ำและคงทนถำวร คุณ
จึงสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนคุณภำพของลูกค้ำได้
อยำ่งสม�ำ่เสมอ 

รวมได้งา่ยดายยิ่งขึ้น
กำรเปล่ียนมำใชร้ะบบเลเซอรบ์นสำยกำรบรรจุกระปอ๋งอำจ
เป็นงำนยำกเม่ือใชห้วัพมิพเ์ลเซอรท่ี์หนักและมีขนำดใหญ่
แบบมำตรฐำน โซลูชนัเลเซอร ์Videojet มีหวัพมิพ ์Dual 
Lightfoot™ ท่ีมีขนำดและน�ำ้หนักเทียบเท่ำกับหวัพมิพ์
เครือ่งพิมพ์วนัท่ีระบบองิค์เจ็ทแบบต่อเน่ือง

หวัพมิพ ์ 
Dual  

Lightfoot
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การสนับสนนุการใชง้านอยา่งต่อเน่ือง
ชำ่งเทคนิคในหอ้งทดลองสินค้ำตัวอยำ่งของเรำพรอ้มท่ี
จะตรวจสอบกำรใชง้ำนของคุณเม่ือติดตัง้และเม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลง โดยใหก้ำรสนับสนนุกำรใชง้ำนส่วนบุคคลตล 
อดอำยุกำรใชง้ำนของเลเซอรข์องคุณ

ท่ีตัง้ห้องทดลอง
สินค้ำตัวอยำ่งของ 
Videoje
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รว่มมือกับ Videojet  
เพ่ือประสิทธภิำพกำรท�ำงำน
ใชป้ระโยชน์จำกกำรสนับสนนุกำรใชง้ำนอยำ่งต่อเน่ือง กำรวเิครำะห์ขัน้สูงและกำรตรวจ
สอบประสิทธภิำพของเรำ และพื้นท่ีบรกิำรท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุตสำหกรรม

สหรฐัอเมรกิำ

บรำซลิ

เยอรมนี

อนิเดีย
จีน



ความเชีย่วชาญในการใชง้านท่ีหลาก
หลาย
วศิวกรฝำ่ยขำยของเรำได้รบักำรพิสูจน์แล้ววำ่เชีย่วชำญในกำร
ชว่ยใหมั้น่ใจวำ่คุณมีโซลูชนัท่ีเหมำะสมส�ำหรบักำรใชง้ำนเฉพำะ
ของคุณ โดยมีเครือ่งพมิพ์ท่ีได้รบักำรติดตัง้โดยลูกค้ำทัว่โลกกวำ่ 
400,000 เครือ่ง

บรกิารโดยผูเ้ชีย่วชาญตามความ
ต้องการ
ด้วยพ้ืนท่ีบรกิำรท่ีใหญ่ท่ีสุดในอุตสำหกรรม เวลำตอบสนอง
ของ Videojet ในไซต์งำนจึงไม่มีใครเทียบได้ ชำ่งเทคนิคของ
เรำได้รบักำรฝกึอบรมมำเป็นอยำ่งดีและทุ่มเทเพ่ือกำรบ�ำรุง
รกัษำและกำรบรกิำรเท่ำน้ัน

VideojetConnect™ Remote Service 
กำรมองเหน็ปัญหำเครือ่งพมิพจ์ำกระยะไกลในเวลำจรงิชว่ย
ใหทั้ง้ผูเ้ชีย่วชำญ Videojet และชำ่งเทคนิคของคุณตอบ
สนองต่อข้อบกพรอ่งได้เรว็ข้ึน วนิิจฉัยจำกระยะไกล และกู้
คืนสำยกำรผลิตได้เรว็ข้ึน

โพรโทคอลอุตสาหกรรมมาตรฐาน
ลดโอกำสในกำรเกิดข้อผดิพลำดจำกมนษุยโ์ดยกำรเชื่อมต่อกับกำร
รวมสำยทัว่ไปและระบบกำรจัดกำรกำรพมิพ์

ส่ิงแรกท่ีต้องรู้
กำรแจ้งเตือนในเวลำจรงิ
ส�ำหรบัควำมต้องกำร ค�ำเตือน 
หรอืเงือ่นไขขอ้ผิดพลำดของ
เครือ่งพิมพ์

ก่อนท่ีจะตอบสนอง
แสดงขอ้มูลเครือ่งพมิพแ์ละ
ประสิทธภิำพกำรท�ำงำนขณะใชง้ำน
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เป้ำหมำยของเรำคือกำรรว่มมือกับลูกค้ำของเรำใน
อุตสำหกรรมสินค้ำท่ีพรอ้มอุปโภคบรโิภคทันที สินค้ำ
เภสัชกรรม และสินค้ำอุตสำหกรรมเพื่อเพิม่ผลผลิตในกำร
ท�ำงำน เพื่อปกป้องและขยำยแบรนด์ของพวกเขำ และเป็น
ไปตำมกฎระเบียบข้อก�ำหนดของอุตสำหกรรม Videojet มี
เครือ่งพิมพ์มำกกวำ่ 400,000 เครือ่งติดตัง้อยูทั่ว่โลก พรอ้ม
ด้วยผู้เชีย่วชำญด้ำนกำรใชง้ำนของลูกค้ำ และควำมเป็นผู้น�ำ
ด้ำนเทคโนโลยใีนเครือ่งพิมพ์วนัท่ีระบบองิค์เจ็ทแบบต่อเน่ือง 
(CIJ) เครือ่งพิมพ์องิค์เจ็ทด้วยควำมรอ้น (TIJ) กำรพิมพ์ด้วย
เลเซอร ์Thermal Transfer Overprinting (TTO) กำรพิมพ์วนั
ท่ีและกำรติดฉลำกส�ำหรบักล่องบรรจุภัณฑ์ และกำรพิมพ์ท่ี
หลำกหลำย

ลูกค้ำของเรำใชผ้ลิตภัณฑ์ Videojet เพื่อพิมพ์ผลิตภัณฑ์
กวำ่หม่ืนล้ำนชิน้ต่อวนั กำรสนับสนนุกำรขำย แอปพลิเคชนั 
บรกิำร และกำรฝกึอบรมส�ำหรบัลูกค้ำจัดหำโดยกำรด�ำเนิน
กำรโดยตรงกับสมำชกิทีมกวำ่ 4,000 คนใน 26 ประเทศทัว่โลก 
นอกจำกน้ี เครอืข่ำยกำรจัดจ�ำหน่ำยของ Videojet ครอบคลุม
ตัวแทนจ�ำหน่ำยและ OEM กวำ่ 400 รำย ใน 135 ประเทศ

โทร (+66) 92 272 0132 
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Videojet Technologies เป็นผูน้�ำระดับโลกในตลำดขอ้มูลผลิตภัณฑ์ ใหบ้รกิำรกำร
พมิพใ์นสำยกำรผลิต กำรพมิพว์นัท่ี และกำรพมิพเ์ครือ่งหมำยบนผลิตภัณฑ์ หมึกท่ี
เหมำะส�ำหรบักำรพมิพ์ในแบบต่ำงๆ และผลิตภัณฑ์ LifeCycle AdvantageTM

มาตรฐานอยูท่ี่การใชง้านได้อยา่งสบายใจ

การแผร่งัสี เลเซอรท่ี์ มองเห็นได้  
และท่ี มองไม่เห็น

หลีกเล่ี ยงกำรสัมผัสกับรงัสี ทำงดวงตำหรือผิ วหนัง
ทั้ งรงัสี โดยตรงหรือรงัสี กระเจิง

สู งสุ ด ก�ำลังโดยเฉล่ี ย: 50 วตัต์
สู งสุ ด พลังงำนพัลส์: 1.1 เมกะจู ล
ระยะเวลำพัลส์: 1 - 300 นำโนวินำที

ควำมยำวคล่ื น: λ = 1040 - 1090 นำโนเมตร
เลเซอรร์ะดับท่ี  4

(EN 60825-1:2014)
e     20 - 30 W

ส�ำนักงำนใหญ่ระดับโลก

ส�ำนักงำนขำยและให้บรกิำรของ 
Videojet

ฝำ่ยกำรผลิตและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์

ประเทศท่ีมีส�ำนักงำนขำยและให้
บรกิำรของ Videojet

ประเทศท่ีมีส�ำนักงำนขำยและให้
บรกิำรของพันธมิตร Videojet


