
Ulaşılabilir lazer

Lazer Markalama Sistemleri

Videojet® 3210 CO2 Lazer 



Herkes tarafından ulaşılabilir 
olacak şekilde tasarlanmış 
birinci sınıf CO2 lazerle kodlama 
verimliliği ve kalitesiyle yeni 
seviyelere ulaşın. 
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Videojet 3210 CO2 lazer, maliyet 
için kaliteden ödün verme 
zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. 
Gelişmiş mühendislik ve kapsamlı 
lazer uygulama uzmanlığı lazer 
kodlamayı herkes için ulaşılabilir 
kılan incelikli bir tasarımla 
birleştirilmiştir.

İster lazer kodlama konusunda 
yeni olun, ister eski bir sistemden 
yükseltme yapın, 3210 kurulumu 
kolay ve minimum operatör 
eğitimi gerektiren bir lazer 
yazıcıdır. Kompakt bir çözümle 
geçişi sorunsuz hale getirmek 
için tasarlanmıştır. 

Lazeri ulaşabileceğiniz bir 
noktaya getirmek için tasarlanan 
Videojet 3210 CO2 lazer ile 
üretiminizi modernleştirin.

Lazer sistemleri, geleneksel 
kodlama çözümlerine kıyasla 
benzersiz avantajlar sağlar. Uzun 
tüp ömrüne sahip yüksek kaliteli 
kodlar sağlayan ve sarf malzemesi 
gerektirmeyen 3210 CO2 lazer 
üretim için etkili bir seçimdir.
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Birinci sınıf ürün, uygun 
fiyatlandırma
3210, lazer teknolojisini herkes için ekonomik 
hale getiren uygun bir fiyata standart Videojet 
kalitemizi sunar.

Hassas tasarım, esnek kullanım 
Üstün bileşen tasarımına sahip olağanüstü 
Alman mühendisliği, çok çeşitli uygulamaların 
üstesinden gelebilen güvenilir, yüksek kaliteli bir 
sistem sunar. 

Uluslararası düzeyde saygın, yerel çapta tanınmış

135 ülkedeki müşterilerin güvendiği Videojet, yüksek kaliteli ve güvenilir lazer 
sistemleri sağlama konusunda sektörde liderdir.

Ulaşılabilir lazer
3210 CO2 lazer, Videojet lazer teknolojisini herkes için ulaşılabilir 
hale getirmek için birinci sınıf lazer tasarımında, 30 yıllık kapsamlı 
uygulama uzmanlığı ve benzersiz teknik desteğimizi temel alır.

Lazer Ar-Ge merkezi 
AlmanyaGlobal Merkez

ABD



Zorlu uygulamalar, kolay kullanım
Tüm dünyada kurulu 30.000'den fazla lazerle 
Videojet, ortam ne kadar zorlu, uygulama ne kadar 
zor veya operatör ne kadar deneyimsiz olursa 
olsun lazerin kullanımını kolaylaştırmada kendini 
kanıtlamış bir uzmandır.
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Verimlilik için 
tasarlandı
Tek parça sade tasarımı hattınıza sorunsuz entegrasyon olanağı 
sunarken, dahili kılavuz içeren pratik bir kullanıcı arayüzü minimum 
operatör eğitimiyle hızla çalışmaya başlamanızı sağlar.

Basit çalışma
Pratik dokunmatik ekran arayüzü 
ve kurulum sihirbazları iş 
oluşturmayı kolaylaştırır.

Hızlı geçiş
Az yer kaplaması ve çok yönlü 
montaj yapılandırmaları sayesinde 
hat değişikliklerini basitleştirir. 

Destekli kurulum
Videojet teknisyenleri, lazerinizin 
kurulumunun hızlı ve doğru 
olmasını sağlamak için hazırdır. 

Kolay entegrasyon
Kompakt, hafif tasarım, hat 
entegrasyonunu sorunsuz 
hale getirir.
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648,3 mm / 25,5 inç
Uzunluk



Uzun lazer tüp ömrü
50.000 saatlik beklenen ömre sahip hava 
soğutmalı bir lazer kaynağı, minimum 
servis gereksinimi ile yazıcının daha uzun 
süre kullanılabilmesini sağlar.

Silinmeyen kodlar
Kalıcı kodlar, ürününüz için sahteciliğe 
karşı dahili koruma sağlar.

Sarf malzemesi gerektirmez
Lazer sistemleri sarf malzemesi 
gerektirmediği için bir daha asla mürekkep 
ve solvent stoklamanız gerekmez.

Net ve temiz kodlar 
Hassas lazer kodlar kolayca okunabilir 
ve ürünlerinizin kalitesini göstermeye 
yardımcı olur.
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Hattınız için daha  
iyi bir çözüm
Lazer sistemleri en az çabayla üstün kod kalitesi 
elde etmek isteyen müşteriler için idealdir. 

160,0 mm / 6,3 inç

191,5 mm /  
7,5 inç

Yükseklik

Genişlik
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Hedefimiz, ambalajlı tüketici ürünleri, ilaç ve endüstriyel 
ürünler sektörlerinde müşterilerimizle iş birliği yaparak 
onların üretkenliğini artırmak, markalarını korumak, 
geliştirmek ve sektör eğilimleri ile yasal mevzuatın bir 
adım önünde olmalarını sağlamaktır. Sürekli Mürekkep 
Püskürtme (Inkjet), Termal Mürekkep Püskürtme (TIJ), 
Lazer Markalama, Termal Transfer Baskı (TTO), koli 
kodlama/etiketleme ve çok çeşitli yazdırma teknolojilerinde 
lider konumumuz ve müşteri uygulamalarına özel 
uzmanlarımız sayesinde Videojet dünya çapında 
400,000'den fazla yazıcı kurulumu gerçekleştirmiştir.

Müşterilerimiz, günde on milyardan fazla ürüne kodlama 
yapmak için Videojet ürünlerine güvenmektedir. Müşteri 
satış, uygulama, servis ve eğitim desteği, dünya genelinde 
26 ülkede 4000’den fazla ekip üyesinin doğrudan 
faaliyetleri ile sağlanmaktadır. Bunun yanında, Videojet’in 
dağıtım ağı 135 ülkede 400’den fazla distribütör ve OEM 
ile hizmet vermektedir.

Tel: 0216 469 7982 
E-posta iletisim@videojet.com
www.videojet.com.tr adresini ziyaret edin
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Patentler bekleniyor

Videojet Technologies, ürün tanımlama pazarında bir dünya lideridir. Hat 
üzerinde yazdırma, kodlama ve markalama ürünleri, uygulamaya özgü sıvılar 
ve ürün için LifeCycle AdvantageTM (Ürün Kullanım Süresi Avantajı) sunar.

Gönül rahatlığı standarttır

Global Merkez

Videojet Satış ve Servis Ofisleri

Üretim ve Ürün Geliştirme

Videojet Satış ve Servislerinin 
Olduğu Ülkeler

Videojet İş Ortağı Satış ve 
Servislerinin Olduğu Ülkeler

GÖRÜNMEZ LAZER IŞINI
GÖZLERİNİZİ VE CİLDİNİZİ DOĞRUDAN

VEYA SAÇILMIŞ RADYASYONA MARUZ BIRAKMAYIN

MAKS. GÜÇ: 100 W
DALGA UZUNLUĞU: λ = 9 - 11 μm

LAZER SINIFI 4
(IEC 60825-1:2014)
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