
Yüksek hızlı konserveleme 
uygulamaları için yenilikçi 
fiber lazer çözümü

Lazer Markalama Sistemleri

Videojet® Lightfoot™ konserveleme 
çözümü



İçecek üretim sisteminizi başarıya 
hazırlamak amacıyla özel olarak 
tasarlanan kapsamlı fiber lazer 
sistemiyle rakiplerinizin önüne 
geçin. Videojet Lightfoot™ 
konserveleme çözümüyle tanışın. 
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Hepsi bir arada anahtar teslim Videojet 

konserveleme sistemi, çift Lightfoot 
markalama kafasının hızını gelişmiş fiber 

lazer teknolojisiyle birleştirerek, yüksek hızlı 

konserveleme işlemlerinin zorlu üretim 

ihtiyaçlarının ve ortamlarının üstesinden 

gelmek üzere tasarlanan bir çözüm sunar. 

Kapsamlı çözüm; alanınıza sığacak 

modüler tasarıma, ortamınıza uygun IP69 

koruma sınıfı markalama kafalarına ve 

operatörlerinizi koruyacak, sınıfının en iyisi 

güvenlik önlemlerine sahiptir. 

Yüksek hızlı konserveleme 
işlemleri için özel olarak 
tasarlanan sistemle sorunsuzca 
lazere geçiş yapın.

Lazer teknolojisi, kodlama işlemleri yerine 

üretime odaklanmanıza olanak tanır. 

cNeredeyse hiçbir bakım işlemi ve sarf 

malzemesi gerekmez. Uzun lazer ömrü 

sayesinde, minimum çabayla yüksek kaliteli 

ve kalıcı kodlar oluşturabilirsiniz. 



Konserveleme için özel tasarım
Kapsamlı içecek uygulama uzmanlığına dayanılarak tasarlanan 

Videojet konserveleme çözümü, yüksek hızlı içecek konserveleme 

sektörünün kalite, güvenilirlik ve performans ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere amaca özel olarak üretilmiştir. 

Olabildiğince hızlı çalıştırın
Kodlama, üretim hattınızın sorunlu noktası olmamalıdır. Tek 

bir kumanda ile yönlendirilen çift Lightfoot™ markalama 

kafası, saatte 100.000 konserveye varan hızlarda* sorunsuz 

kodlamaya imkan tanır. 

* Hız kapasitesi, uygulama gerekliliklerine bağlı olarak farklılık 

gösterir.

Zorlu ortamların kolayca 
üstesinden gelin
Nemli ve şeker dolu içecek konserveleme ortamları standart 

kodlama çözümlerini altüst ederek okunaksız veya eksik 

kodlar oluşmasına neden olabilir. Videojet konserveleme 

çözümü çift IP69 koruma sınıfı markalama kafasına sahip 

olduğundan bu zorlu ortamların kolayca üstesinden gelerek 

her defasında yüksek kaliteli ve net kodlar sunar.
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Kesintisiz yıkama
Üretim hattının yıkanması için ekipmanın hattan çıkarılması, 

zaman ve iş gücü kaybına yol açar. IP65 koruma sınıfı kabin 

sayesinde yıkama sırasında her şey yerinde kaldığından 

temizleme işlemini daha kolay ve hızlı şekilde yapabilirsiniz.

Tamamen kapalı kalma 
durumlarını unutun
Tek markalama kafasına sahip lazer sistemleri, hata 

durumunda ekipmanın onarılması veya değiştirilmesi 

için hattın tamamen kapalı kalmasını gerektirir. Videojet 

çözümü çift markalama kafası ile yedeğe sahip 

olduğundan, ikincil markalama kafası hata verse bile tek 

lazerle çalışmaya ayarlayabilir ve hattın çalışmaya devam 

etmesini sağlayabilirsiniz*.
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* Saatte 50.000 konserveye kadar hız. Yalnızca ana lazer tek lazer modunda 

çalışabilir ve lazer ayarları manuel olarak yapılmalıdır.
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Tek pakette  
eksiksiz çözüm
Videojet’in konserveleme çözümü tüm güvenlik, çalışma ve performans özelliklerini tek 

bir kapsamlı pakette birleştirir. Birden fazla tedarikçi ve uyumsuz parçaları kullanarak bir 

sistem oluşturmaya uğraşmak yerine, kapsamlı uygulama uzmanlığına dayanan ömür 

boyu destek dahil olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sağlaması için Videojet’e 

güvenin. 
3/5/23

3/5/23

3/5/23

*Devam eden bakım sözleşmesine dahildir

1. sınıf muhafaza 
Tüm lazer emisyonlarını engelleyen kapalı 
muhafaza ile operatörlerinizi koruyarak çalışma 
sırasında optik radyasyon kaynaklı yaralanma 
risklerini önleyin

Davlumbaz 
Alüminyum tozlarını ve lazer dumanını 
uzaklaştırarak operatörleri koruyun 

Modüler ışın kalkanı
Alanınıza sığacak şekilde ayarlanabilen ışın 
kalkanı sayesinde hattınıza kolayca entegre edin
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VideojetConnect™ 
Remote Service* 
İstek üzerine uzaktan yararlanabileceğiniz 
uzman teknik destek ve yönlendirme ile ilk 
sorun gideren olun.

Hava bıçağı
Markalama kafası ışın çıkışı penceresinde 
toz birikmesini önleyerek temizleme 
ihtiyacını azaltın. 

Standart sektör 
protokolleri
Genel hat entegrasyonu ve kod yönetimi 
sistemleri ile bağlantı kurun

Görüş entegrasyon 
özelliği
Uyumlu görüş sistemleri için isteğe bağlı 
montaj ile kod okunabilirliğini doğrulayın

Umbilical seçenekleri
3 m veya 10 m merkez kablo uzunluklarıyla 
malzeme dolabı muhafazasını istediğiniz 
noktada konumlandırın.
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Yüksek hızlı konserveleme 
uygulamaları için fiber lazer 
teknolojisi
Kolayca lazer markalama çözümüne geçiş yaparak yüksek kod kalitesinin yanı sıra daha az bakım 

ihtiyacıyla ve sarf malzemesi olmadan çalışma imkanından yararlanın. Videojet konserveleme 

çözümü geçişi sorunsuz kılmak üzere tasarlandığından üretime odaklanabilirsiniz.

Sarf malzemesi yok
Mürekkebin bitmesi ve hattın kapanma riski için asla 

endişelenmeyin. Lazer sistemleri sarf malzemesi 

gerektirmediğinden artık mürekkep ve solvent 

depolamak zorunda kalmayacaksınız. 

Hatlarınız çalışmaya devam etsin

Minimum bakım
Geleneksel inkjet kodlama çözümlerinin bakım işlemleri 

fazla zaman alır, yüksek maliyetlidir ve bu ihtiyaç genellikle 

beklenmedik anlarda ortaya çıkar. Lazerler kullanım ömrü 

boyunca neredeyse hiç bakım gerektirmediğinden 

Videojet konserveleme çözümü, hat duruş süresinin ve 

beklenmedik bakım maliyetlerinin önüne geçmeye çalışan 

yüksek hızlı içecek sektörü için üstün çözümdür.

Minimum bakım



Net, kalıcı kodlar
Yeniden işlemeyi veya hurdaya ayırmayı gerektiren kod 

kalitesi sorunlarını önleyin. Fiber lazer kodlar hassas ve kalıcı 

olduğundan müşterilerinizin kalite gerekliliklerini devamlı 

olarak karşılayabilirsiniz. 

Daha kolay entegrasyon
Konserveleme hatlarında lazer sisteme geçiş standart, 

büyük ve ağır lazer markalama kafalarıyla zorlu bir görev 

olabilir. Videojet lazer çözümünün içerdiği çift Lightfoot™ 

markalama kafası inkjet markalama kafalarıyla benzer boyut 

ve ağırlıktadır.
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Çift  
Lightfoot 

markalama 
kafası



 

Devam eden uygulama desteği

Numune laboratuvarı teknisyenlerimiz, kurulum sırasında ve 

değiştiğinde uygulamanızı doğrulamaya hazırdır ve lazerin ömrü 

süresince kişiselleştirilmiş uygulama desteği sunar.

Videojet numune 
laboratuvarı 
konumları
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Üretkenlik için Videojet 
ile iş birliği yapın
Devamlı uygulama desteğinden, gelişmiş analiz ve performans izleme özelliğimizden 

ve sektördeki en büyük servis ayak izinden yararlanın.

ABD

Brezilya

Almanya

Hindistan

Çin



Kapsamlı uygulama uzmanlığı

Dünyanın dört bir yanında kurulu 400.000’den fazla yazıcı ile 

satış mühendislerimiz, belirli uygulamanıza yönelik doğru 

çözüme sahip olmanızı sağlama konusunda uzmanlığı 

kanıtlanmış kişilerdir.

İsteğe bağlı uzman servis

Sektördeki en büyük servis ayak izi ile Videojet, rakipsiz 

yerinde müdahale süresine sahiptir. Servis teknisyenlerimiz 

son derece eğitimlidir ve yalnızca bakım ve servis 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışır.

VideojetConnect™ Remote Service 

Yazıcı sorunlarına yönelik gerçek zamanlı uzaktan 

görünürlük, hem Videojet uzmanlarının hem de 

teknisyenlerinizin hatalara daha erken tepki vermesine, 

uzaktan sorun tespiti yapmasına ve hattı daha hızlı 

onarmasına yardımcı olur.

Standart sektör protokolleri

Genel hat entegrasyonu ve kod yönetim sistemlerine 

bağlanarak insan hatası olasılığını azaltın

İlk bilen
Yazıcının gereksinimlerinin, 

uyarı veya hata durumlarının 

gerçek zamanlı bildirimi.

İlk tepki veren
Değerli yazıcı ve üretkenlik 

bilgileri için anında 

görünürlük.
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Hedefimiz; ambalajlı tüketici ürünleri, ilaç ve endüstriyel 
ürünler sektörlerindeki müşterilerimizle iş birliği yaparak bu 
müşterilerin üretkenliklerini artırmak, markalarını koruyup  
geliştirmek ve sektör eğilimleri ile yasal mevzuatın bir adım 
önünde olmalarını sağlamaktır. Müşteri uygulama uzmanları 
ve InkJet, Termal InkJet (TIJ), Lazer Markalama, Termal 
Transfer Baskı (TTO), koli kodlama ve etiketleme ve çok çeşitli 
yazdırma teknolojileri alanındaki lider konumu sayesinde 
Videojet, dünya çapında 400.000'den fazla yazıcı kurulumu 
gerçekleştirmiştir.

Müşterilerimiz, günde on milyardan fazla ürüne baskı yapmak 
için Videojet ürünlerine güveniyor. Müşteri satış, uygulama, 
servis ve eğitim desteği, dünya genelinde 26 ülkede 4000’den 
fazla ekip üyesiyle doğrudan faaliyetlerle 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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Videojet Technologies, ürün tanımlama pazarında bir dünya lideridir. Hat 
üzerinde yazdırma, kodlama ve markalama ürünleri, uygulamaya özgü sıvılar ve 
ürün LifeCycle AdvantageTM sağlar.

Gönül rahatlığı standarttır

Global Merkezler

Videojet Satış ve Servis Ofisleri

Üretim ve Ürün Geliştirme

Videojet Satış ve Servisinin 
olduğu ülkeler

Videojet İş Ortağı Satış ve 
Servisinin olduğu ülkeler

GÖRÜNÜR VE GÖRÜNMEZ  
LAZER RADYASYONU

GÖZ VE CİLT İLE TEMASINDAN SAKININ
DOĞRUDAN VEYA SAÇILMIŞ RADYASYON

MAKS. ORTALAMA GÜÇ: 50 W
MAKS. DARBE ENERJİSİ: 1,1 mJ

DARBE SÜRESİ: 1 - 300 ns
DALGA BOYU: λ = 1040 - 1090 nm

LAZER SINIFI 4
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e     20 - 30 W
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