
Elastyczne i wydajne systemy znakowania laserowego CO22

Systemy znakowania laserowego® 
3140 i 3340 firmy Videojet
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Znakowanie laserowe —  
skonkretyzowana doskonałość

Zapewnienie wyraźnych 
oznakowań o wysokiej jakości 
wymaga wydajności, na której 
można polegać

Twoje cele

100% czasu sprawności 
Maksymalny przerób 
Wysoka jakość druku 

Rzeczywistość

•  Przestoje w najmniej odpowiednich momentach

•   Słaba integracja systemów znakowania z liniami 
pakującymi

•   Poświęcanie jakości nadruku w celu utrzymania 
szybkości linii

•  Mało wydajne zmiany produktu
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Dopasowanie do  
realiów produkcji
 

Idealny dostawca… 

Ma w swojej ofercie wiele 
różnych, standardowych 
konfiguracji przystających  
do realiów Twoich linii

Rozumie procesy wzajemnego 
oddziaływania pomiędzy 
światłem lasera a Twoimi 
materiałami opakowaniowymi, 
dzięki czemu jest w stanie 
opracować właściwe  
rozwiązanie

Oferuje rozwiązania 
zwiększające wydajność  
i przerób

Oferuje wszystkie akcesoria  
składające się na kompletne 
rozwiązanie

1

2

3

4

Integracja, 
konfiguracja  
i specjalistyczna 
wiedza dotycząca 
poszczególnych 
zastosowań mają 
znaczenie — moc to 
nie jedyny ważny 
parametr lasera
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Systemy do znakowania 
laserowego CO2 Videojet 
3340 i 3140

Wydłużony czas działania

Trwałe, chłodzone powietrzem  
źródła laserowe praktycznie 

eliminują przestoje serwisowe  
i zapewniają maksymalną 

dostępność drukarek.

Prostota obsługi

Kontrola jakości nadruków

Kontroler lasera CLARiTYTM stworzono 
z myślą o ograniczeniu do minimum 

błędów znakowania  
i zagwarantowaniu, że prawidłowe 

kody trafią zawsze na właściwe 
opakowania.

Produktywność w standardzie

Szybkie nanoszenie zmiennych 
kodów i buforowanie danych oraz 
największa szczelina znakująca na 

rynku sprzyjają zwiększaniu przerobu 
i wydajności.

Przestań martwić się obsługą  
i konserwacją, by móc  

skupić uwagę na produkcji.
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Zaprojektowane z myślą  
o wysokiej wydajności… 

•	 Przepustowość	do	150 000	produktów	na	godzinę

•	 	Największe	pole	znakowania	w	branży	pozwala	na	
zwiększenie	przerobu	i	wydajności

•	 	Praktyczny	brak	wymagań	konserwacyjnych	 
i	minimalne	zużycie	materiałów	eksploatacyjnych

•	 	Konstrukcja	o	optymalnych	parametrach	mocy	
ogranicza	nagrzewanie	i	zwiększa	trwałość	źródła	
światła	laserowego

Nasza oferta rozwiązań do 
znakowania z laserem CO2 
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…oraz elastyczność 

•	 	Kilka	opcji	długości	fali	odpowiadających	
wymaganiom	różnych	podłoży

•	 	Szybka	instalacja	i	konfiguracja	dzięki	funkcjom	
integracji

•	 	Niemal	nieograniczone	możliwości	wykorzystania	
czcionek,	kodów	i	grafik

•	 	Funkcje	kontroli	jakości	nadruków	minimalizują	
ryzyko	pomyłek	przy	znakowaniu
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Trzy standardowe długości 
fali pozwalają obsługiwać 
różnorodne podłoża

 10,6 μm  10,2 μm*

Standardowe opakowania artykułów 
konsumpcyjnych, w tym karton, 
tektura, różnorodne opakowania 
plastikowe i etykiety oraz produkty  
z drewna, szkła i metali malowanych

Laminowane pudełka typowe dla 
zastosowań w przemyśle 
kosmetycznym i zakładach naukowo-
badawczych, PCW i inne opakowania 
plastikowe

*Długość 10,2 µm dostępna tylko w systemie znakowania laserowego Videojet 3340
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9,3 μm

Butelki PET, plastikowe etykiety  
i folie BOPP (z polipropylenu 
orientowanego dwuosiowo)
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Szybka i łatwa integracja

Nowy przewód zespolony do szybkiego podłączania

•  Dostępny w trzech długościach

•  Łatwe prowadzenie przewodu podczas instalacji

•  Przyspiesza proces zmian produkcyjnych na linii 
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Wydłużony czas działania

Kontrola jakości nadruków

Prostota obsługi

Produktywność  
w standardzie

Standardowe złącza 
przemysłowe zapewniają 
łatwiejszą integrację

Dostępne w wersjach 
standardowych i IP65
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Szybsze zmiany 
produkcyjne dzięki 
kreatorowi konfiguracji linii

Znaczne uproszczenie procesu konfiguracji wstępnej 
oraz kolejnych zmian produkcyjnych: o 33% mniej 
czynności do wykonania

•   Procesy są wyświetlane krok po kroku z zachowaniem 
logicznej kolejności

•   Elementy linii produkcyjnej są ukazane w formie graficznej, 
co przyspiesza procesy i pozwala unikać błędów

•   Dokonuje automatycznych obliczeń na podstawie 
rzeczywistych danych pobieranych z linii produkcyjnej

•   Umożliwia szybkie zmiany pozycji lasera i orientacji 
oznaczeń
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Przed	—	pozioma

Wybierz nową pozycję lasera Po	—	pionowa



Wydłużony czas działania

Kontrola jakości nadruków

Prostota obsługi

Produktywność  
w standardzie
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Zapewnij sobie produktywność dzięki przetwarzaniu 
danych i odpowiedniej łączności

Zdalny serwis  
Videojet
To innowacyjne rozwiązanie 
pozwalające zapewnić wydłużony  
czas działania

Dzięki błyskawicznemu dostępowi do danych laserowego systemu 
znakującego zdalny serwis Videojet może reagować szybciej, co pozwala 
przyspieszyć wznowienie pracy linii. Przyczyną nieplanowanych 
przestojów są często drobne awarie, które można łatwo wyeliminować... 
Do tego jednak potrzebujemy uprzedniego ostrzeżenia. Wyobraźmy sobie 
przez chwilę, że…

•  Twój laserowy system znakujący może wysłać Ci wiadomość, jeśli wymaga 
uwagi

•  Możesz zdalnie sprawdzić parametry pracy lasera i historię zdarzeń, by 
łatwo i z dowolnego miejsca rozwiązać ewentualne problemy

Dzięki serwisowi zdalnemu Videojet nie trzeba sobie tego wyobrażać — to 
już rzeczywistość. Ta funkcja daje Ci możliwość natychmiastowego 
zareagowania i zapobieżenia potencjalnym nieplanowanym przestojom*. 

*Skontaktuj się z miejscowym przedstawicielem firmy Videojet, aby sprawdzić dostępność w swoim rejonie

1.	wiem
Zdalne powiadomienia

Inteligentne oprogramowanie błyskawicznie wysyła pocztą e-mail 
powiadomienia o nietypowych zdarzeniach lub błędach mających 
wpływ na wydajność drukarki Videojet, co pozwala na szybszą 
reakcję. 

1.	reaguję
Tablice rozdzielcze

Dzięki możliwości wyświetlenia statusów wszystkich drukarek 
Videojet w placówce i przejścia do bardziej szczegółowych informacji 
o poszczególnych urządzeniach możesz reagować jeszcze szybciej. 
Wartości konfiguracyjne można szybko wyświetlić bez 
skomplikowanych czynności, a wykresy wydajności pozwalają 
prześledzić historię urządzenia i wskazać przyczyny przestojów.



Elastyczność w standardzie

=Najbardziej 
innowacyjny system 
laserowy na rynku

Elastyczność  
w standardzie
Ponad 20 000 konfiguracji standardowych pozwala 
bez trudu dopasować rozwiązanie do potrzeb 
konkretnego zastosowania

32  pozycje głowicy znakującej

21  szczelin znakujących

3  długości fali

2  stopnie ochrony IP jednostek znakujących (IP54, IP65)

3  długości odłączanego przewodu zespolonego

2  Poziomy mocy (10W lub 30 W)
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Ustaw wiązkę w optymalnej pozycji

standardowe opcje przenoszenia 
wiązki	przy	pozycjonowaniu	
głowicy	znakującej

=

Wydłużony czas działania

Kontrola jakości nadruków

Prostota obsługi

Produktywność  
w standardzie
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Wewnętrzne	—	poprawki
•  Zmarnowany produkt
•  Zmarnowane opakowanie
•  Obniżenie wydajności

Zewnętrzne	—	pogorszenie	
relacji	z	klientami
•  Przerwanie łańcucha dostaw
• Zwroty produktu
•  Groźba grzywien 

i rekompensat

Skutki błędów kodowania

50%- 
70% 
błędów 
kodowania 
wynika z winy 
operatora

Skutki	są	odczuwalne	
na	każdym	etapie	—	
od	linii	pakującej	po	
sklepowe	półki
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Wewnętrzne	—	poprawki
•  Zmarnowany produkt
•  Zmarnowane opakowanie
•  Obniżenie wydajności

Wybór zadania w trybie 
wizualnym

Minimalny	wybór	oznacza	
minimalne	ryzyko	błędów

Wprowadzanie krok po 
kroku

Podgląd	układu	wydruku	
w	celu	potwierdzenia

Edycja kodu:  
Trudno  
o pomyłkę

Wydłużony czas działania

Kontrola jakości nadruków

Prostota obsługi

Produktywność  
w standardzie
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Wskaźniki dostępności w 
zasięgu ręki 
Szybko sprawdzisz, czy osiągasz zakładaną dostępność

1	Dostępność	lasera 
pozwala śledzić czas 
przestojów bezpośrednio 
związanych z usterkami 
lasera

2	Dostępność	
operacyjna  
uwzględnia również 
błędy procedur, np. 
przegrzanie głowicy 
znakującej

System podaje dwa rodzaje informacji o dostępności

Wskaźnik 
dostępności  
operacyjnej jest  
zawsze niższy
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Przydatne dane

Poznaj najczęstsze 
przyczyny 
przestojów

Sprawdź częstość 
występowania  
i czas trwania

Zdiagnozuj 
pierwotną 
przyczynę  
i wprowadź 
usprawnienia 
procesów

Usuń pierwotną  
przyczynę i uzyskaj  
trwałą poprawę

Wydłużony czas działania

Kontrola jakości nadruków

Prostota obsługi

Produktywność  
w standardzie
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Dwa lasery korzystające 
ze szczeliny znakującej  
o szerokości 300 mm

Największe dostępne na rynku pole znakowania zwiększa przerób  
i efektywność, pozwalając przy tym w niektórych zastosowaniach 
ograniczyć się do jednego lasera

Bardziej wydajne 
znakowanie dzięki 
większym szczelinom 
znakującym

Jeden laser Videojet ze 
szczeliną znakującą  
o szerokości 600 mm

600 mm
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Duży wybór szczelin znakujących pozwala lepiej dobrać rozwiązanie 
Videojet do konkretnego zastosowania i przyspieszyć pracę linii

Dobierając optymalną szczelinę znakującą do stosowanego rozstawu 
produktów, można maksymalnie wydłużyć czas kontaktu z produktem,  
a tym samym zwiększyć przepustowość.

Wydłużony czas działania

Kontrola jakości nadruków

Prostota obsługi

Produktywność  
w standardzie
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Popraw szybkość 
znakowania z najszybszym 
laserem w branży
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Producenci mogą teraz znakować produkty nawet o 60% 
szybciej niż za pomocą poprzednich rozwiązań, co stanowi 
dla nich oczywistą korzyść*.

Dzięki większej prędkości laserowy system Videojet 3340 może teraz drukować 
cztery wiersze zmiennych danych oraz kody 2D, znakując ponad 400 produktów 
na minutę.

Dzięki	systemowi	Videojet	3340	z	laserem	 
CO2	o	mocy	30	W	osiągniesz	szybkość	 
i	wydajność	60-watowego	lasera.

* Porównanie systemów laserowych Videojet 3330 i 3340.  
Poprawa prędkości zależy od podłoża.



Pieczywo i produkty 
zbożowe
Kartony

Napoje
Butelki PET

Produkty mleczarskie
Pojedyncze pojemniki  
i współpraca z maszynami 
szerokowstęgowymi

Przewody, kable i rury
Twarde metale  
i tworzywa sztuczne

Farmaceutyki 
i kosmetyki
Kartony laminowane

Wyroby tytoniowe
Pudła, woreczki i kartony 

Wydłużony czas działania

Kontrola jakości nadruków

Prostota obsługi

Produktywność  
w standardzie
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Videojet — już od 1985 r. dostarczamy zaawansowane 
rozwiązania do znakowania laserowego



Zadzwoń pod numer 887	444	600 
napisz na adres handel.em@videojet.com
lub odwiedź stronę www.videojet.pl

Videojet Technologies Sp. z o.o 
Ul. Kolejowa 5/7 
01-217 Warszawa, Polska

© 2016 Videojet Technologies Sp. z o.o. — Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka firmy Videojet Technologies Inc. zakłada nieustanne doskonalenie 
oferowanych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian  
w konstrukcji lub w parametrach bez uprzedniego powiadomienia.
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Siedziba światowa

Biura ds. sprzedaży i serwisu 
firmy Videojet

Zakłady produkcyjno-
rozwojowe

Kraje, w których znajdują się 
biura ds. sprzedaży i serwisu 
firmy Videojet

Kraje, w których znajdują się 
biura ds. sprzedaży i serwisu 
partnerów firmy Videojet

Poczucie pewności w standardzie
Firma Videojet Technologies jest światowym liderem w branży identyfikacji 
produktów, oferującym urządzenia do drukowania na bieżąco, kodowania  
i znakowania, płyny do określonych zastosowań oraz usługi w ramach całego 
cyklu eksploatacji urządzeń.
Naszym celem jest pomaganie klientom z branży 
pakowanych artykułów konsumenckich, produktów 
farmaceutycznych i wyrobów przemysłowych w zwiększaniu 
wydajności, ochronie i rozwijaniu marek oraz nadążaniu za 
trendami rynku i zmianami przepisów. Firma Videojet jest 
liderem technologii i zatrudnia ekspertów w dziedzinie 
zastosowań atramentowego druku ciągłego (CIJ), 
termicznego druku atramentowego (TIJ), znakowania 
laserowego, nadruku termotransferowego (TTO), znakowania 
i etykietowania opakowań zbiorczych oraz różnych 
technologii drukowania. Na całym świecie zainstalowanych 
jest ponad 345 000 drukarek Videojet. 

Nasze urządzenia wykonują nadruki na ponad dziesięciu 
miliardach produktów dziennie. Oferujemy pomoc  
w zakresie sprzedaży, serwisu, szkoleń oraz stosowania 
swoich rozwiązań za pośrednictwem ponad 4000 
pracowników biur firmy w 26 krajach na całym świecie. 
Ponadto sieć dystrybucyjna firmy Videojet obejmuje ponad 
400 dystrybutorów i producentów OEM, którzy obsługują 
135 krajów.

mailto:handel.em@videojet.com

