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Máy in phun.

La-de.

Chuyển Nhiệt.

Máy dán nhãn.

Theo dõi và Phát hiện.

Nguồn cung ứng.

Các bộ phận và Dịch vụ.

Dây  •  Cáp có Vỏ bọc  •  Đường ống   •  Đúc ép

Khách hàng của chúng tôi nói rằng:

"Gần như không cần bảo trì theo lịch trình với máy in mã 
Videojet 1710. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí cao mà 

còn phát triển dây chuyền sản xuất của chúng tôi."
Wan JiaQin, Giám đốc Công nghệ và Thiết bị 

Baosheng Cable Group



Thời gian hoạt động cao với  
ít chất thải hơn, ROI lớn hơn

Mức đầu tư vốn và chi phí hoạt động cho việc đúc 
ép ống dẫn và cáp, dây nhiều hơn gấp ba lần so 
với mức trung bình cho tất cả ngành sản xuất. Và 
thông thường, không thể dừng quá trình đúc ép 
mà không có phế liệu và thời gian chết tốn kém. 
Bạn cần hệ thống in mã luôn làm việc, bất kể 
trường hợp nào.

Duy trì dây chuyền của bạn làm việc hiệu 
quả và sinh lợi. Videojet cung cấp:

•  Hệ thống mô đun được thiết kế để giữ cho công 
việc bảo trì và vệ sinh ở mức tối thiểu, tối đa 
14.000 giờ sản xuất in phun liên tục đáng tin 
cậy trước khi yêu cầu bảo trì phòng ngừa. 

•  Máy bơm khí bên trong, được tích hợp bộ điều 
khiển nhiệt độ và phớt IP65, giúp hệ thống vận 
hành một cách đáng tin cậy trong các môi 
trường sản xuất khắc nghiệt

•  Dịch vụ phù hợp với các nhu cầu của bạn, với sự 
hỗ trợ tinh vi ở bất cứ nơi nào trên thế giới

•  Công nghệ đầu in Clean Flow™ tiên tiến tạo ra 
khoảng thời gian dài hơn đáng kể giữa các lần 
vệ sinh đầu in

Tốc độ để thúc đẩy thông  
lượng tối đa

Dây chuyền đúc ép có thể di chuyển hàng trăm 
mét mỗi phút. Chuỗi đánh dấu và in mã dài có thể 
yêu cầu in hầu như liên tục. Bạn cần hệ thống in 
mã duy trì việc sản xuất suôn sẻ.

Di chuyển các sản phẩm của bạn ở tốc độ 
tối đa. Videojet cung cấp:

•  In mã liên tục ở tốc độ sản xuất cao, với khả 
năng biến thiên nội dung tự động nhằm giảm 
thiểu chuyển đổi hay gián đoạn

•  Hệ thống la-de và in phun liên tục không tiếp 
xúc có nghĩa là không có nhiệt từ ma sát và 
không có nguy cơ làm hỏng sản phẩm của bạn, 
ngay cả ở tốc độ cao.

Thời gian hoạt động, Tốc độ và Chất lượng: Videojet cung cấp
Hơn bất kỳ ngành sản xuất nào khác, sản xuất đường ống hoặc cáp, dây yêu cầu khả 
năng in mã đáng tin cậy, nhất quán, nhanh. Sản lượng dây chuyền và vị trí cạnh 
tranh của sản phẩm của bạn đang bị đe dọa. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Videojet 
cung cấp thời gian hoạt động, tốc độ và chất lượng không gì sánh kịp.

In phun mã có độ tương phản cao trên cáp đo lớn



Chất lượng làm sản phẩm của 
bạn tốt nhất

Dấu hiệu và mã số in thường là những chỉ số dễ 
nhìn nhất của danh tiếng thương hiệu và chất lượng 
sản phẩm của bạn. Độ rõ nét và hình thức của tất cả 
biểu trưng, mã số sản xuất, tem ghi giờ, mã vạch và 
các dấu hiệu khác có thể góp phần vào doanh số 
bán hàng, chất lượng nhận được và mức độ hài lòng 
của người dùng cuối. Bạn cần hệ thống mã in có thể 
in với độ rõ nét hoàn hảo trên bất kỳ chất nền nào.

Đảm bảo các sản phẩm của bạn nổi bật. 
Videojet cung cấp:

•  Chất lượng in vượt trội, với phông chữ, đồ họa, độ 
phân giải, độ tương phản và độ rõ nét bạn cần cho 
tất cả dấu hiệu sản phẩm của bạn, thậm chí trên 
đồng hồ đo hẹp hoặc thay đổi màu sắc cách điện

•  Mực đúng cho bất kỳ loại đường ống hoặc vỏ 
cáp, cách điện cho dây nào, bao gồm mực 
nhuộm có độ tương phản cao và được xử lý 
Ánh sáng cực tím/Ánh sáng nhìn thấy được cho 
các bề mặt tối hoặc bề mặt khó đánh dấu

•  Chuyên gia giúp bạn chọn dấu hiệu la-de hoặc 
mực đúng cho quá trình của bạn, bao gồm bảo 
vệ chống lại lem mã hoặc nhòe

•  Mã biến thiên hoàn toàn cho các dấu hiệu mét, ngày 
sản xuất hoặc các thông tin giá trị gia tăng khác

"Thật tuyệt khi biết rằng tổ chức 
hỗ trợ và dịch vụ Videojet sẵn 

sàng nếu chúng ta cần họ, từ việc 
thực hiện và tích hợp đến bảo trì 
và sửa chữa. Họ thậm chí đã làm 
việc với chúng tôi để tối đa hóa 

hiệu suất vận hành của sản phẩm 
Videojet của chúng tôi."

Wan JiaQin, Baosheng Cable Group



Giải pháp In mã và Đánh dấu 
cho Nhiều Ứng dụng Đúc ép 
Đường ống, Cáp và Dây

In phun mực có độ tương phản cao trên nhựa PVC, 
polyetylen polyetylen liên kết ngang, polypropylen

In phun mực và la-de trên kim loại, cao su, 
nhựa PVC và các loại nhựa khác

Ống Mềm dẻo Cáp

Dây Đường ống

In phun mực có độ tương phản cao trên cao 
su, nhựa PVC và nhiều loại nhựa

In phun mực có độ tương phản cao trên nhựa 
PVC, polyetylen, polyetylen liên kết ngang, 

polypropylen và các loại khác

Videojet cung cấp một loạt công 
nghệ in cho việc đóng gói thứ cấp, 
bao gồm Đánh dấu Ký tự Lớn cũng 
như In và Dán Nhãn.

In ký tự lớn 
trên vật liệu 
nhăn

Dán nhãn 
trên vỏ bọc

Mã in trên hộp, Vỏ và Pa lét.



Hãy tìm hiểu về chúng tôi trực tuyến!   
Đây là những gì bạn tìm thấy...

  Kinh nghiệm của các nhà sản 
xuất đường ống và cáp, dây 
khác

  Ứng dụng và lắp đặt cải tiến

  Hướng dẫn giúp bạn xác định 
phương pháp in mã đúng

Máy in phun Liên tục 
Videojet® 1710

•  Mực nhuộm, độ tương phản 
cao cho các bề mặt tối hoặc 
khó in

•  Nhiều phông chữ cũng như 
ngôn ngữ, mã vạch, biểu tượng 
tùy chỉnh và hơn thế nữa

•  Đầu in Clean Flow™ và thiết kế 
Core theo cụm mô  
đun giúp tối đa hóa  
thời gian sản xuất  
và làm đơn giản  
quá trình bảo trì

Máy in phun Liên tục 
Videojet® 1620

•  Hoàn hảo cho in mã liên tục, 
tốc độ cao

•  Tối đa 14.000 giờ sản xuất 
không cần bảo trì

•  Đầu in Clean Flow™ và hệ 
thống mực Smart Cartridge™ 
giúp giảm thiểu nguy  
cơ đổ, lãng phí, lỗi  
in và vệ sinh

Hệ thống Đánh dấu bằng la-de 
Videojet® 3320

•  Văn bản nhiều dòng, mã số có 
thể đọc bằng máy và đồ họa 
chi tiết

•  Tối đa 1.300 ký tự trên giây và 
49 feet trên giây

•  Dễ sử dụng và bảo trì, với mô 
đun tiêu chuẩn linh hoạt và 
phần mềm chính xác

Nhấp vào Đây hoặc 

Gõ vào Trình duyệt
www.videojet.com/wirecablepipe

Bản trình diễn Sản phẩm ẢoNghiên cứu Tình huống, 
Phân tích Ứng dụng In 

Mã và Thông báo  
Chính thức

Một vài Sản phẩm Videojet Lý 
tưởng cho các Ngành công nghiệp 

Đúc ép Đường ống, Cáp và Dây



Thỏa mãn khách hàng trên toàn thế giới  
hơn 30 năm
Với hứa hẹn về thương hiệu Uptime Peace of Mind®, Videojet cam kết 
cung cấp giải pháp đánh dấu và in mã phù hợp qua đủ loại công nghệ 
và thời gian hoạt động nhiều nhất cũng như chi phí cho quyền sở hữu 
thấp nhất qua hiệu suất sản phẩm vượt trội và mạng dịch vụ toàn cầu 
của chúng tôi.  Với tư cách là các chuyên gia về công nghệ in phun liên 
tục, la-de, phun theo yêu cầu (DOD), in chồng truyền nhiệt và công 
nghệ tia, Videojet có hơn 285.000 máy được lắp đặt trên toàn thế giới. 
Từ hệ thống đánh dấu công nghiệp và máy in mã vạch đến giải pháp 
dán nhãn, dây chuyền máy in mã công nghiệp hoàn thành và nguồn 
cung ứng của Videojet tạo ra những mã số đáng tin cậy ở tốc độ dây chuyền sản xuất hiện nay.

Tổ chức dịch vụ thực địa lớn nhất trong ngành
Hợp tác với Videojet để được 
hỗ trợ mọi lúc, mọi nơi trên thế 
giới, bất kể ngày hay đêm. Giải 
pháp Videojet được hỗ trợ bởi 
trên 3.000 nhân viên ở 26 quốc 
gia và mạng lưới các nhà phân 
phối toàn cầu. Các chuyên gia 
dịch vụ và bán hàng trên toàn 
thế giới cung cấp giải pháp 
tích hợp, các bộ phận Videojet 
chính hãng, sửa chữa và bảo trì, 
đào tạo và dịch vụ khách hàng 
ưu việt cho mọi vùng.

Hỗ trợ hàng đầu để có thời gian hoạt động tối đa
Khi bạn hợp tác với Videojet, bạn có thể kỳ vọng:

   Các chuyên gia hỗ trợ và dịch vụ dày dạn kinh nghiệm cung cấp 
kịp thời sự hỗ trợ tại địa phương và dịch vụ tại chỗ

   Lựa chọn chương trình linh hoạt và thỏa thuận dịch vụ cho những 
lần bảo trì phòng ngừa, kiểm tra, đào tạo người vận hành, dịch vụ 
tại chỗ, nguồn cung ứng, thuê thiết bị và bảo hành dài hạn. 

Bán hàng, Phân phối và Dịch vụ Thiết bị Sản xuất
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Ngành công nghiệp Đường ống, 
Cáp và Dây Giải pháp Đánh dấu, In mã và Hệ thống


