
Markalama, kodlama ve etiketleme çözümleri

Büyük karakter markalama  
ürün kılavuzu



Videojet® 2300 Serisi Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar

Bu büyük karakterli yazıcılar, koli ve kartonların üzerine yüksek kaliteli kodlar basarak önceden baskı 
yapılmış koli ve etiketlerle ilgili maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olur. 

•  Oluklu mukavva kasaların ve nakliye konteynerlerinin üzerine alfasayısallar, barkodlar  
ve grafikler gibi yüksek kaliteli kodlar için 180 dpi çözünürlük

•  Yazıcı kafası yükseklikleri 53 ve 70 mm (2,1 ve 2,8 inç) olan küçük, tek birimlik  
sistem

•  Yazıcı kafasındaki mikro arıtmayla her baskıda tutarlı baskı kalitesi ve mürekkep  
dönüşüm devresiyle düşük sahip olma maliyeti

Videojet® 2120 Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

Tek veya iki satırlık alfasayısal kodların çeşitli ürünlere veya paketlere yazılması için kullanımı kolay yazıcı. 
Yazıcı kafası ve mürekkep seçimleriyle birçok gözenekli veya gözeneksiz malzemeye yazdırabilir.

•  113 m/d'ya (371 ft/d) kadar olan hızlarda 50 mm'ye kadar (2,0 inç); yazdırma kafası bağımlı
•  Birden çok yazdırma kafası ve mürekkep seçenekleriyle uygulama esnekliği
•  Kolay kullanım sayesinde azalan kodlama hataları ve kılavuz yardımıyla yapılan  

kurulum sayesinde daha kısa kurma/başlatma süresi
•  Gelişmiş mesaj yönetimi özellikleri

Videojet® 9550 Intelligent MotionTM teknolojili Yazan ve Yapıştıran Etiketleme Makinesi

Bu en gelişmiş ve kullanımı kolay etiketleme sistemi ile hattınızın çalışma süresini maksimize edin, 
üretkenliği artırın ve paketlerin yanlış etiketlenmesi riskini ortadan kaldırın.

•  Yıpranan parçaları %80 oranında ortadan kaldırarak, bakım için kullanılan işgücünü optimize eder
•  Doğru iş seçimi için yerleşik etiket veritabanı ile operatör müdahalelerini en aza 

indirin 
•  Direct Apply™ ile etiket sıkışmalarını neredeyse tamamen ortadan kaldırın. Üstten ve 

yandan uygulama için kurulumu kolaylaştırın.
•  Köşeye yapıştırma, ambalaj önü ve tokmak modülü seçenekleri mevcuttur
•  Günlük çalışma sırasında mekanik ayarlama gerektirmez

Unicorn® ve Unicorn® II Mürekkep Püskürtmeli Yazıcılar

Hızla ve kolayca programlanabilen küçük ve toplu, tek veya çift satırlı düşük çözünürlüklü yazdırma 
sistemleri. 

•  61 m/d'ya (200 ft/d) kadar olan hızlarda 25 mm'ye kadar (1,0 inç) standart baskı; model bağımlı
•  Otomatik tarih değiştirme, saat işlevleri, birbirini izleyen sayımlar ve 52 mesaj 

depolama kapasitesi
•  Bir düğmeye basmayla ürün adları, kimlik numaraları, otomatik üretim sayımları ve 

hassas saat kodlama olanaklarının hepsi
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CLARiSUITE™ Çözümleri

Bu çözümler bir imalat hattından diğerine ve fabrikadan fabrikaya, doğru kodun doğru üründe 
olmasını sağlayarak üretimi artırır, maliyetleri düşürür ve markanızı korur.

•  Tek bir konumda birden fazla yazıcı kullanarak hattı durdurmak için gereken süreyi en aza indirin
•  Merkezi olarak depolanan ve yönetilen iş verileri, üretim süreçlerine başlarken 

gecikmelerden kaçınılmasına yardımcı olur
•  Kod Güvencesi özellikleri, doğru kodun doğru üründe olmasını sağlamaya yardımcı 

olur
•  Yazıcıların bakımı, her bir yazıcıyı ayrı olarak ziyaret etmek zorunda kalmadan tek bir 

ekrandan yapılabilir

Videojet® Servisi

Videojet 24 ülkede 800’den fazla doğrudan servis ve teknik destek ile ve ek olarak 100 ülkede fabrika 
sertifikalı distribütör desteği ile küresel servis ve destek sunar. 

•  Yerinde kurulum, devreye alma ve operasyon desteği
•  16 ülkede 7 X 24 yardım masası / teknik destek operasyonları
•  Yerinde servis gereksinimlerini karşılamak için kanıtlanmış yanıt verebilirlik
•  Sunulan servis olanakları eğitimden parça değişimi, önleyici bakım ve sarf 

malzemeleri sunan özel amaçlı servis sözleşmelerine kadar benzersiz ihtiyaçlarınıza 
uygun olarak yapılandırılabilir.

Videojet® Sarf Malzemeleri

Videojet sarf malzemeleri ailesi Videojet ve Marsh yazıcı sistemlerinde en uygun performans için 
tasarlanmış çok çeşitli yüksek çözünürlüklü ve valf mürekkep püskürtmeli mürekkepler sağlar. 
Mürekkep ve yazıcı kombinasyonunun kapsamlı testleri, tutarlı performans sağlamaya yardım eder.

•  Seçili yazıcılar için renk seçenekleri de dahil olmak üzere çok çeşitli uygulama 
gereksinimlerini karşılamak üzere kullanılabilir 60’ın üzerinde mürekkep 

•  Toptan boyut ambalajlama yüksek hacimli kullanıcılar için kullanılabilir
•  Videojet sıvıları Videojet yazıcıların performansını iyileştirmek ve üretim verimliliğini 

artırmak için tasarlanmıştır

Videojet® Aksesuarları ve parçaları

Videojet, yazıcınızın en yüksek performansta çalışmasını sağlamaya yardım etmek için, çok geniş bir 
yelpazede yüksek kalitede yedek parçalar sunar. Geniş aksesuar yelpazemiz, sorunsuz kurulum ve 
üretim verimliliği sağlamaya yardımcı olur. 

•  Özelleştirilmiş braketlerden ve temizlik kitlerinden, yazıcı standlarına ve büyük 
kapasiteli harici sıvı kaplarına kadar, uygulamaya özgü durumları karşılamak için çok 
geniş bir aksesuar yelpazesi sunuyoruz

•  Elde bulunan en büyük envanterden orijinal, yüksek kaliteli özgün parçalar
•  Yedek parçalar, yaşamsal parçalarımızın birçoğu için, otomatik test düzeneklerinin 

olduğu bir ISO ortamında üretilmektedir
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Numaralı telefonu arayın 0216 469 7982 
Adresine e-posta gönderin  
iletisim@videojet.com
Veya şu adresi ziyaret edin:  
www.videojet.com.tr
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Global Merkez

Videojet Satış ve Servis Ofisleri

Üretim ve Ürün Geliştirme

Videojet Satış ve Servisi’nin olduğu 
ülkeler

Videojet İş Ortağı Satış ve 
Servisi’nin olduğu ülkeler

Gönül rahatlığı standart olarak sunulur
Videojet Technologies, ürün tanımlama pazarında bir dünya lideridir. 
Hat üzerinde yazdırma, kodlama ve markalama ürünleri, uygulamaya 
özgü sıvılar ve ürün yaşam döngüsü hizmetleri sunar.
 Hedefimiz; ambalajlı tüketici ürünleri, ilaç ve endüstriyel 
ürünler sektöründe müşterilerimizle iş birliği yaparak 
onların üretkenliklerini artırmak, markalarını korumak, 
geliştirmek ve sektör eğilimleri ile yasal mevzuatın bir 
adım önünde olmalarını sağlamaktır. Sürekli Mürekkep 
Püskürtme (InkJet), Termal Mürekkep Püskürtme (Termal 
InkJet), Lazer Markalama, Termal Transfer (TTO), koli 
kodlama, etiketleme ve çok çeşitli yazdırma 
seçeneklerindeki müşteri uygulama uzmanlarımız ve 
teknoloji liderliğimizle, Videojet olarak tüm dünyada 
400.000’den fazla yazıcımız kuruludur. 

Müşterilerimiz, günde on milyardan fazla ürünü 
kodlamak için Videojet ürünlerine güveniyor. Müşteri 
satış, uygulama, servis ve eğitim desteği, tüm dünyada 
26 ülkede 4.000’den fazla ekip üyesiyle doğrudan 
sağlanmaktadır. Bunun yanında Videojet’in dağıtım ağı, 
135 ülkede 400’den fazla distribütör ve OEM ile hizmet 
vermektedir. 
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