
หมึกและวสัดุสิน้เปลือง
การเลือกหมึกพมิพส์�าหรบัวงจรชวีติ
ของผลิตภัณฑ์ 

แอพพลิเคชัน่ส�าหรบัการบนัทึกขอ้มูล

ความท้าทาย:

การตรวจสอบยอ้นกลับท่ีประสบความส�าเรจ็น้ันขึ้นอยู่
กับการใชง้านท่ีมีประสิทธภิาพและความทนทานถาวร
ของงานพมิพคุ์ณภาพสูงท่ีอา่นได้ งานพมิพท่ี์อาจทน
ต่อสภาวะและสภาพแวดล้อมท่ีท้าทายหลายแบบเม่ือ
เวลาผา่นไป 
ตามหลักแล้ว ผู้เชีย่วชาญด้านบรรจุภัณฑ์ได้เลือกโซลูชนัการพิมพ์และหมึกเพื่อให้ตรงกับ
วสัดุพิมพ์ท่ีท�าเครือ่งหมาย แน่นอนวา่การเลือกวสัดุพิมพ์มีอทิธพิลส�าคัญต่อการเลือกหมึก 
แต่การพิจารณาไม่ควรหยุดอยูแ่ค่น้ัน ในเกือบทุกกรณี งานพิมพ์ท่ีพิมพ์ออกมาจะมีมูลค่าก็
ต่อเม่ืองานน้ันคงอยูต่ามวงจรชวีติท่ีคาดการณ์ไวข้อง 

ผลิตภัณฑ์น้ัน 

ประโยชน์ของ Videojet:

Videojet ได้แก้ปัญหาความท้าทายในการใชง้านวงจร
ชวีติของลูกค้ามานานกวา่ 40 ปี เราจะจัดการกับ
ความท้าทายเหล่าน้ีอยา่งไร 
ตลอดหลายปีท่ีผ่านมา เราได้พัฒนาและก�าหนดวธิกีารทดสอบและกระบวนการท่ีจัดตัง้
ขึ้นอยา่งดีโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจ�าลองสภาพแวดล้อมการใชง้านของลูกค้าท่ีมีความ
ต้องการมากท่ีสุด เราทดสอบในลักษณะท่ีจ�าลองการใชง้านท่ียากท่ีสุดของลูกค้าและ
สภาวะท่ีผลิตภัณฑ์ของพวกเขาประสบตลอดวงจรชวีติทัง้หมด นอกจากน้ี เรายงัด�าเนินการ
ทดสอบภาคสนามอยา่งเข้มงวด โดยสนับสนนุให้ลูกค้ามีส่วนรว่มเพื่อให้แน่ใจวา่หมึกและ
เครือ่งพิมพ์จะท�างานในการใชง้านเป้าหมาย

ความสนใจท่ีเพิม่มากขึ้นเก่ียว
กับการตรวจสอบยอ้นกลับของ
ผลิตภัณฑ์ได้ท�าใหเ้กิดความ
ต้องการมากข้ึนส�าหรบัผูผ้ลิตใน
การระบุและติดตามผลิตภัณฑ์และ
ส่วนประกอบ ไม่ใชแ่ค่จากจุดท่ีผลิต
ไปจนถึงลูกค้ารายแรกเท่าน้ัน แต่
ตลอดวงจรชวีติของผลิตภัณฑ์

Mike Kozee 
Ph.D.

ฝา่ยการขึ้นรูป การรกัษาความ
ปลอดภัยและการตกแต่งผลิตภัณฑ์

สภาพแวดล้อมการผลิตผลิตภัณฑ์

สภาพสินค้า

การขนส่ง

การใชง้านของลูกค้า

การรไีซเคิล/การคืนสินค้า



อายุการใชง้านท่ีต้องการของงานพมิพส์ามารถวดัได้เป็นปี วนั หรอืแม้แต่
ชัว่โมง ตัวอยา่งเชน่ ผู้ผลิตสายเคเบิลเลือกหมึกเพื่อใหเ้หมาะส�าหรบัการ
ยดึเกาะกับวสัดุปลอกหุม้ HDPE แต่กต้็องพจิารณาด้วยวา่สายเคเบิลน้ัน
ถูกใชใ้นสภาพแวดล้อมการส่งก�าลังไฟฟ้าอยา่งไร หมึกน้ันต้องอยูร่อด
ผ่านวธิกีารจัดการท่ีท้าทายหลายแบบ การสัมผัสสารเคมีท่ีอาจเกิดขึ้น 
และสภาพแวดล้อมท่ีใชง้าน ซ่ึงอาจใชเ้วลาหลายปีในอกีด้าน ในโรงงาน
บรรจุเน้ือสัตว ์จะมีการใชร้หสัท่ีมีคุณภาพส�าหรบัการติดตามภายใน
ชัว่คราวกับถาดใส่เน้ือแต่ละถาด ซ่ึงจะน�ากลับมาใชใ้หม่ภายในไม่ก่ีชัว่โมง 

รหัสชัว่คราวจะถูกลบออกเม่ือล้างด้วยสารกัดกรอ่น ถาดจะถูกฆ่าเชื้อ ใชร้หัส
การตรวจสอบยอ้นกลับใหม่ และกระบวนการก็จะเริม่ต้นใหม่อกีครัง้ การใช้
งานน้ีครอบคลุมข้อก�าหนดการพิมพ์ท่ีมีเสถียรภาพ แต่มีวงจรชวีติท่ีค่อนข้าง
สัน้ อกีตัวอยา่งท่ีน่าสนใจคือวธิกีารใชร้หัส "ชัว่คราว" ในการใชง้าน "การจัด
เก็บผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าเพื่อติดฉลากในอนาคต (Brite Stocking)" ซึ่งผู้ผลิต
จ�าเป็นต้องเล่ือนการติดฉลากออกไปเน่ืองจากประสิทธภิาพของการผลิตและ
การจัดเก็บจ�านวนมาก การใชง้านท่ีเป็นตัวอกัษรและตัวเลขหรอืบารโ์ค้ดชว่ย
ให้สามารถเล่ือนการติดฉลากได้ ดังน้ันผู้ผลิตจึงสามารถเพิม่ประสิทธภิาพ
สูงสุดได้

โดยทัว่ไปแล้วการใชง้านเหล่าน้ีจะมีวงจรชวีติงานพิมพ์ท่ีพอเหมาะ โดยวดั
เป็นวนัหรอืสัปดาห์ แต่การใชง้านเหล่าน้ีอาจมีความต้องการด้านความชดัเจน
และความทนทานของงานพิมพ์ได้เชน่กัน เชน่ ความชื้นและน�้ามันท่ีแทรกซมึ
ขึ้นมาซึ่งอาจปรากฏบนกระป๋อง หรอืการทนทานต่อกระบวนการรทีอรท์หรอื
หม้อน่ึงฆ่าเชื้อ

ดังน้ัน นอกจากการเลือกวสัดุแล้ว ลูกค้าต้องพจิารณาถึงวงจรชวีติท่ี
คาดหวงัของงานพมิพด้์วย ไม่วา่วงจรชวีติน้ันจะวดัเป็นชัว่โมง วนั หรอืปี
กต็าม

"เม่ือค�านึงถึงสภาพแวดล้อมของ
วงจรชวีติ ผูผ้ลิตสามารถท�างาน
รว่มกับซัพพลายเออรห์มึกได้อยา่ง
เหมาะสม เพื่อใหแ้น่ใจวา่ได้งานพมิพ์
ท่ีตรงกับความต้องการของตนเอง
และความคาดหวงัของลูกค้าในด้าน
คุณภาพและความทนทานของงาน
พมิพม์ากท่ีสุด"

John Garrett 
B.S.

นักเคมีอาวุโส  
ด้านการวเิคราะห์วสัดุพิมพ์

ส่ิงแวดล้อม 
ของวงจรชวีติ
ข้อผิดพลาดท่ีพบบ่อยท่ีสุดอยา่งหน่ึงในการเลือกหมึกคือไม่ได้ประเมินสภาวะ
ท้ังหมดท่ีผลิตภัณฑ์จะต้องเผชญิตลอดวงจรชวีติ แม้วา่ผู้ผลิตอาจท�าการประเมิน
ประสิทธภิาพการพมิพด้์วยหมึกอยา่งเตม็รูปแบบในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ผลิต แต่ส่ิงส�าคัญคือต้องพจิารณาวา่จะเกิดอะไรขึ้นเม่ือผลิตภัณฑ์ออกจาก
โรงงาน



การใชง้านพมิพ ์
และความส�าคัญ
งานพมิพท่ี์คงทนถาวรก�าลังมีความส�าคัญมากขึ้นเรือ่ยๆ 
เน่ืองจากมีการใชง้านพมิพส์�าหรบักระบวนการและเหตุผลท่ี
หลากหลายมากขึ้น 
 
สามารถใชก้ารพิมพ์ในการท�าเครือ่งหมายชิน้ส่วนยานยนต์เพื่อ
ชว่ยในการประกอบภาพผา่นการจดจ�ารหสัสีหรอืขอ้ความแนะน�า  

ผู้ผลิตอาหารใชก้ารพิมพ์เพื่อติดตามผลิตภัณฑ์ภายในซพัพลาย
เชน แสดงความสดใหม่ให้กับลูกค้าและค�าแนะน�าเก่ียวกับ
สินค้าคงคลังแก่ตัวแทนจ�าหน่าย อกีทัง้ยงัจ�ากัดความรบัผิดต่อ
ผลิตภัณฑ์และ/หรอืความเส่ียงในการเรยีกคืนสินค้าของผู้ผลิต 

การพิมพ์ยงัใชเ้พื่อถ่ายทอดข้อมูลด้านความปลอดภัยและ
ระเบียบข้อบังคับ เพื่อยนืยนัวา่ผลิตภัณฑ์ได้รบัการผลิตและ
ทดสอบโดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับงานพิมพ์ด้านความ
ปลอดภัยส�าหรบัการก่อสรา้งเฉพาะซึ่งได้รบัการคัดเลือก ติดตัง้ 
และตรวจสอบในภายหลัง

การเติบโตของซัพพลายเชน
ท่ัวโลกท่ียาวขึ้นและมาก
ขึ้น และการเผชญิกับสภาพ
แวดล้อมท่ีหลากหลายมาก
ขึ้นตลอดซัพพลายเชนน้ันได้
ใหค้วามส�าคัญอยา่งมากกับ
งานพมิพท่ี์พมิพอ์อกมา 



ความชดัเจน 
และความทนทาน

การเลือกหมึกส�าหรบัวงจรชวีติเปน็ฟงัก์ชนัของความชดัเจน
และความทนทาน โดยท่ัวไปแล้ว ความชดัเจนจะพจิารณา
จากความคมชดัของภาพกับวสัดุพมิพท่ี์ก�าหนด และ
คุณภาพการพมิพส์�าหรบัผูบ้รโิภคหรอืการอา่นและการตรวจ
สอบอตัโนมัติ

อยา่งหลังมีความส�าคัญอยา่งยิง่ในจุดควบคุมซพัพลายเชนเพื่อ
ให้แน่ใจวา่มีอตัราการอา่นบารโ์ค้ดสูงและการด�าเนินการจัดเก็บ
และเลือกสินค้าคงคลังมีประสิทธภิาพ ความทนทานเป็นฟังก์ชนั
ของการปรบัคุณสมบัติของวสัดุพิมพ์ให้สอดคล้องกับการยดึ
เกาะของการพิมพ์หมึก - ความยดืหยุน่ของสภาพพื้นผิวท่ีเข้ากัน
กับหมึกและลักษณะของวสัดุผลิตภัณฑ์ และการพิจารณารูป
แบบการใชง้านของลูกค้าและวงจรชวีติภายในกระบวนการผลิต
และอื่นๆ น่ันอาจเป็นได้วา่การพิมพ์หมึก/ผลิตภัณฑ์มีการสัมผัส 
กระแทก ม้วน หรอืกดทับกับผลิตภัณฑ์ท่ีอยูติ่ดกันในระหวา่ง
กระบวนการผลิต

ตัวอยา่งเชน่ การพิมพ์ท่ีด้านล่างของกระป๋องอาจมีแรงกดและ
ผลกระทบจากการขีดข่วนต่องานพิมพ์ระหวา่งกระบวนการ
จัดการและการปรุงอาหารอตัโนมัติ ความท้าทายเหล่าน้ีอาจ
แตกต่างกันมากเม่ือเทียบกับวธิกีารใชง้านผลิตภัณฑ์ หรอืสภาพ
แวดล้อมท่ีเผชญิในซพัพลายเชน

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเหล่าน้ีอาจประกอบด้วยการแชเ่ยน็ 
อุณหภูมิสูง หรอืการสัมผัสระหวา่งผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์หลัง
กระบวนการ ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหวา่งการจัดการ การบรรจุใหม่ 
หรอืการขนส่ง



สภาพแวดล้อมท่ีเลวรา้ย
ท�าใหเ้ครือ่งพมิพห์มุน
ในขณะท่ีหมึก Videojet เป็นไปตามความคาดหวงัเรือ่งผลผลิต
สูงของ Baosheng เครือ่งพิมพ์ปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมท่ีมี
ความท้าทาย ความชื้นสูงและอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงมักจะเป็น
ปัญหาท่ีพบบ่อย เน่ืองมาจากสภาพอากาศแบบมรสุมซึ่งจู่โจม
มณฑลเจียงซูของจีนตลอดชว่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูรอ้น 

Wan JiaQin ผู้จัดการฝา่ยส่ิงอ�านวยความสะดวก 
และเทคโนโลยขีอง Baosheng กล่าวไวว้า่ 

"โรงงานต้องเผชญิสภาพอากาศภายนอก ซ่ึงสามารถเปล่ียนไป
มาได้หลากหลายตามการเปล่ียนแปลงของฤดูกาลหรอืแม้แต่
ในหน่ึงวนั สภาพแวดล้อมอาจมีตัง้แต่เยน็และชื้นในชว่งเชา้
จนถึงรอ้นและแหง้ในชว่งบ่าย"

สภาวะเหล่าน้ีอาจท�าให้เกิดปัญหาส�าหรบัเครือ่งพิมพ์วนัท่ีระบบ
องิค์เจ็ทแบบต่อเน่ืองรุน่แรกท่ีใชห้มึกพิกเมนต์ เน่ืองจากได้รบั
การออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับเครือ่งบีบอดัอากาศท่ีใชภ้ายใน
โรงงานผลิตซึ่งดึงอากาศจากสภาพแวดล้อมภายนอก Videojet 
ขอแนะน�าเครือ่งพิมพ์วนัท่ีระบบองิค์เจ็ทแบบต่อเน่ืองความคม
ชดัสูงรุน่ 1710 ท่ีใชห้มึกพิกเมนต์ เครือ่งพิมพ์วนัท่ี Videojet 
1710 ได้รบัการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อส่งมอบหมึกพิกเมน
ต์ท่ีทนทานท่ีสุดแม้ในสภาพแวดล้อมท่ีเลวรา้ยท่ีสุด โดยไม่อุด
ตันหัวพิมพ์ หมึกพิกเมนต์ท่ีมีความคมชดัสูงมีความส�าคัญเป็น
พิเศษต่อลูกค้าอยา่ง Baosheng ท่ีต้องการสรา้งงานพิมพ์ท่ีมี
ระเบียบข้อบังคับท่ีอา่นงา่ย ข้อมูลการติดตัง้ และเครือ่งหมาย
แบรนด์บนวสัดุพิมพ์สีเข้ม

Ju ChaoRong อธบิายวา่

"สภาพปฏิบัติการของเราน้ันเลวรา้ย และ Videojet 1710 
ประสบความส�าเรจ็ ยิง่ไปกวา่น้ัน หมึกท่ีมีความคมชดัสูงของ 
Videojet ยงัสามารถมองเหน็ได้ทัว่ทัง้วสัดุพิมพ์ของเรา… หมึก
แหง้เรว็มากโดยมีการยดึเกาะท่ีดีเยีย่ม รองรบัความเรว็ในการ
ผลิตท่ีรวดเรว็ของเรา"

Baosheng Group ก่อต้ังขึ้นในปี 1985 เป็นผู้ผลิตสาย
เคเบิลรายใหญท่ี่สุดและมีการแข่งขันสูงท่ีสุดของจีน บรษัิท 
Baosheng เป็นบรษัิทใน 500 อนัดับแรกของจีน มีพนักงาน
ประมาณ 3,000 คนและมียอดขายสูงถึง 8 พนัล้านหยวน 
(ประมาณ 1.27 พนัล้านดอลลาร)์ 
 
Baosheng ผลิตเคเบิลท่ีหลากหลายจุดประสงค์การใชง้าน
และสายเคเบิลท่ีใชใ้นการส่ือสารและสายไฟ เชน่เดียวกันกับ 
เคเบิลพเิศษส�าหรบัอุตสาหรกรรมเหมืองและใต้น�้า

Ju ChaoRong, กรรมการบรหิารจัดการ (หัวหน้าแผนก) ฝา่ย
เทคโนโลยขีอง Baosheng อธบิายความต้องการด้านการพิมพ์
ของบรษัิท

Baosheng Group ซ่ึงต้ังอยูใ่นจีน
น้ันท�างานรว่มกับ Videojet เพื่อชว่ย
ค้นหาโซลูชนัส�าหรบัความต้องการของ
ตนส�าหรบัการพมิพห์มึกพกิเมนต์ท่ีมี
ความคมชดัสูงบนสายเคเบิลสีเขม้ ซ่ึง
จะทนทานต่อวงจรชวีติของผลิตภัณฑ์
ท่ีสมบุกสมบนัและสภาวะการพมิพท่ี์
ยากล�าบาก

กรณีศึกษา Baosheng Group



วธิทีดสอบการพฒันาหมึกของ  
Videojet

แอตทรบิิวต์งานพมิพ์
หมึก พารามิเตอร์ วธิทีดสอบงานพมิพห์มึก LTWD ท่ีได้มาตรฐาน

ความชดัเจนของงานพิมพ์หมึก

ความคมชดัของภาพ

• ความทนทานต่อ UV (Q-Sun 3100HS 3-bulb fadeometer)
• สัญญาณความคมชดัในการพมิพ ์(ความคมชดัในการสแกนงานพมิพ)์ และขนาดจุด
• ความเขม้ของ UV เรอืงแสง
• Blue Wool ASTM

ความสามารถในการอา่นบารโ์ค้ด 
(เชงิเส้น/2 มิติ), มาตรฐาน GS1, 

ISO/IEC 16022

• PCS (PCR + PRD) 
• ความคมชดัของขอบ (เชงิเส้น)
• การเจรญิเติบโตของการพิมพ์ ความสม�่าเสมอของแนวแกน (2 มิติ)
• การแก้ไขข้อผิดพลาด

ความทนทานของานพิมพ์หมึก 
(โรงงานผลิต)

การยดึเกาะท่ีเข้ากับวสัดุพิมพ์
• รอยขีดข่วนและรอยขูด 
• การซมึผ่านของน�้ามันหล่อล่ืนสายการผลิต
• การเกิดหยดน�้าและการซมึผ่านของความชื้น

กระบวนการผลิตการจัดการวสัดุ

• เวลาแห้ง การขีดข่วนและการขูด (ไม่มีรอยต่อ)
• การรทีอรท์หม้อน่ึงฆ่าเชื้อ การด�าเนินการท่ีมีอุณหภูมิสูง
• ความทนทานต่อการพาสเจอรไ์รซ์
• การก�าจัดการล้างด้วยสารกัดกรอ่น
• การก�าจัดตัวท�าละลาย

ความทนทานของงานพิมพ์หมึก 
(วงจรชวีติผลิตภัณฑ์)

ความยดืหยุน่ของงานพิมพ์หมึก 
(การใชง้านของลูกค้าและสภาพ

แวดล้อม)

• ความทนทานต่อการขีดข่วน การขูด และการใชน้ิ้วถู
• ความทนทานต่อการแชเ่ยน็/การเกิดหยดน�้า
• ความเรว็ของน�้า
• การถ่ายเทระหวา่งผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์และรอยขีดข่วน
• การลอกเทปท่ีไวต่อแรงกด
• ยางลบ Pink Pearl
• การแชตั่วท�าละลาย (ยานยนต์ น�้ามันเบรก การถ่ายโอน น�้ามันเชื้อเพลิง)
• ความทนทานต่อการรัว่ไหลของ IPA
• การแชถั่งน�้าแข็ง
• การแชแ่ละรอยขีดข่วน Mil-Spec 202F

วธิทีดสอบเฉพาะมากกวา่ยีสิ่บส่ีแบบได้รบัการพฒันา
และก�าหนดมาตรฐานเพื่อใหส้อดคล้องกับความ
ต้องการด้านความชดัเจนและความทนทานของลูกค้า 
ซ่ึงได้แก่ :



Sherry Washburn 
M.S.

หวัหน้านักเคมี 
ฝา่ยการแปรรูปอาหารและหมึกพมิพ์ไปรษณีย์

"การทดสอบเหล่าน้ีชว่ยรบัประกัน
วา่งานพมิพบ์นผลิตภัณฑ์จะยงัคง
มองเหน็และอา่นได้ผา่นกระบวนการ
อตัโนมัติ และอยูไ่ด้รอดจากอุณหภูมิ
และส่ิงแวดล้อมท่ีเผชญิกับตัวท�า
ละลายและสารเคมีกัดกรอ่น นอกจาก
น้ี การทดสอบเหล่าน้ียงัชว่ยใหม่ั้นใจ
ได้วา่สามารถรกัษาความคมชดัของ
การพมิพท่ี์เหมาะสมได้แม้จะสัมผสั
กับ UV ในรม่และกลางแจ้ง"

Russ Peters  
B.S.

ผูจั้ดการชา่งเทคนิค 
ฝา่ยการทดสอบและคุณสมบติัด้านส่ิงแวดล้อม 
ของหมึก/เครือ่งพมิพ์

วธิทีดสอบความทนทานของงานพิมพ์ท่ีได้มาตรฐานจะทดสอบการยดึ
เกาะท่ีสัมผัสงานพิมพ์ระหวา่งผลิตภัณฑ์ และรอยขีดข่วนในสายการ
ผลิต เราจ�าลองสภาพแวดล้อมการผลิตของลูกค้าเพื่อทดสอบการยดึ
เกาะแม้จะมีการเกิดหยดน�้าและการปนเป้ือนท่ีพื้นผิว เชน่ สารหล่อล่ืน
แม่พิมพ์บนชิน้ส่วนพลาสติก และสารหล่อล่ืนบนชิน้ส่วนโลหะท่ีกลึง 



โทร 0870 242 1759
หรอืเยีย่มชมเวบ็ไซต์ www.videojet.co.uk
4 & 5 Ermine Centre, Lancaster Way, Huntingdon
Cambridgeshire, PE29 6XX, United Kingdom

©2013 Videojet Technologies Inc. — สงวนลิขสิทธิ์

นโยบายของ Videojet Technologies Inc. เป็นหน่ึงในการปรบัปรุงผลิตภัณฑ์อยา่งต่อเน่ือง  
ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงการออกแบบและ/หรอืข้อมูลจำาเพาะโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
พิมพ์ในสหรฐัอเมรกิา

โทร (+66) 92 272 0132 
ส่งอเีมลถึง ekkarath.vittayakom@videojet.com
หรอืเยีย่มชมเวบ็ไซต์ www.videojet.co.th

Videojet Technologies (S) Pte Ltd 
No. 11 Lorong 3 Toa Payoh
Block B #03-20/21 Jackson Square
Singapore 319579 

© 2021 Videojet Technologies Inc. — สงวนลิขสิทธิ์

นโยบายของ Videojet Technologies Inc. เป็นหน่ึงในการปรบัปรุงผลิตภัณฑ์อยา่งต่อเน่ือง  
ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงการออกแบบและ/หรอืข้อมูลจ�าเพาะโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า

ผลก�าไรขาดทุน
เม่ือต้องเลือกเครือ่งพิมพ์วนัท่ีตัวแปรแบบอนิไลน์ 
การเลือกเครือ่งพิมพ์ท่ีเหมาะสมอาจส่งผลกระทบ
อยา่งมีนัยส�าคัญต่อเวลาท�างานและปรมิาณงาน
ในสายการผลิตของคุณ  การเลือกหมึกท่ีเหมาะสม
มีความส�าคัญเท่าเทียมกันในการชว่ยให้มัน่ใจถึง
ทัง้การผลิตท่ีมีประสิทธภิาพและงานพิมพ์ท่ีตรง
ตามความคาดหวงัของคุณตลอดอายุการใชง้าน
ผลิตภัณฑ์

ให ้Videojet ชว่ยคุณเลือกชุด
เครือ่งพมิพแ์ละหมึกท่ีเหมาะ
สมเพื่อใหต้รงกับวตัถุประสงค์
การผลิตและความต้องการ
ด้านประสิทธภิาพของ
ผลิตภัณฑ์ 
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