
Wytłaczanie kabli, przewodów i rur
Rozwiązania do oznaczania, kodowania i systemowe

Druk atramentowy.

Laserowy.

Termotransfer.

Etykieciarki.

Śledzenie i monitorowanie.

Dostawy.

Części i serwis.

Rozwiązania systemowe do znakowania i drukowania

Przewody  •  Kable w osłonie  •  Rury  •  Wytłaczanie

Co mówią nasi klienci:

„Planowane przeglądy są praktycznie niezauważalne w przypadku drukarki Videojet 

1710. To nie tylko wpływa na ograniczenie kosztów, ale również sprawia, że nasze linie 

produkcyjne mogą działać w sposób ciągły”.

Wan JiaQin, menedżer zakładu i technolog 
Baosheng Cable Group



Ciągła praca, mniej strat i wyższy  
zwrot z inwestycji

Inwestycje kapitałowe i koszty operacyjne dotyczące 

wytłaczania przewodów, kabli i rur są ponad trzy razy wyższe niż 

średnia wartość całej produkcji. A procesy wytłaczania z reguły 

nie mogą być zatrzymywane bez kosztownych przestojów  

i odpadów. Potrzebne są systemy znakujące, które zapewniają 

ciągłą pracę – bez względu na wszystko.

Zapewnij wysoką produktywność i zyskowność swoich 
linii. Videojet zapewnia:

•  Systemy modułowe opracowane z myślą o małych 

wymaganiach w zakresie czyszczenia i konserwacji – do 14 000 

godzin niezawodnego, ciągłego druku atramentowego przed 

konserwacją zapobiegawczą. 

•  Wewnętrzne pompy powietrzne, zintegrowane sterowanie 

temperaturą oraz uszczelnienie IP65 zapewniające niezwodną 

pracę w trudnych warunkach produkcyjnych

•  Serwis dostosowany do Twoich potrzeb z zaawansowanym 

wsparciem, w dowolnym miejscu na świecie

•  Zaawansowana technologia głowicy drukującej Clean Flow™ 

zapewniająca zdecydowanie dłuższą pracę głowicy drukującej 

bez konieczności czyszczenia

Prędkość umożliwiająca osiągnięcie 
maksymalnej wydajności

Linie wytłaczające są w stanie wyprodukować setki metrów produktu 

na minutę. Długie sekwencje znakowania i oznaczania mogą 

wymagać praktycznie ciągłego drukowania. Potrzebujesz rozwiązań 

znakujących, które utrzymają linię produkcyjną na pełnych obrotach.

Obsługuj produkcję przy pełnej prędkości.  
Videojet zapewnia:

•  Ciągłe znakowanie przy wysokich prędkościach produkcji, 

automatyczną modyfikację zawartości w celu ograniczenia 

czasu zmiany lub interwencji

•  Bezdotykowe ciągłe systemy druku atramentowego  

i laserowego oznaczają wyeliminowanie nagrzewania 

spowodowanego tarciem oraz brak możliwości uszkodzenia 

produktu, nawet przy wysokich prędkościach.

Ciągłość pracy, prędkość i jakość: Videojet zapewnia

Przemysł kabli, przewodów i rur, w znacznie większym stopniu niż jakakolwiek inna branża, wymaga 
szybkiego, spójnego i niezawodnego znakowania. Stawką jest produktywność Twojej linii i konkurencyjne 
położenie Twoich produktów. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu firma Videojet może zapewnić 
niezrównaną niezawodność, prędkość i jakość.

Znakowanie atramentowe o wysokim kontraście na kablach o małej średnicy



Jakość, która sprawia, że Twoje  
produkty prezentują się najlepiej

Drukowane oznaczenia i kody często są najbardziej widocznym 

wskaźnikiem reputacji marki oraz jakości produktu. Czytelność  

i wygląd logo, kodów produkcji, stempli czasowych, kodów 

kreskowych oraz innych oznaczeń – wszystkie te elementy mogą 

mieć wpływ na sprzedaż, postrzeganą jakość i satysfakcję 

użytkownika końcowego. Potrzebujesz systemów znakujących, 

które drukują bardzo wyraźnie na każdym podłożu.

Upewnij się, że Twoje produkty są wyjątkowe.  

Videojet zapewnia:

•  Doskonałą jakość druku, czcionki, grafiki, rozdzielczość, 

kontrast i wyrazistość, których wymagają oznaczenia 

wszystkich Twoich produktów, nawet na wąskich 

wskaźnikach lub różnych kolorach izolacji

•  Odpowiednie atramenty dla każdego typu izolacji, koszulki 

kabla lub rury – w tym utwardzalne UV/widoczne UV  

i pigmentowe atramenty o wysokim kontraście do ciemnych 

lub trudnych do oznaczenia powierzchni

•  Doświadczenie, które pozwoli Ci wybrać odpowiednie  

znakowanie atramentowe lub laserowe dla Twojego procesu, 

w tym zabezpieczenie przed przebijaniem oznakowania lub 

rozmazywaniem

•  W pełni zmienne znakowanie skali, daty produktu oraz innych 

dodatkowych informacji

„Dobrze wiedzieć, że mamy pod ręką 
serwis i wsparcie Videojet, gdy zajdzie 

potrzeba skorzystania z takiej pomocy – od 
wdrażania i integracji do konserwacji  

i naprawy. Pomogli nam oni nawet 
zwiększyć wydajność pracy naszych 

produktów Videojet”.

Wan JiaQin, Baosheng Cable Group



Rozwiązania do znakowania różnorodnych 
aplikacji obejmujących wytłaczanie kabli, 
przewodów i rur

Druk atramentowy o wysokim kontraście na PVC, 
polietylenie, polietylenie siatkowym, polipropylenie

Druk laserowy i atramentowy na metalu, gumie,  
PVC oraz innych tworzywach

Elastyczne przewody rurowe Kabel

Przewód Rura

Druk atramentowy o wysokim kontraście na gumie, 
PVC i różnych tworzywach sztucznych

Druk atramentowy o wysokim kontraście na PVC, polietylenie, 
polietylenie siatkowym, polipropylenie i innych tworzywach

Videojet oferuje gamę rozwiązania druku 
na opakowaniach wtórnych, w tym 
znakowanie wielkoznakowe oraz 
drukowanie oraz aplikacja etykiet.

Druk 
wielkoznakowy 
na tekturze

Stosowanie 
etykiet na folii 
termokurczliwej

Znakowanie kartonów, opakowań i palet



Sprawdź naszą ofertę online!  Oto nasza oferta...

  Doświadczenia innych producentów 
przewodów, kabli i rur

  Innowacyjne instalacje i aplikacje

  Porady w zakresie wyboru 
odpowiedniej metody znakowania

Drukarka atramentowa do druku 
ciągłego Videojet® 1710  

•  Atramenty pigmentowe o wysokim 
kontraście do ciemnych lub 
wymagających powierzchni

•  Wiele czcionek i języków, kody kreskowe, 
niestandardowe logo i wiele innych

• Głowica drukująca Clean Flow™  
i modułowa konstrukcja Core  
zapewniają maksymalny czas  
produkcji i uproszczoną  
konserwację

Drukarka atramentowa do druku 
ciągłego Videojet® 1620  

•  Perfekcyjne rozwiązanie do szybkiego, 
ciągłego znakowania

•  Do 14 000 godzin pracy bez konserwacji

•  Głowica drukująca Clean Flow™  
i system atramentowy Smart Cartridge™ 
ograniczają wycieki, straty,  
błędy druku oraz  
czyszczenie

System znakowania laserowego 
Videojet® 3320  

•  Tekst wielowierszowy, kody do odczytu 
przez czytniki oraz szczegółowa grafika

•  Do 1300 znaków na sekundę i 15 metrów 
na sekundę

•  Łatwa obsługa i konserwacja dzięki 
intuicyjnemu oprogramowaniu oraz 
elastycznym standardowym modułom

Kliknij tutaj lub 

wpisz w przeglądarce
www.videojet.eu/pol/Przemysl-kablowy.html

Wirtualne prezentacje produktówAnalizy przypadków, 
analizy aplikacji 

znakowania i raporty

Kilka produktów Videojet idealnie 
nadających się do zastosowań w branży 

wytłaczania przewodów, kabli i rur



Rozwiązania systemowe do znakowania i drukowania

Zaspokajamy potrzeby klientów na całym świecie od ponad 30 lat
Stosując się do firmowej maksymy Uptime Peace of Mind®, firma Videojet zobowiązuje się 

dostarczać odpowiednie rozwiązania do znakowania i drukowania, wykorzystując szeroką 

gamę technologii, jak również zapewniać najniższe koszty posiadania dzięki niedoścignionej 

niezawodności produktów i globalnej sieci serwisowej. Będąc ekspertem w dziedzinie druku 

atramentowego, druku laserowego, druku drop-on-demand (DOD), nadruku termicznego 

oraz technologii typu array, firma Videojet może poszczycić się ponad 285 000 urządzeń 

zainstalowanych na całym świecie. Począwszy od przemysłowych systemów znakujących 

i drukarek kodów kreskowych do rozwiązań do etykietowania – pełna linia drukarek 

przemysłowych Videojet oraz materiałów eksploatacyjnych zapewnia tworzenie niezawodnych 

oznakowań na współczesnych szybkich liniach produkcyjnych.

Największa organizacja serwisu u klienta w branży
Zostań partnerem firmy Videojet, aby 

uzyskać wsparcie w dowolnymi czasie  

i miejscu na świecie – w dzień lub  

w nocy. Rozwiązania firmy Videojet są 

obsługiwane przez 3000 pracowników  

w 26 krajach, jak również przez globalną 

sieć dystrybutorów. Specjaliści ds. 

sprzedaży i serwisu na całym świecie 

zapewniają wszystkim regionom szkolenie, 

konserwację i naprawy, oryginalne części 

Videojet, rozwiązania integracyjne oraz 

wysokiej jakości serwis klienta.

Najlepsze w klasie wsparcie gwarantujące maksymalny czas pracy bez przestojów
Będąc partnerem firmy Videojet, możesz oczekiwać:

   Okresowego serwisowania i wsparcia specjalistów na miejscu u klienta z wsparciem lokalnym

   Twój wybór elastycznych programów i umów serwisowych dotyczących wizyt w ramach konserwacji 

prewencyjnej, kontrole, szkolenia operatorów, serwis u klienta, materiały eksploatacyjne, wynajem 

sprzętu oraz przedłużona gwarancja.

Sprzedaż, dystrybucja i serwis Placówki produkcyjne

22 886 00 77 / www.videojet.pl / marketing@videojet.com
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