สร้างขึ้นเพื่อประสิทธิภาพ
การท�ำงานทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ และเวลา
ท�ำงานสูงสุด

Videojet

ความเชีย
่ วชาญด้านหมึกและของเหลว

"หมึกขัน
้ สูงทางเคมีทไี่ ด้รบ
ั การพิสจ
ู น์
แล้วของเราได้รบ
ั การออกแบบมา
ส�ำหรับการใช้งานและสภาพแวดล้อม
การผลิตในปัจจุบน
ั
เราฝากชื่อเสียงเราไว้กบ
ั หมึกนั้น!”

Anthony Selmeczy
Ph.D.
หัวหน้านั กเคมี
Lin Zhu
Ph.D.
ผู้อำ� นวยการ -ฝ่ายพัฒนาหมึก
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การเลือกสรร คุณภาพ และความเชีย
่ วชาญ
กว่า 40 ปีของเทคโนโลยีหมึกและของเหลว ตัง้ แต่สงิ่ ที่สร้างขึ้น
ส�ำหรับเครือ
่ งพิมพ์องิ ค์เจ็ทเชิงพาณิ ชย์เครือ
่ งแรกมาจนถึงหมึก
ทุกประเภทที่ Videojet สร้างและจัดส่งในปัจจุบน
ั Videojet
ผลิตของเหลวและซัพพลายมากกว่าผูผ
้ ลิตการพิมพ์วน
ั ที่และ
การพิมพ์เครือ
่ งหมายทางอุตสาหกรรมรายอื่นๆ ด้วยของเหลว
ส�ำหรับการใช้งานเฉพาะกว่า 640 แบบ
รองรับเวลาการผลิตอย่างเต็มที่

ประสิทธิภาพในตัว

ลดความถี่และระยะเวลาของการหยุดท�ำงานที่
วางแผนแผนและไม่ได้วางแผนไว้ให้น้อยที่สุดด้วย
หมึกสูตรพิเศษของเราที่ปรับให้เหมาะกับโซลูชน
ั
ฮาร์ดแวร์ที่คุณระบุ เราสามารถช่วยให้คุณมอง
เห็นปัญหาและแนะน�ำโซลูชน
ั ที่จะช่วยให้คุณได้
รับประสิทธิภาพการพิมพ์วน
ั ที่ที่ดีที่สุดตัง้ แต่เริม
่
ใช้งาน

เช่นเดียวกับที่คุณปรับปรุงกระบวนการของคุณให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยูเ่ สมอ เราก�ำลังค้นคว้า
สูตรหมึกใหม่ๆ อย่างต่อเนื่ องเพื่อช่วยตอบสนอง
ความท้าทายของคุณ เช่น ความเร็วสายพานที่เร็ว
ขึ้น เนื้ อหางานพิมพ์มากขึ้นในพื้นที่น้อยลง และ
ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น

รับประกันคุณภาพงานพิมพ์
ด้วยการใช้แนวทางตามระบบและโดยการทดสอบ
อย่างเข้มงวดมากกว่าใครๆ เราช่วยให้งานพิมพ์
มีคุณภาพสม�่ำเสมอตลอดอายุการใช้งานที่คาด
ไว้ของผลิตภัณฑ์ของคุณ สิ่งนี้ จะท�ำให้คุณมัน
่ ใจ
ได้วา่ การพิมพ์วน
ั ทื่ที่ถูกต้องแม่นย�ำของคุณจะได้
รับการสนั บสนุน ไม่วา่ จะอยูใ่ นสภาพแวดล้อมใด
ก็ตาม

ใช้งานง่าย
เป้าหมายของเราในการสร้างความมัน
่ ใจในการใช้
งานที่เหนื อกว่านั ้นง่ายมาก: ไม่เลอะเทอะ ไม่สิ้น
เปลือง และไม่มีข้อผิดพลาด! เราท�ำให้การเติม
หมึกสะอาดและเรียบง่ายผ่านการออกแบบระบบ
ตลับหมึกแบบ Smart Cartridge ที่มาพร้อมกับชิป
ในการตรวจสอบข้อมูล คุณสามารถติดตามระดับ
ของเหลวผ่านระบบอัจฉริยะของตลับหมึกในตัว
การจัดการซัพพลายสามารถท�ำได้งา่ ยด้วยสัญญา
ของเหลวที่ออกแบบมาโดยเฉพาะของเรา
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ประสิทธิภาพของเครือ
่ งพิมพ์
ทีด
่ ท
ี ส
่ี ด
ุ ท�ำได้โดยใช้หมึกและ
สูตรของเหลวทีเ่ หนือกว่า

การพัฒนาหมึก Videojet
"เรามัน
่ ใจว่าหมึกและวัตถุดบ
ิ
ตรงตามมาตรฐานความ
บริสท
ุ ธิแ
์ ละการกรองเพื่อลด
ความเสีย
่ งของการปนเปื้อน
ทีอ
่ าจขัดขวางการท�ำงานของ
เครือ
่ งพิมพ์ทส
ี่ ำ
� คัญ"

ความสัมพันธ์อน
ั ยาวนานของซัพพลายเออร์และประสบการณ์
ในการเลือกสารเคมีเฉพาะเกรดสูงสุดนั ้นให้ประสิทธิภาพต่อ
เนื่ องที่ได้รบ
ั การพิสูจน์ แล้ว
ความเสถียรทางเคมีได้รบ
ั การตรวจสอบและประเมินอย่างต่อ
เนื่ อง ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ในบริษัทใช้อุปกรณ์ วเิ คราะห์ที่ซบ
ั
ซ้อนเพื่อทดสอบชุดหมึกที่ผลิตได้ 100%
หมึกและของเหลวทั้งหมดผ่านการทดสอบการพัฒนาอย่าง
เข้มงวดเพื่อพิสูจน์ ความทนทานก่อนออกจ�ำหน่าย การ
ทดสอบ ได้แก่:
•	คุณสมบัติเครือ
่ งพิมพ์/หมึกในอุณหภูมิทุกช่วง
•	การเร่งอายุ
• การควบคุมการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบและกระบวนการ

Frank Xiao
Ph.D.
นั กเคมีฝา่ ย
การบรรจุขวด, บรรจุภัณฑ์รอง, หมึก "อนุรก
ั ษ์
สิ่งแวดล้อม", สายไฟและสายเคเบิลย้อมสี
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Sherry Washburn
M.S.
หัวหน้านั กเคมี
ฝ่ายการแปรรูปอาหารและหมึก
พิมพ์ไปรษณี ย์

สูตรหมึกเฉพาะอุตสาหกรรม:

ร่วมงานกับ Videojet

อากาศยาน

ยานยนต์

สายไฟและสายเคเบิล

เครือ่ งดืม
่

เวชภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากนม

อาหารสด

อาหารแช่แข็ง

วัสดุกอ
่ สร้าง

ผลิตภัณฑ์ดแ
ู ลตัวเอง

การท�ำความเข้าใจสิ่งที่ลูกค้าให้ความส�ำคัญ การเลือกหมึก
ที่เหมาะสมส�ำหรับการใช้งาน และการก�ำหนดวิธก
ี ารรวม
การท�ำเครือ
่ งหมายและการพิมพ์วน
ั ที่เข้ากับกระบวนการ
ผลิตอาจเป็นงานที่ท้าทาย Videojet มีประสบการณ์ และ
เทคโนโลยีที่ชว่ ยเหลือทุกด้านของการท�ำเครือ
่ งหมายและ
การพิมพ์วน
ั ที่ทางอุตสาหกรรม

Videojet ส่งมอบโซลูชน
่ งหมายและการพิมพ์
ั การท�ำเครือ
วันที่ให้กับอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลายด้วย
เครือ
่ งพิมพ์ที่ติดตัง้ มากกว่า 325,000 เครือ
่ งซึ่งพิมพ์บน
ผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าพันล้านชิน
้ ทุกวัน

ผูเ้ ชีย
่ วชาญของ Videojet ช่วยให้
ลูกค้าใช้โซลูชน
ั เหล่านี้ เพื่อเพิม
่ ส่วน
แบ่งการตลาด เพิม
่ ปริมาณงาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการด�ำเนิ น
งาน และเป็นไปตามข้อก�ำหนดด้าน
กฎระเบียบ
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หมึกส�ำหรับเครือ
่ งพิมพ์รน
ุ่
VJ 1000 และเครือ
่ งพิมพ์
วันทีร่ ะบบอิงค์เจ็ทแบบต่อ
เนื่องรุน
่ อืน
่ ๆ ของ Videojet
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มีหมึกมากกว่า 340 ชนิ ดส�ำหรับใช้กับเครือ
่ งพิมพ์
วันที่ระบบอิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่ องของ Videojet
หมึกส่วนใหญ่มีคุณสมบัติพิเศษที่ระบุไว้ด้านล่าง
รวมกัน ตัวแทน Videojet ของคุณจะช่วยคุณ
เลือกหมึกที่ดีที่สุดส�ำหรับการใช้งานเฉพาะของ
คุณ Videojet สร้างทัง้ โซลูชน
ั มาตรฐานและแบบ
ก�ำหนดเองเพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้าโดย
เฉพาะ ตัง้ แต่หมึกที่ซม
ึ ผ่านชัน
้ บางๆ ของการเกิด
หยดน�้ำและทนต่อกระบวนการพาสเจอร์ไรส์ ไป
จนถึงหมึกที่ยด
ึ เกาะกับวัสดุพิมพ์เหล็ก อลูมิเนี ยม
แก้ว โลหะ และเคลือบขี้ผ้ งึ ได้อย่างดีเยีย
่ ม

ฟู้ดเกรด

แห้งเร็ว

ไม่หลุดลอก/ทนต่ออุณหภูมส
ิ ง
ู

ตัง้ แต่ปี 1991 Videojet ได้ผลิตหมึกฟู้ดเกรด
ในโรงงานผลิตหมึกฟู้ดเกรดที่ได้รบ
ั การรับรอง
มาตรฐาน ISO9001:2008 โดยเฉพาะ ซึ่งด�ำเนิ น
งานภายใต้หลักเกณฑ์วธ
ิ ก
ี ารที่ดีในการผลิตอาหาร
(GMP) และกระบวนการ Hazard Analysis and
Critical Control Point (HACCP) วัตถุดิบทัง้ หมดที่
ใช้ในหมึกเหล่านี้ มีคุณภาพฟู้ดเกรด Videojet ผลิต
ของเหลวฟู้ดเกรดที่ไม่เหมือนใครกว่า 20 ชนิ ด
รวมถึงบางชนิ ดที่เป็นอาหารโคเชอร์

เหมาะส�ำหรับสายการผลิตที่มีการเคลื่อนที่
อย่างรวดเร็ว รวมถึงฟิล์มและสายการผลิตบน
เว็บที่มีการควบคุมการขนถ่ายวัสดุที่เข้มงวด
หมึก Videojet เหล่านี้ จะแห้งและคงตัวได้เร็ว
มาก โดยรวมตัวท�ำละลายแบบแห้งเร็วพิเศษ
และเทคโนโลยีเรซินที่เข้ากันได้ซ่งึ จ�ำเป็นเมื่อมี
เวลาน้ อยระหว่างการพิมพ์แต่ละครัง้ และเมื่อ
งานพิมพ์เหล่านั ้นสัมผัสกับส่วนประกอบของ
สายพานล�ำเลียงทัว่ ไปและสัมผัสกันเอง

เหมาะส�ำหรับ: ไข่ ยา แคปซูล ลูกอมและขนมหวาน
ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มก
ั สัมผัสกับอาหาร เช่น ซอง
เครือ
่ งปรุงที่บรรจุอยูใ่ นบรรจุภัณฑ์อาหาร

เหมาะส�ำหรับ: สินค้าที่พร้อมอุปโภคบริโภคทันที
ความเร็วสูงรวมถึงบรรจุภัณฑ์อาหารที่ใช้ฟล
ิ ์ม
และการห่อแบบหดรัด/ยืดส�ำหรับการตกแต่งและ
การสร้างแบรนด์

หลังจากผ่านการขึ้นรูปและก่อนที่จะพันเข้ากับ
แกนม้วน สายเคเบิลและสายไฟที่พิมพ์มักจะยัง
อุน
่ อยู่ ความอบอุน
่ พลาสติกไซเซอร์ในปลอกหุ้ม
สายเคเบิล และแรงกดระหว่างสายเคเบิลหนึ่ งกับ
อีกสายหนึ่ งบนแกนม้วน ทุกอย่างนี้ อาจท�ำให้การ
ยึดเกาะของงานพิมพ์หมึกมีปัญหาได้ งานพิมพ์บน
กระป๋องอาหารที่ปรุงสุกซึ่งวางซ้อนกันอาจสัมผัส
โดยตรงกับกระป๋องอื่นๆ หมึกที่ไม่หลุดลอก/ทน
ต่ออุญหภูมิสูงแบบพิเศษของ Videojet ได้รบ
ั การ
ออกแบบมาเพื่อลดการออฟเซ็ตและการหลุดลอก
ของงานพิมพ์ให้น้อยที่สุด

เหมาะส�ำหรับ: PVC, PE, PP, PE แบบร่างแห,
กระป๋อง

Mike Kozee
Ph.D.
ฝ่ายการขึ้นรูป การรักษา
ความปลอดภัยและการ
ตกแต่งผลิตภัณฑ์

รีทอร์ทและสีเปลีย
่ นตามอุณ
หภูมด
ิ ำ� เป็นแดง/ด�ำเป็นน�้ำเงิน

ทนต่อการเกิดหยดน�้ำ/ลบ
สารละลายออกได้

ทนต่อตัวท�ำละลาย/สารเคมี
คงตัวโดยใช้ความร้อน

หมึกเหล่านี้ ได้รบ
ั การออกแบบมาเพื่อสร้างตัวบ่งชี้
การรับประกันคุณภาพที่เปลี่ยนสีเพื่อแจ้งเตือนผู้
ผลิตว่าอาหารได้ผ่านกระบวนการรีทอร์ทที่ส�ำคัญ
อุณหภูมิฆ่าเชื้อในการปรุงอาหารอยูร่ ะหว่าง
115-130°C (239-266°F) เป็นเวลา 20-45 นาทีข้ น
ึ
ไปเพื่อรักษารสชาติและเนื้ อสัมผัส มีสูตรหมึกที่ไม่
ต้องใช้ MEK

เมื่อน�ำไปใช้ทันทีหลังจากขัน
้ ตอนการบรรจุเย็น
หมึกเหล่านี้ จะซึมผ่านชัน
้ การเกิดหยดน�้ำเพื่อยึด
เกาะกับกระป๋องและขวดเครือ
่ งดื่ม หมึกที่ทนต่อ
การเกิดหยดน�้ำของ Videojet มีความทนทานใน
ระหว่างการพาสเจอร์ไรส์และการท�ำความเย็น/การ
แช่เย็นซ�ำ้ หมึกที่ลบสารละลายออกได้ของ Videojet
สามารถละลายได้กับตัวท�ำละลายล้างกัดกร่อน
ทัว่ ไปที่ใช้ในกระบวนการรีไซเคิล/รีฟล
ิ หมึกบาง
ชนิ ดสามารถใช้เป็นโซลูชน
้ รรจุขวด
ั เดียวส�ำหรับผูบ
ที่ผลิตเครือ
่ งดื่มที่คืนได้และคืนไม่ได้

เมื่ออยู่ภายใต้อุณหภูมิประมาณ 175°C (350°F)
เป็ นเวลา 30 นาที วันที่ที่พิมพ์ด้วยหมึกที่ทนต่อตัว
ท�ำละลาย/สารเคมีของ Videojet จะคงตัวและทน
ต่อการออฟเซ็ต/การหลุดลอก และลอกออกโดย
ไอน�้ ำ การขัดถูทัว่ ไป และตัวท�ำละลายจ�ำนวนมาก

เหมาะส�ำหรับ: ซุป ผัก ซอสในกระป๋องอลูมิ
เนี ยมและกระป๋องเหล็กปลอดดีบุก เนื้ อสับในซอง
โพลีเอสเตอร์ ไนลอน อลูมเิ นี ยม และเคลือบฟิล์ม
โพลีโพรพีลีน หลอดและถาดพลาสติกแบบบริโภค
ครังเดี
้ ยว

เหมาะส�ำหรับ: ขวด กระป๋อง และภาชนะบรรจุน้�ำ
จ�ำนวนมาก

เหมาะส�ำหรับ: ชิน
้ ส่วนยานยนต์และอากาศยานที่
สัมผัสกับตัวท�ำละลายด้านสิง่ แวดล้อม ได้แก่น้�ำมัน
ของเหลวหล่อลื่น สารป้องกันการแข็งตัว และน�้ำมัน
ดีเซล ชิน
้ ส่วนและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิ กส์ (ตัว
เชื่อมต่อและตัวเรือนที่ข้น
ึ รูปและหล่อขึ้นซึ่งต้อง
ผ่านการท�ำความสะอาดตัวท�ำละลายและน�้ำยา
ละลาย ผลิตภัณฑ์ดแ
ู ลตัวเองที่มส
ี บูแ
่ ละไอโซโพรพิ
ลแอลกอฮอล์
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หมึกส�ำหรับเครือ
่ งพิมพ์วน
ั
ทีร่ ะบบอิงค์เจ็ทแบบต่อเนื่
อง (CIJ) ของ Videojet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

บาร์โค้ดที่ไม่มีการตัดตก
สีที่ทนต่อ IPA/แอลกอฮอล์
สีที่แตกต่างกัน (แดง น�้ำเงิน ม่วง เทา เขียว)
สีที่เห็นได้ชด
ั
ทนต่อสารเคมี
พลาสติกที่มีความทนทานสูงซึ่งไม่ต้องใช้ MEK
เปลือกไข่
ฟอยล์/ฟิล์มบาง
อิเล็กทรอนิ กส์

ทนต่อแสง/การซีดจาง

อ่าน UV เรืองแสงทีม
่ องไม่
เห็นได้

น�้ำมันอเนกประสงค์

Videojet สร้างหมึกที่มีสียอ
้ มและ/หรือเม็ดสีพิเศษ
เพื่อให้ทนต่อการซีดจางจากการได้รบ
ั แสง UV
หมึกเหล่านี้ เหมาะส�ำหรับการพิมพ์วน
ั ที่บนวัสดุ
ที่อาจถูกแสงแดดกลางแจ้งชัว่ คราวหรือถาวร
แม้แต่ผลิตภัณฑ์หรือชิน
้ ส่วนติดตัง้ ที่สัมผัสโคมไฟ
ประดิษฐ์ในร่มระยะยาวก็สามารถได้รบ
ั ประโยชน์
จากความทนทานต่อการซีดจางจากรังสี UV และ
อายุการใช้งานในการพิมพ์

บรรจุภัณฑ์ ขวด และผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจ
ต้องใช้การพิมพ์เรืองแสงและข้อมูลแบรนด์ที่ไม่
ต่อเนื่ องซึ่งสามารถมองเห็นได้ภายใต้แสง UV
เท่านั ้น โซลูชน
ั ที่
ั ที่ไม่ยุง่ ยากส�ำหรับการพิมพ์วน
และติดตามผลิตภัณฑ์ผ่านซัพพลายเชน นอกจาก
นี้ ยงั มีการใช้หมึกเรืองแสงที่มองไม่เห็นในกรณี ที่
บรรจุภัณฑ์/ฉลาก "อสังหาริมทรัพย์" ที่มีอยูน
่ ั ้นถูก
จ�ำกัดหรือถูกบดบังด้วยกราฟิกแพคเกจหรือการ
พิมพ์รอง

ชิน
้ ส่วนยานยนต์โลหะและท่อโลหะขึ้นรูปบางครัง้
มีน้�ำมันหล่อลื่นที่ชว่ ยในกระบวนการขึ้นรูป การดัด
หรือการตัดเฉื อน นอกจากน�้ำมันหล่อลื่นเหล่านี้
แล้ว น�้ำมันที่ใช้เป็น สารป้องกันสนิ มสามารถยับยัง้
การยึดเกาะของหมึกได้ เว้นแต่จะมีการใช้สารเคมี
หมึกพิเศษ ตัวท�ำละลายหมึกและเรซินแบบพิเศษ
ในหมึกน�้ำมันอเนกประสงค์ของ Videojet ช่วยให้
หมึกมีการยึดเกาะที่ดีเยีย
่ มผ่านชัน
้ ป้องกันเหล่านี้

ึ รูป สายเคเบิล/
เหมาะส�ำหรับ: กรอบหน้าต่างที่ข้ น
สายไฟที่เก็บไว้กลางแจ้งชัว่ คราว และวัสดุก่อสร้าง
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หมึกเพิม
่ เติมมีคุณสมบัติเฉพาะ ประโยชน์ และ
ความเข้ากันได้ของวัสดุพิมพ์เพื่อให้เป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดการใช้งานเฉพาะ

เหมาะส�ำหรับ: ชิน
้ ส่วนยานยนต์ กระป๋องสเปรย์
เภสัชกรรม ภาชนะบรรจุอาหารแปรรูปที่รท
ี อร์ท
และบรรจุภัณฑ์เครือ
่ งส�ำอาง

้ รูปและการ
เหมาะส�ำหรับ: ชิน
้ ส่วนยานยนต์ การขึน
ปั๊มโลหะขึน
้ รูป และส่วนประกอบพลาสติกทีข่ น
้ ึ รูปโดย
ใช้สารหล่อลืน
่ แม่พม
ิ พ์

John Garrett
B.S.
นั กเคมีอาวุโส
ด้านการวิเคราะห์วส
ั ดุพิมพ์

ฟิลม
์ /พลาสติกแบบยืดหยุน
่ ตัว ความคมชัดสูง

คงตัวด้วยความร้อน/ไอน�้ำ

BOPP, HDPE, PE, PVC, PP, PET, อะคริลิก, ABS, โพลี
สไตรีน และฟิล์มโพลีเอทิลีนที่ผ่านการปรับสภาพ
แล้วอาจท�ำให้เกิดปัญหาในการยึดเกาะของหมึก
เนื่ องจากคุณสมบัติพ้น
ื ผิวที่ "เรียบเป็นมัน" โดย
ธรรมชาติ และการใช้พลาสติกไซเซอร์ต่างๆ สูตร
ของหมึกพิมพ์ฟิล์ม/พลาสติกแบบยืดหยุน
่ ตัวของ
Videojet จะมุ่งเน้ นไปที่ส่วนที่แข็งที่สุดของวัสดุ
เหล่านี้ เพื่อให้การยึดเกาะที่ดีที่สุดและการพิมพ์วน
ั
ที่ที่ไม่หลุดลอก

หมึกที่มีเม็ดสีทึบแสงถูกคิดค้นขึ้นเพื่อสร้างงาน
พิมพ์ที่มองเห็นได้ชด
ั เจน โดยทัว่ ไปแล้วจะใช้บน
พื้นผิวที่มีสีเข้ม นอกจากนี้ ยังทนต่อแรงกดดัน
และความร้อนของสภาพแวดล้อมบรรจุภัณฑ์
และการสัมผัสระหว่างผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์
ในระหว่างการแปรรูปได้ ด้วยสีที่มีให้เลือกหลาย
สี บางสีได้รบ
ั การออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสร้าง
ความคมชัดสูงทัง้ บนพื้นผิวสีออ
่ นและสีเข้ม เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนหมึก

ผลิตภัณฑ์ยางอัดขึ้นรูป เช่น ท่อสายพานและยาง
รถยนต์ ผ่านกระบวนการผลิตสองขัน
้ ตอนแบบ
พิเศษ หลังจากการขึ้นรูป สีเหล่านั ้นจะคงตัว (แข็ง
ตัว) เป็นเวลาประมาณ 30 นาทีที่อุณหภูมิ 175°C
(350°F) โดยใช้ความร้อนจากไอน�้ำที่มีแรงดันสูง
หมึกอื่นๆ จ�ำนวนมากจะจางหรือหายไปในระหว่าง
กระบวนการนี้ ในขณะที่หมึกที่คงตัวด้วยความ
ร้อน/ไอน�้ำของ Videojet สามารถคงสีไว้และยึด
เกาะได้ดีตลอดกระบวนการบ่มและอื่นๆ

เหมาะส�ำหรับ: ถุงและซองบรรจุอาหาร ถ้วยและ
หลอด ฟิล์มแบบหดรัด ขวดเครือ
่ งส�ำอางและสาร
เคมี

ึ รูป ได้แก่ สาย
เหมาะส�ำหรับ: ผลิตภัณฑ์ที่ข้ น
เคเบิล สายไฟ ท่อ สายยาง และสายพาน ขวดและ
ภาชนะแก้วและพลาสติก

เหมาะส�ำหรับ: ท่อหม้อน�้ำรถยนต์ สายพานส่ง
ยาง และแม่พิมพ์ยางบิวทิลที่อด
ั ขึ้นรูป
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ระบบการจัดส่งหมึกของ
เครือ
่ งพิมพ์ Videojet
รุน
่ VJ 1000

ระบบของเหลวของระบบตลับหมึกแบบ Smart
Cartridge™ ทีม
่ าพร้อมกับชิปในการตรวจสอบข้อมูลมี
การออกแบบทีช
่ าญฉลาดในตัวเพื่อให้ใช้งานง่าย

เครือ
่ งพิมพ์องิ ค์เจ็ทของ Videojet รุน
่
ระบบ Bulk Fluids จะขยายเวลาการ
VJ 1000 มีระบบการจัดส่งหมึกชัน
ท�ำงานด้วยเครือ
่ งพิมพ์องิ ค์เจ็ทของ
้
น�ำของระบบตลับหมึกแบบ Smart
Videojetรุน
่ VJ 1000
Cartridge™ ทีม
่ าพร้อมกับชิปในการ
ตรวจสอบข้อมูล
ออกแบบมาเพื่อ:
•	ลดปัญหาหมึกเลอะ:
ด้วยระบบตลับหมึกแบบ Smart Cartridge™ ที่มาพร้อมกับชิป
ในการตรวจสอบข้อมูลไม่มก
ี ารเทของเหลวเพื่อเติมหมึก การ
ออกแบบเข็มและผนั งกัน
้ ขัน
้ สูงป้องกันไม่ให้ของเหลวหกและ
รัวไหล
่
ตลับหมึกแต่ละตลับสามารถถอดและเปลี่ยนได้งา่ ย และผนั งกัน
้ จะปิดผนึ กตัวเองทุกครังที
้ ่จด
ั การตลับหมึก
•	ลดของเสียให้น้อยที่สุด:
ระบบตลับหมึกแบบ Smart Cartridge™ ที่มาพร้อมกับชิปใน
การตรวจสอบข้อมูลออกแบบมาเพื่อช่วยก�ำจัดของเสียที่เป็น
ของเหลว ด้วยเต้าเสียบที่หน
ั ลง รวมถึงแรงโน้ มถ่วงและรูปร่าง
ของขวดด้านใน ท�ำให้เหลือของเหลวอยูใ่ นตลับน้ อยที่สุด
•	แทบไม่มข
ี อ
้ ผิดพลาด:
เทคโนโลยีระบบตลับหมึกแบบ Smart Cartridge™ ที่มา
พร้อมกับชิปในการตรวจสอบข้อมูลช่วยให้มน
ั ่ ใจได้วา่ มีการใช้
ของเหลวที่เข้ากันได้ทก
ุ ครัง้ เมื่อติดตัง้ ตลับหมึกใหม่ ตลับหมึก
จะซิงโครไนซ์กบ
ั เครือ
่ งพิมพ์และดึงของเหลวออกจากตลับหมึก
หลังจากที่ระบบตรวจสอบความเข้ากันได้ของของเหลว
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เปลี่ยนตลับหมึกน้ อยลง เวลาในการท�ำงานนานขึ้น และหยุดการ
ท�ำงานเครือ
่ งพิมพ์น้อยลง ทัง้ หมดนี้ ท�ำได้ด้วยระบบ Bulk Fluids
ออกแบบมาโดยเฉพาะส�ำหรับการใช้งานการพิมพ์ปริมาณมาก โดย
สามารถจ่ายหมึกหรือน�้ำยาเติมหมึก 5 ลิตร (1.3 แกลลอน) ให้กับ
เครือ
่ งพิมพ์รุน
่ VJ 1000 ได้ ระบบ Bulk Fluids ใช้ระบบตลับหมึก
แบบ Smart Cartridge™ ที่มาพร้อมกับชิปในการตรวจสอบข้อมูลของ
Videojet เพื่อการใช้งานของเหลวที่สะอาด ง่าย และป้องกันข้อผิด
พลาด

หมึกส�ำหรับเครือ
่ งพิมพ์องิ ค์เจ็ทด้วย
ความร้อนของ Videojet/Wolke
Wolke Premium Black

Wolke Universal Black

Wolke Premium Black เป็นหมึกส�ำหรับการพิมพ์
อิงค์เจ็ทด้วยความร้อนที่มีความคมชัดสูงและแห้ง
เร็ว ซึ่งคิดค้นโดย Videojet เพื่อประสิทธิภาพที่ดี
ที่สุดกับระบบการพิมพ์องิ ค์เจ็ทด้วยความร้อนของ
Videojet และ Wolke

หมึก Wolke Universal Black (WLK667482) เป็น
หมึกส�ำหรับการพิมพ์องิ ค์เจ็ทด้วยความร้อน
มาตรฐานที่ใช้ในงานเภสัชกรรม ยาสูบ และอาหาร
ที่หลากหลาย ด้วยการผสมผสานระหว่างการเปิด
ใช้ได้นาน (0.5-2 ชัว่ โมง) และแห้งเร็ว หมึกเหล่านี้
จึงเหมาะส�ำหรับการพิมพ์บนกล่องชิปบอร์ดที่ไม่ได้
เคลือบเงาและวัสดุพิมพ์กระดาษอื่นๆ หมึกส�ำหรับ
การพิมพ์องิ ค์เจ็ทด้วยความร้อนระดับพรีเมียมนี้ ให้
งานพิมพ์คุณภาพสูง แม้จะหยุดพักการพิมพ์เป็น
เวลานาน

ข้อดีที่สำ
� คัญของหมึกนี้ คือ:
•	เข้มกว่า Universal Black 7482 33%
•	การเปิดใช้ได้นานท�ำให้การกู้คืนหลังหยุดท�ำงาน
เป็นเวลานานง่ายดายขึ้น
•	คุณภาพบาร์โค้ดสูง

หมึกชนิ ดพิเศษ
การใช้งานการพิมพ์องิ ค์เจ็ทด้วยความร้อนจ�ำนวน
มากต้องการให้มีสีอ่น
ื นอกจากสีด�ำบ้าง Videojet
มีสีพิเศษ ได้แก่ แดง น�้ำเงิน และเขียว มีทัง้ หมึก
ที่ใช้น้�ำและตัวท�ำละลายส�ำหรับการพิมพ์บนวัสดุ
พิมพ์ที่เคลือบ

โดยมีการจัดส่งหมึกด้วยตลับหมึก
ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับหัวพิมพ์
Videojet และ Wolke
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หมึกส�ำหรับเครือ
่ งพิมพ์อก
ั ษ
รขนาดใหญ่และเครือ
่ งพิมพ์
วันทีบ
่ นบรรจุภณ
ั ฑ์

"เราปฏิบต
ั ต
ิ ามค�ำแนะน�ำ
ทัว
่ ไปในการค้นหาโซลูชน
ั
ทางเทคนิ คทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ท�ำให้
เครือ
่ งพิมพ์ใช้งานง่าย
จากนั้ นก็ทดสอบเหมือน
กับทีล
่ ก
ู ค้าของ เราจะ
ท�ำในโลกแห่งความเป็น
จริง"

Videojet รุน
่ 2300, 2120,
Patrion Plus, Unicorn และ
กลุม
่ Marsh ทัง
้ หมด
Videojet น�ำเสนอหมึกคุณภาพสูงของแบรนด์ Videojet/
Marsh กว่า 60 ชนิ ดเพื่อให้แน่ ใจว่าเครือ
่ งพิมพ์อก
ั ษรขนาด
ใหญ่และเครือ
่ งพิมพ์วน
ั ที่บนบรรจุภัณฑ์จะมีประสิทธิภาพ
การท�ำงานที่ดีที่สุด
ทัง้ หมึกส�ำหรับใช้งานทัว่ ไปและหมึกพิเศษที่เหมาะกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
•	หมึกส�ำหรับงานพิมพ์ความละเอียดสูงมีให้ในกระป๋องหมึก
แบบไม่ใช้แรงดันเพื่อการจัดส่งหมึกที่ไม่เลอะเทอะ
•	หมึกส�ำหรับงานพิมพ์ความละเอียดต�่ำจะใช้น้�ำ แอลกอฮอล์
หรือ MEK เพื่อรองรับวัสดุที่มีรูพรุนหรือไม่มีรูพรุน
หมึก Videojet/Marsh บางรุน
่ ได้รบ
ั การออกแบบให้แห้งในเวลา
เพียงไม่กี่วน
ิ าที หมึกเหล่านั ้นจะยึดเกาะกับผลิตภัณฑ์และวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงโลหะ พลาสติก โพลี โพลีทอ
และเคลือบดินเผา

Russ Peters
B.S.
ผู้จัดการช่างเท
คนิ คฝ่ายการทดสอบและคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม
ของหมึก/เครือ
่ งพิมพ์
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เครือ
่ งพิมพ์วน
ั ที่บนบรรจุภัณฑ์ความละเอียดสูง
ของ Videojet และ Marsh จะส่งมอบการพิมพ์
ข้อมูลแปรผันแบบอินไลน์ เช่น ข้อความ บาร์

โค้ด และโลโก้บนภาชนะบรรจุลูกฟูกและบรรจุ
ภัณฑ์รองอื่นๆ

พื้นผิวทีม
่ รี พ
ู รุนของอักษร
ขนาดใหญ่

พื้นผิวทีม
่ รี พ
ู รุนทีม
่ ค
ี วาม
ละเอียดสูง

พื้นผิวทีไ่ ม่มรี พ
ู รุนทีใ่ ช้ตว
ั ท�ำ
ละลาย

วัสดุบางอย่าง เช่น ผลิตภัณฑ์และถุงกระดาษ
จ�ำนวนมากอาจต้องใช้การพิมพ์ผลิตขนาดใหญ่ที่
สามารถแยกแยะได้อย่างง่ายดายในคลังสินค้าที่มี
แสงสลัวหรืออ่านผลิตภัณฑ์จากระยะไกลได้ หมึก
Videojet/Marsh ส�ำหรับพื้นผิวที่มีรูพรุนได้รบ
ั การ
ออกแบบมาเพื่อผลิตงานพิมพ์ขนาดใหญ่และมอง
เห็นได้อย่างประหยัด หมึกส่วนใหญ่จะแห้งผ่าน
การดูดซึมเข้าสู่พ้น
ื ผิวที่มีรูพรุนและการระเหยของ
ตัวท�ำละลาย

เพื่อตอบสนองความท้าทายของกล่องกระดาษรอง
ผลิตภัณฑ์ไม้และเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพแตกต่าง
กัน การเคลือบ/รักษาพื้นผิวและเนื้ อหารีไซเคิล
หมึกเหล่านี้ ให้คุณภาพการพิมพ์ที่สม�่ำเสมอเมื่อ
พิมพ์บาร์โค้ดที่มีความละเอียดสูงขึ้นและงานพิมพ์
ผลิตหลายบรรทัด หมึกสีด�ำ แดง น�้ำเงิน เขียว ม่วง
และส้มประกอบด้วยเม็ดสีในสูตรที่ใช้ไกลคอลและ
น�้ำมันเพื่อสร้างงานพิมพ์ที่คมชัด

วัสดุ เช่น การห่อแบบหดรัดและการห่อด้วย
พลาสติก ภาชนะและฟิล์มที่ไม่มีรูพรุน โดยเนื้ อแท้
แล้วมีความทนทานต่อการยึดเกาะของงานพิมพ์
วัสดุเหล่านี้ ยงั ต้องใช้หมึกที่จะไม่เลอะจากการ
สัมผัสระหว่างผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์หรือสาย
การผลิตทัว่ ไป สูตรของหมึกที่ใช้ตัวท�ำละลายของ
Videojet ส�ำหรับพื้นผิวที่ไม่มีรูพรุนช่วยให้ยด
ึ เกาะ
กับพื้นผิวที่มีความทนทานเหล่านี้ ได้ดีและแห้งเร็ว
โดยใช้เอทานอลและตัวท�ำละลายอื่นๆ ที่แห้งเร็ว

เหมาะส�ำหรับ: ถุงกระดาษ ถุงอาหารสัตว์ แผ่น
ยิปซัม ไม้อด
ั บรรจุภัณฑ์วส
ั ดุมุงหลังคา ผลิตภัณฑ์
กระดาษจ�ำนวนมาก กล่องและถาดกระดาษลูกฟูก

เหมาะส�ำหรับ: กล่องกระดาษลูกฟูก ลังและวัสดุ
กระดาน ไม้และเยื่อ/กระดาษจ�ำนวนมาก และวัสดุ
ขึ้นรูปที่มีรูพรุน

่ งดื่มที่ห่อแบบหด
เหมาะส�ำหรับ: ถาดน�้ำและเครือ
รัด ท่อที่ข้ น
ึ รูป กล่องรองเคลือบเงาสูง
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หมึกและกระบวนการ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

การพิมพ์ทอ
ี่ นุรก
ั ษ์สง่ิ แวดล้อม
มีการใช้ตัวท�ำละลายซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่ งของหมึกเป็นตัวน�ำสียอ
้ มและเรซิน อีกทั้งยัง
มีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการอ�ำนวยความสะดวกในขั้นตอนการใช้งาน สารเคมีหลายชนิ ด
สามารถใช้เป็นตัวท�ำละลายของหมึกได้ รวมถึงเมทิลเอทิลคีโตน (MEK) Videojet น�ำเสนอ
หมึกหลายสิบชนิ ดที่ใช้ตัวท�ำละลายอื่น เช่น เอทานอล อะซิโตน และน�้ำ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ลด VOC/HAP การเคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์อาหาร สารก่อมะเร็งและสารก่อภูมิแพ้ ขณะตอบ
สนองความต้องการอนุรก
ั ษ์ ส่ิงแวดล้อมที่แตกต่างกันของอุตสาหกรรมต่างๆ

"โลกมีการเปลีย
่ นแปลงอยูเ่ สมอ และเพื่อ
คิดค้นหมึกทีเ่ ชื่อถือได้ เราได้สร้างระบบ
เพื่อติดตามประวัตก
ิ ว่า 40 ปีของวัตถุดบ
ิ
ทัง
้ หมดทีเ่ ราใช้"

กลิ่นไม่ฉุน
สินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารบางชนิ ดมีแนว
โน้ มที่จะได้รบ
ั กลิ่นจากสิ่งแวดล้อมในระหว่าง
กระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และพิมพ์วน
ั ที่ เพื่อ
แก้ไขปัญหานี้ หมึกกลิ่นไม่ฉุนของ Videojet ได้รบ
ั
การคิดค้นสูตรพิเศษด้วยตัวท�ำละลายและเรซิน/
สียอ
้ มที่เข้ากันได้ซ่งึ แทบจะไม่มีกลิ่น โดยออกแบบ
มาเพื่อลดความจ�ำเป็นในการระบายอากาศ และ
มอบกระบวนการพิมพ์ที่ส่งผลกระทบน้ อยที่สุดเท่า
ที่จะเป็นไปได้

เหมาะส�ำหรับ: บรรจุภัณฑ์ขนมปังและขนมอบ
ตลอดจนบรรจุภัณฑ์อาหารอื่นๆ ที่พิมพ์ใกล้เคียง
กับกระบวนการบรรจุอาหารและบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ

John Garrett
B.S.
นั กเคมีอาวุโส
ด้านการวิเคราะห์วส
ั ดุพิมพ์
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การพิมพ์องิ ค์เจ็ท
เทียบกับการติดฉลาก

ไม่มี MEK

แห้งเร็ว

แม้วา่ MEK จะไม่ได้รบ
ั การจัดประเภทเป็น HAP
(สารมลพิษทางอากาศที่เป็นอันตราย) หรือ ODC
(สารเคมีท�ำลายชัน
้ บรรยากาศโอโซน) แต่ข้อบังคับ
และความต้องการในท้องถิ่นสามารถจ�ำกัดการใช้
หมึกที่ใช้ MEK ได้ ช่วงหมึกที่ไม่ต้องใช้ MEK เข้า
กับพื้นผิวหลายประเภท กระบวนการพิมพ์วน
ั ที่
และข้อก�ำหนดด้านความทนทาน หมึกเหล่านี้ บาง
ส่วนสามารถเพิม
่ ประสิทธิภาพในการท�ำงานของ
เครือ
่ งพิมพ์เพื่อลดการใช้ตัวท�ำละลายได้มากขึ้น

ในฐานะที่เป็นตัวท�ำละลายที่แห้งเร็ว อะซิโตน
ปราศจากสารอินทรียร์ ะเหยง่าย (VOC) และให้การ
พิมพ์วน
ั ที่ที่ไม่หลุดลอก วันที่ที่พม
ิ พ์ด้วยหมึกแห้ง
เร็วของ Videojet นั ้นแห้งเร็วเพื่อป้องกันการเลอะ
และการออฟเซ็ต

เหมาะส�ำหรับ: ภาชนะบรรจุอาหาร กระป๋อง ซอง
ขวด ฯลฯ ที่ประกอบด้วย LDPE, HDPE, โพลีโพ
รพีลีน, โพลีสไตรีน, PVC, ABS, โพลีคาร์บอเนต, ส
แตนเลส, เหล็กเคลือบดีบุก, อลูมิเนี ยม และแก้ว

การเลือกใช้หมึก Videojet ในการติด
ฉลากบนบรรจุภัณฑ์สามารถช่วยใน
การปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐบาล
ในขณะเดียวกันก็ชว
่ ยให้บรรลุเป้า
หมายของบริษัทในการกู้คืน รีไซเคิล
และน�ำกลับมาใช้ใหม่
ในแง่ของบรรจุภัณฑ์ที่ยงั ่ ยืน ก็มีการ
ใช้หมึกเพียงเล็กน้ อยกับการพิมพ์วน
ั ที่
ด้วยระบบอิงค์เจ็ทเมื่อเทียบกับปริมาณ
ขยะที่เกี่ยวข้องกับฉลากและกาว

ั เกิด
เหมาะส�ำหรับ: สายการผลิตความเร็วสูงที่มก
การสัมผัสระหว่างผลิตภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์จาก
ผลิตภัณฑ์ที่อยูต
่ ิดกัน หรือผลิตภัณฑ์ที่สม
ั ผัสกับ
รางและสายพานของสายการผลิตหลังจากพิมพ์ไม่
นานเนื่ องจากข้อจ�ำกัดของสายการผลิต ภูมศ
ิ าสตร์
ที่มข
ี อ
้ ก�ำหนดและกฎระเบียบใบอนุญาต VOC ที่เข้ม
งวดมากขึ้น หรือบริษัทที่น�ำโครงการริเริม
่ เฉพาะ
ขององค์กรมาใช้ในการลด VOC
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มาตรฐานอยูท
่ ก
ี่ ารใช้งานได้อย่างสบายใจ
Videojet Technologies เป็นผูน
้ ำ� ระดับโลกในตลาดการสร้างเอกลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์การพิมพ์แบบอินไลน์ การพิมพ์รหัส และการท�ำเครือ่ งหมาย หมึกที่
เหมาะส�ำหรับการพิมพ์ในแบบต่างๆ และบริการวงจรชีวต
ิ ของผลิตภัณฑ์
เป้าหมายของเราคือการร่วมมือกับลูกค้าของเราในอุตสาหกรรม
สินค้าที่พร้อมอุปโภคบริโภคทันที สินค้าเภสัชกรรม และสินค้า
อุตสาหกรรมเพื่อเพิม
่ ผลผลิตในการท�ำงาน เพื่อปกป้องและขยาย
แบรนด์ของพวกเขา และเป็นไปตามกฎระเบียบข้อก�ำหนดของ
อุตสาหกรรม Videojet มีเครือ
่ งพิมพ์มากกว่า 400,000 เครือ
่ ง
ติดตัง้ อยูท
่ ัว่ โลก พร้อมด้วยผูเ้ ชีย
่ วชาญด้านการใช้งานของลูกค้า
และความเป็นผูน
้ �ำด้านเทคโนโลยีในเครือ
่ งพิมพ์วน
ั ที่ระบบอิงค์
เจ็ทแบบต่อเนื่ อง (CIJ) เครือ
่ งพิมพ์องิ ค์เจ็ทด้วยความร้อน (TIJ)
การพิมพ์ด้วยเลเซอร์ Thermal Transfer Overprinting (TTO) การ
พิมพ์วน
ั ที่และการติดฉลากส�ำหรับกล่องบรรจุภัณฑ์ และการ
พิมพ์ที่หลากหลา

ลูกค้าของเราอาศัยผลิตภัณฑ์ Videojet เพื่อพิมพ์ผลิตภัณฑ์กว่า
หมื่นล้านชิน
้ ต่อวัน มีการสนั บสนุนการขาย การใช้งาน บริการ
และการฝึกอบรมของลูกค้าโดยการด�ำเนิ นการโดยตรงกับสมาชิก
ในทีมกว่า 4,000 คนใน 26 ประเทศทัว่ โลก นอกจากนี้ เครือข่าย
การจัดจ�ำหน่ายของ Videojet ครอบคลุมตัวแทนจ�ำหน่ายและ
OEM กว่า 400 ราย ใน 135 ประเทศ

ส�ำนั กงานใหญ่ระดับโลก
ส�ำนั กงานขายและให้บริการของ
Videojet
การผลิตและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ประเทศที่มีส�ำนั กงานขายและให้
บริการของ Videojet
ประเทศที่มีส�ำนั กงานขายและให้
บริการของพันธมิตร Videojet

โทร (+66) 92 272 0132
อีเมล ekkarath.vittayakom@videojet.com
หรือเยีย
่ มชมเว็บไซต์ www.videojet.co.th
Videojet Technologies (S) Pte Ltd
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