
Markalama, kodlama ve sistem çözümleri

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü
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Üretim hatlarınızda 
karşılaştığınız benzersiz 
güçlükleri biliyoruz
Çeşitli ambalaj malzemelerini ve biçimlerini 
yönetmekten yıkama sırasında aşırı sıcaklıklara 
maruz kalan hatlara kadar, her seferinde, her 
üründe doğru kodu elde etmenizi sağlayacak 
kodlama çözümleri tasarladık.
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Güvenlik ve izlenebilirlik - Yeni mevzuatlar, gıda 
güvenliğiyle ilgili endişeler ve perakendeci 
talepleri, kodların doğru ve okunaklı olmasını 
gerektiriyor.

İyi bir kodlama ortağı, yüksek derecede düzenlenmiş bir ortamda 
harika baskı kalitesinin ve operasyonel hedeflerinize ulaşmanızın 
önemini anlar. Sektörünüzde kırk yıldan uzun bir deneyimi olan 
Videojet, teknolojiyi, uzmanlığı ve servis seçeneklerini kusursuz bir 
şekilde bir araya getirerek tercih ettiğiniz kodlama ortağınız olmaya 
aday.

Çalışma süresi avantajı

Videojet ürünleri, aşırı sıcaklıklarda bile hatlarınızın 
durmadan çalışmasını sağlamaya yardımcı olacak 
teknolojiyle tasarlanmıştır.

Kod Güvencesi

Artan SKU karmaşıklığı ile birlikte, kodlama hatalarını 
önlemenize yardım edecek basit yerleşik araçlardan 
yararlanın. Videojet Kod Güvencesi çözümleri her 
defasında doğru kodun doğru üründe ve doğru yerde 
olmasını sağlamanız anlamına gelir.

Yerleşik üretkenlik

Videojet ekipmanı hatlarınıza sorunsuz bir şekilde 
entegre olabilir ve toplam maliyeti en aza indirirken, hat 
verimliliğini ve OEE’yi en üst düzeye çıkarmanıza 
yardımcı olur.

Kolay kullanım

Hangi kodlama teknolojisini kullanırsanız kullanın, 
operatörleriniz kolay kullanım sağlayan aynı sezgisel 
grafik arabirimi kullanır.

Yüksek kaliteli ambalajlarınız, yüksek kaliteli 
kodları hak eder 
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Üretim hattınız, ancak tüm bileşenleri birbirleri ile uyum 
içinde çalışıyorsa etkindir. Ambalajlama yatırımınızın 
yalnızca küçük bir parçası olmasına rağmen doğru 
kodlama çözümünün seçilmesi başarınız için önemlidir. 
Müşterilerimizin kodlama çözümlerimizi hatlarına 
başarıyla entegre etmelerine yardımcı olma konusunda 
40 yıldan fazla deneyimle en küçük ayrıntıları bile 
anlıyoruz.

Entegrasyon zorlukları, alan ve montaj aksesuarları ihtiyacı 
bakımından fiziksel veya yazılım ve iletişim tabanlı olabilir. 
Kodlama çözümünüzün hatlarınıza kusursuz bir şekilde 
entegre olmasını sağlamak için, OEM'lerle yakın bir şekilde 
çalışırız. Ayrıca, Videojet servis ve teknik destek ekibi 
kurulumun doğru yapılmasına yardım eder ve yazıcının 
ömrü boyunca destek verir.

Yatay biçimde doldurma 
kapatma
Konveyörde aşağı yönde kodlama yapmak mümkün olsa da, 
en yüksek kalitedeki kodlar genelde paketlemeden önce film 
üzerine baskı yapılarak elde edilir. İyi entegrasyon bu işin 
temelidir.

Dikey biçimde doldurma 
kapatma
İster aralıklı ister sürekli hareket olsun, Videojet, gittikçe 
büyüyen VFFS poşet ve torba karmaşıklığına hitap eden yazıcı 
çeşitlerine sahiptir. Teknolojilerimiz, fermuar ve köşebent gibi 
benzersiz ambalajlama özelliklerini kolayca yapabilir.

Koli paketleyici ve kapatıcı
Koli yazıcıları, kapatılan koli serbest bırakıldıktan sonra 
konveyörünüze en iyi şekilde entegre edilir. Kolilerinize basmak 
istediğiniz bilginin türü ve miktarı sizin için hangi kodlama 
çözümünün ideal olduğunu belirler.

Kusursuz enregrasyon için 
uzmanlık
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Ambalaj türünüz için kodlama teknolojileri:

OEM İş 
Ortaklarıyla 
Entegre Edilmiştir
Videojet, en büyük ve en yenilikçi et ve 
kümes hayvanı OEM'leriyle iş ortaklığı 
kurarak ambalajlama işleminiz için özel 
çözümler üretir ve sorunsuz 
entegrasyona olanak tanır.

Lazer Markalama Sistemleri 
Işın ısısının ambalaj yüzeyine temas ettiği yerde işaretler oluşturan 
kızılötesi ışın

Termal Mürekkep Püskürtmeli (TIJ) 
Genellikle 2B DataMatrix ve diğer barkodları yazdırmak için 
kullanılan mürekkep esaslı, temassız baskı

Sürekli Mürekkep Püskürtmeli (CIJ) 
Travers sistemler ile sabit ambalajlama dahil, çeşitli ambalaj türleri 
üzerine beş satıra kadar metinleri ve 2B barkodları mürekkep esaslı 
yazdırma

Termal Transfer Baskısı (TTO) 
Dijital olarak kontrol edilen bir yazdırma kafası, şeritten gelen mürekkebi 
doğrudan esnek filmlerin üzerinde kusursuz bir şekilde eriterek yüksek 
çözünürlüklü, gerçek zamanlı baskılar sağlar

Büyük Karakter Markalama (LCM) 
Alfasayısal logolar ve özellikle kolilerde kullanılan büyük boylarda 
barkodlar dahil, yüksek kodlar için mürekkep esaslı, temassız baskı

Etiket Yazıcı Uygulayıcısı (LPA) 
Birçok ambalaj türünün üzerine çeşitli boyutlarda etiket yazıp 
yerleştirir

Ambalajlama türü InkJet TIJ Lazer TTO LPA LCM

Tabak ✔ ✔ ✔ ✔

Tüp Şeklinde Paket ✔ ✔

Vakum/Şrink film ✔ ✔ ✔

Torba/Poşet ✔ ✔

Karton/Kılıf ✔ ✔ ✔

Teneke Kutu/Kavanoz ✔ ✔

Koliler ✔ ✔ ✔ ✔

OEM'den tedarik edilen et ve kümes hayvanı eti dikey biçimde 
dolum ve kapama makinesine entegre edilmiş Videojet TTO

HMI Entegrasyonu 

Yazıcıyı ana bilgisayar programlanabilir 
mantık denetleyicisi (PLC) kullanarak 

çalıştırın.

Ağ Bağlantılı Entegrasyon 

CLARiNET® verimliliği arttırmak ve operatör 
hatalarını azaltmaya yardımcı olmak için birden 

fazla yazıcının ağ bağlantısına olanak sağlar.

Fiziksel Entegrasyon 

Her ekipman türü için, gıda sınıfı rulolara ve 
3 adet yapılandırılabilir giriş/çıkış bağlantı 
noktasına sahip özelleştirilmiş paslanmaz 

çelik braketler.
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Termal Transfer Baskı 
(TTO)

•	 İster	sabit	ürünlere	isterseniz	hareketli	
ürünlere	baskı	yapın,	iki	tür	baskı	
arasında	geçiş	yapmak	mümkündür

•	 Koyu	filmler	de	dahil	olmak	üzere	
hemen	hemen	her	rengin	üzerine	
basılabilir

InkJet Sürekli Mürekkep 
Püskürtme (CIJ)

•	 Yoğuşmaya	dayanıklı	mürekkepler	
ambalaj	yüzeyinin	herhangi	bir	
kısmına	basılan	kodun	yerinde	
kalmasını	sağlamaya	yardımcı	olur

•	 Kodlar,	kullanımı	kolay	bir	mesaj	
oluşturma	arabirimi	aracılığıyla	veya	ağ	
yazılımına	bağlantı	kurularak	kolayca	
değiştirilebilir

Tepsiler

Yüksek kaliteyi temsil eden 
kodlama
Değişen müşteri tercihleri ve raf ömrünü uzatma hedefi, et ve kümes hayvanı eti sektörüne 
yönelik filmlerin sürekli değişmesine yol açıyor. Üstelik, daha fazla bilgi kodlama yalnızca yasa 
gereği olmakla kalmayıp müşterilerin de beklentisi haline geliyor. TTO ve LPA bu 
gereksinimlere uymanıza yardımcı olabilecek teknolojiler olmanın yanı sıra, yüksek kaliteli 
ürününüzü ileten üstün baskıyı da korur. 

Etiket Yazıcı Uygulayıcı 
(LPA)

•	 Ağırlık,	son	kullanma	tarihi	ve	fiyat	gibi	
değişken	bilgiler	her	ambalaj	için	
otomatik	yerleştirmelerden	önce	
basılabilir

•	 Özelleştirilmiş	etiketler	basarak	elle	
işleme	gereğini	ortadan	kaldırabilir
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Tüp şeklinde paketler

Dolum kapama makinesine 
ayak uydurma
Tüp şeklindeki paketler, kıymalar için nakliye kolaylığı sağlayan sabit bir şekil sağlar ve hem 
perakende hem de ticari kanallarda kullanılır. Tüp şeklindeki bir paketin içinde hava 
olmadığından, kıyma veya kümes hayvanı eti genellikle daha uzun raf ömrüne sahip olur ve 
kolayca dondurulabilirler.

Termal Transfer Baskı 
(TTO)

•	 Donma	ısısı	derecelerinde	net,	
okunması	kolay	dayanıklı	kodlar	

•	 Doğrudan	hata	entegre	olur	ve	dolum	
öncesinde	filmin	üzerine	baskı	yapar	

•	 Besin	öğelerini,	güvenli	kullanma	
yönergelerini	ve	diğer	ürün	bilgilerini	
yazdırmak	için	ideal	

InkJet Sürekli Mürekkep 
Püskürtme (CIJ)

•	 316	paslanmaz	çelik	yapı	yıkama	
ortamlarında	paslanma	ve	korozyonun	
önlenmesine	yardımcı	olur

•	 CleanFlow™	yazdırma	kafası	teknolojisi,	
bakım	aralıklarını	azaltır	ve	ambalaj	
kapatma	yerlerinin	yakınlarında	bile	
net	kodlar	oluşturmaya	yardımcı	olur

Zorlu yıkamalar

Et ve kümes hayvanı eti üreticilerinin birçoğu, 
zorlu yıkama ortamlarında çalışan kodlama 
ekipmanlarını korumak için özel kabinlerden 
yararlanır. Öte yandan, suyun vereceği zarardan 
korunmayı tam anlamıyla garantileyecek şey 
sertifikalı Sızma Korumasıdır (IP). Videojet, özel bir 
kabin kullanılmadan buhardan, sıçramadan ve 
sprey halinde gelen sıvılardan korunan IP65 
dereceli kodlayıcılar sunar. Daha sağlam bir 
kodlayıcı daha az su hasarı, daha az bakım ve 
daha çok çalışma süresi anlamına gelir.
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Film türleri

Et ve kümes hayvanı ürünlerini ambalajlamak için 
kullanılan geniş bir film türü yelpazesi vardır. 
Filmler genellikle, sağladıkları bariyer türü, 
kalınlıkları ve esnekliklerine göre sınıflandırılır. 
Bunlar çeşitli ambalaj yapılandırmaları oluşturmak 
veya doğrudan ambalaj içinde dondurma ya da 
ısıtma gibi farklı son kullanımlar için de 
kullanılabilir. Videojet, hemen hemen her tür 
filmde net ve dayanıklı kodlara olanak sağlayan 
çok çeşitli mürekkep seçenekleri sunar.

Vakum/şrink film 

Yazıcınızdan daha fazla 
yararlanın
Aynı hatta çalışan birden çok ürün için birden çok önceden basılmış film idare etmek, 
kullanışsız ve masraflı olabilir. TTO, size paketleme sırasında ürün bilgisi basma ve önceden 
basılmış film çeşitlerini sınırlandırmak için işaretleme içeriği çeşitlendirmesi sunar. TTO, 
yüksek çözünürlüklü logolar, barkodlar ve ürün bilgileri basabilir ve size üstün esneklik ve 
verimlilik sağlar.

Termal Transfer Baskı 
(TTO)

•	 Besin	öğeleri,	alerji	bilgileri	veya	ürün	
logoları	gibi	bilgileri	açık	ve	net	bir	
şekilde	kodlama

•	 Baskı	vakum	işleminden	önce	yapıldığı	
için	filme	mükemmel	yapışma

InkJet Sürekli Mürekkep 
Püskürtme (CIJ)

•	 Neredeyse	her	ambalaj	malzemesi,	
boyutu	ve	rengi	için	çok	yönlü	kodlama	
çözümleri

•	 Kokusuz	ve	MEK	içermeyen	
mürekkepler	dahil,	175'ten	fazla	
mürekkep	çeşidiyle	geniş	sıvı	portföyü
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Değişken ağırlıklı öğeler

Birime özgü ağırlık verileri nedeniyle, değişken 
ağırlıklı öğeleri markalamak genellikle zor olabilir. 
Çoğu zaman, etiket yazıcılar ürün ağırlığının 
doğru bir şekilde ölçülüp basılması için kontrol 
tartılarına yerleştirilir. Öte yandan, ambalaj 
üzerine kodlama teknolojisini kullanmak daha 
ucuz ve daha verimli olabilir. Ambalajın üzerine 
hem ürün ağırlığını hem de gereken 'tavsiye 
edilen' kullanma tarihi veya lot bilgilerini doğru 
bir şekilde yazdırmak için kontrol tartınızı Videojet 
kodlayıcıyla entegre ederek hem zamandan 
tasarruf edebilir hem de maliyeti düşürebilirsiniz.

Torbalar ve poşetler

Çok çeşitli poşetler
için çözümler
Kodlamanızın harika tasarım stilinizi bozmadığına emin olun. Tasarım sırasında 
kodlamayı dikkate alın ve daha sonra özel ambalajınıza en uygun kodlama 
teknolojisini seçin.

Lazer Markalama 
Sistemleri

•	 Mürekkep	veya	sıvı	gerekmez,	böylece	
mürekkebin	ürün	bütünlüğünü	
etkileme	olasılığı	ortadan	kalkar

•	 Videojet	duman	aspiratör	sistemleri	
üretim	ortamının	ve	markalama	
lensinin	temiz	kalmasına	yardım	eder	

Termal Transfer Baskı 
(TTO)

•	 	Ürün	bilgilerini	ambalajlama	sırasında	
basarak	önceden	basılmış	film	
ihtiyacının	ortadan	kaldırılmasına	
yardımcı	olur

•	 Yüksek	kaliteli	kodlar	üretmek	için	
doğrudan	dikey	biçimde	dolum	
kapama	makinelerine	(VFFS)	entegre	
edilir

InkJet Sürekli Mürekkep 
Püskürtme (CIJ)

•	 Özellikle	açılıp	yeniden	kapatılabilen	çok	
kalın	fermuarlı	poşetler	ve	torbalar	gibi	
önceden	biçimlendirilmiş	karmaşık	
ugulamalara	kodlama	yapmaya	uygun

•	 Verimlilik	arttırmaya	yardımcı	olmak,	
net	ve	okunaklı	kodlar	oluşturmak	için	
torba	kapama	ile	sorunsuz	bir	şekilde	
entegre	edilebilir
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Kartonlar ve kılıflar 

Entegrasyonun 
avantajları
Kodlayıcılar doğrudan kartonlama makinesine veya karton doldurulup 
kapatıldıktan sonra çıkış beslemesine entegre edilir. Kolileme makinesine 
entegrasyon daha fazla planlama gerektirse de, size büyük ölçüde avantaj 
sağlar. Bu avantajlara, daha kesin materyal işleme ve makinedeki mevcut 
muhafazaların kullanımı nedeniyle daha tutarlı kodlama da dahildir. 

Lazer Markalama 
Sistemleri

•	 Karton	ambalajlara	menşei	ülke	veya	ek	
ürün	bilgilerini	basmak	için	son	derece	
yüksek	çözünürlüklü	kodlar

•	 Üretim	hatlarınıza	entegrasyonu	
basitleştirmek	ve	lazerin	performansını	
maksimize	etmek	için,	lensler	ve	ışın	
döndürme	birimleri	gibi	geniş	bir	lazer	
aksesuar	portföyü

InkJet Sürekli Mürekkep 
Püskürtme (CIJ)

•	 Özel	mürekkepler	kontrast	oluşturabilir;	
su	bazlı	kaplamalar	ve	diğer	vernikler	
dahil	neredeyse	tüm	koli	malzemeleri	
ile idealdir

•	 Farklı	renkte	kartonlarda	kontrast	
oluşturmak	için	renkli	mürekkepler	
kullanılabilir

Termal Mürekkep 
Püskürtmeli (TIJ)

•	 Karmaşık,	ayrıntılı	mesajlar,	barkodlar	
ve	2B	kodlar	oluşturur,	satışa	hazır	
ambalajlar	için	idealdir

•	 Hatta	basit	entegrasyon	için	kompakt	
tasarım	ve	kullanım	kolaylığı	için	esnek	
iletişim	seçenekleri



 11

Gerektiğinde, kodlama teknolojisinin ve sıvıların seçimi, işinizin benzersiz gereksinimlerine 
dayanmalıdır. Malzeme, çevresel koşullar, katı sanitasyon gereksinimleri, ısıya ve neme 
dayanıklılık söz konusu seçim işlemini zorlaştırabilir. 40 yıldan fazla deneyim ve 600'den fazla 
özel mürekkeple, teknoloji uzmanlarımız ürününüz için doğru çözümü bulmanıza yardımcı 
olabilir.

Teneke kutular ve kavanozlar

Hemen her şeyin üzerine 
kod

Lazer Markalama 
Sistemleri

•	 Çok	yönlü	markalama	sistemleri	değişik	
paket	boyutlarına	göre	kolayca	
ayarlanabilir

•	 Çizici	ile	işaretleme	teknolojisi	ve	büyük	
markalama	alanları,	mükemmel	kod	
kalitesi sağlar

•	 Fiber	lazer	markalama	sistemleri	metal	
yüzeyler	üzerine	kodlama	yapabilir

InkJet Sürekli Mürekkep 
Püskürtme (CIJ)

•	 Kodlar,	ürünlerin	önemli	bir	otoklav	
işleminden	geçtiğini	onaylamak	için	
renk	değiştiren	özel	mürekkeplerle	
basılabilir	

•	 Smart	Cartridge™	sıvı	aktarma	sistemi,	
karışıklığı,	atığı	ve	hatalı	sıvıları	yeniden	
doldurmayı	neredeyse	tamamen	
ortadan	kaldırır



12

Koliler 

Tedarik zincirinizi güçlendirir  
ve maliyetleri azaltır
Lot, seri ve tedarikçiye özel bilgileri kolilerinize yazdırmanız, deponuz, toptancınız ve 
perakendeciniz tarafından görülebilir bir izlenebilirlik noktası oluşturur. Bu bilgiler hayati 
önemde ürün bilgileri sağlar, hızlı tanımlamaya olanak tanır ve ürünü tedarik zincirinizde hızlı 
hareket ettirmenize yardım eder. Buna ek olarak, bu bilgileri doğrudan koli üzerine yazdırmak 
önceden basılmış koli maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur; jenerik koliler kullanıp farklı iş 
ortağı şirket bilgilerini isteğe bağlı olarak basabilirsiniz.

Lazer Markalama 
Sistemleri

•	 DataLase®	(kontrast	güçlendirici)	kaplı	bir	
kolide	uygulanan	lazer	markalama,	koyu	
siyah	ve	son	derece	yüksek	çözünürlüklü	
bir	baskı	üretir

•	 Koruyucu	kaplamaya	zarar	vermeden,	
temiz	ve	koyu	renk	baskı	yapılmasını	
sağladığı	için,	özellikle	su	geçirmez	
madde	kaplı	kutular	için	kullanışlıdır

Büyük Karakterli 
Markalama (LCM)

•	 Etiketler	için	maliyeti,	depolama	ve	
yönetim	gereksinimlerini	ve	müşteriye	
özel	önceden	basılmış	koli	gereksinimini	
ortadan	kaldırır

•	 Benzersiz,	otomatik	ve	patentli	olan	
yazdırma	kafasını	mikro	arıtma	işlemi,	en	
iyi	baskı	kalitesi	için	yazdırma	kafasında	
birikinti	kalmamasına	yardım	eder

Etiket Yazıcı Uygulayıcı 
(LPA)

•	 Kolay	kullanım	ve	düşük	bakım	
gereksinimi	için	tasarlanmış,	yüksek	kalite	
baskılı	etiketlerin	otomatik	uygulaması

•	 Devrim	niteliğindeki	Direct	Apply	
etiketleme,	dakikada	150	pakete	kadar	
(tipik	4"x6"	etiket)	isteğe	bağlı	etiket	
uygulama	ile	performansı	artırabilir

Termal Mürekkep 
Püskürtmeli (TIJ)

•	 Yıpranan	parçaların	olmadığı	yüksek	
çözünürlüklü,	mürekkep	tabanlı	
yazdırma;	bakım	gereksinimini	ve	
bakımdan	kaynaklı	kullanım	dışı	kalma	
sürelerini	en	aza	indirir

•	 Gözeneksiz	yüzeyler	için	ideal	olan	MEK	
bazlı	mürekkepler,	hat	durmalarının	
ardından	bile	düzgün,	okunaklı	kodlar	
sağlamaya	yardım	eder	



Global Servis olanağı
Sizi düşünerek oluşturulan geniş servis olanağı

Başlangıç
Yeni yazıcıların 
benimsenmesi sırasında 
yumuşak bir geçiş 
sağlanmasıyla huzurlu ve 
mükemmel bir giriş

7/24 teknik telefon desteği

Önleyici bakım

Arıza giderme kapsamı

Aşınan parçaların değiştirilmesi

Öncelikli hizmet

Temel operatör eğitimi

Danışmanlık hizmetleri ve 
uygulama desteği

İsteğe bağlı kullanılabilir 
ekipman kiralama

Yararlanacağınız 
hizmetler:

Tüm Servis Ürünleri hakkında daha detaylı bilgileri, ürün özellikleri sayfalarında ve Videojet tarafından sağlanan herhangi bir profesyonel bilgilendirme 

metninde bulunabilir.

Kapsamlı
Tüm sorumluluğu bize 
bırakın ve yazıcı 
performansını proaktif bir 
şekilde optimize etmeyi 
sağlayan %100 kapsamın 
keyfini çıkarın

Koruyucu
Hem genel bakımdan 
sorumlu ekipten hem 
de arıza giderme ve 
aşınmış parçaların 
değiştirilmesi gibi 
alanlarda sunulan 
yardımlardan yararlanın

Önleyici
Ekibiniz üretime 
yoğunlaşırken, 
teknisyenlerimiz düzenli 
bakım ziyaretleriyle 
ekipmanlarınızı korusun

ll

l

l l

ll

ll

ll

ll

ll l

l

l

l

l

l

Performans avantajı 
Düzgün bir şekilde bakımı yapılan yazıcıların kullanım dışı kalma süreleri daha azdır, daha uzun süreli çalışırlar 
ve operatör verimliliğini artırırlar. En yüksek çalışma şartlarında kodlama ekipmanınızın bakımı için Videojet 
sertifikalı servis teknisyenlere güvenin. 

Finansal avantaj 
Servis masrafları öngörülebilirdir ve ilerideki hizmetleri mevcut fiyatlarla sağlayacağından masraflı ekipman 
arızalarına karşı bütçenizi korur.

Servis avantajı 
Müşteriler, Videojet teknisyenlerinden hızlı, öncelikli ve yüksek kalitede servis alırlar. Eğitimli uzmanlarımız, 
sektördeki en geniş saha servisi ekibiyle, gereksinimlerinize hızlıca cevap vermek üzere en iyi şekilde 
konumlandırılmıştır.
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Videojet çözümleri
Doğru, güvenilir ve uygun maliyetli yazdırma
Et ve kümes hayvanı eti sektöründe kodlama her zaman kolay değildir. Yeni ambalaj malzemeleri ve 
biçimleri şu anki yazdırma işlemlerinde güçlük çıkarabilir. Ayrıca, yeni ürünler, sürekli yıkamalar ve aşırı 
sıcaklıklar maliyetli kodlama hatalarının gerçekleşme olasılığını artırır. Çalışma süresi, esneklik, hat 
verimliliği ve toplam sahip olma maliyeti gibi ilave faktörler de operasyonun kârlılığını korumaya yardımcı 
olmak için önemlidir. Sektördeki en geniş teknoloji portföyü sayesinde, Videojet bir dizi uygun maliyetli ve 
esnek çözümle bu zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.

Tüm değişken teknolojiler içinde en çok 
yönlü olan CIJ, 175’ten fazla mürekkepten 
oluşan bir portföyle bir araya geldiğinde, 
neredeyse tüm ambalajlama türleri ve 
şekilleri üzerine baskı yapar.

Malzeme yüzeyini fiziksel temas olmadan, 
solvent veya fazladan sarf malzemesi 
gerekmeden kalıcı bir şekilde işleyerek 
ürünlerinizin görünümünü ve okunurluğunu 
iyileştirin.

Folyolar, kartonlar ve koliler üzerinde yüksek 
kalitede metin ve barkodlar için idealdir; 
karmaşık ve ayrıntılı kodların bile üretim 
sonrası iş ortaklarınız ve müşteriler için açıkça 
okunabilir olmasını sağlar.

Sürekli Mürekkep 
Püskürtme (CIJ)

Lazer Markalama 
Sistemleri

Termal Mürekkep 
Püskürtme (TIJ)

Esnek ambalajlama uygulamalarınız 
için kusursuz olan TTO, tarih, saat ve 
içindekilerden alerji uyarılarına ve çeşitli 
renklerdeki logolara kadar size yüksek 
kalitede kodlar ve görüntüler sunar.

Tedarik zinciri bilginizi doğrudan koli üzerine 
basarak, önceden basılmış karton ve etiketleri 
ortadan kaldırmanız zamandan kazanmanıza ve 
maliyetleri azaltmanıza yardımcı olur.

Termal Transfer 
Baskı (TTO)

Büyük Karakterli 
Markalama (LCM)

Etiket Yazıcı 
Uygulayıcı (LPA)

Etiket gerektiğinde veya daha koyu oluklu 
mukavva koliler kullanırken, LPA otomatik 
olarak etiketleri kolilere uygulayarak çeşitli 
malzemelerde yüksek hassasiyet elde 
etmenize yardım eder.
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Sarf malzemeleri ve aksesuarlar
Uygulamanız için özelleştirilmiş çözümler
Her kodlama uygulaması farklıdır. Bu nedenle, çözümümüzü sizin benzersiz uygulamanız için özelleştirmek 
amacıyla, en kapsamlı sarf malzemesi ve aksesuar seçeneklerinden birini sunuyoruz. 

Videojet, çok geniş bir ribon, mürekkep ve sıvı yelpazesi ile, 40 yıldan uzun bir süre et ve kümes hayvanı eti 
uygulamalarınız için ideal olan özel tüketim malzemeleri geliştirmekle uğraşmıştır. Ayrıca doğrudan büyük 
OEM’lerle çalışmaktayız ve yazıcılarımızı üretim hatlarınıza sorunsuzca entegre etmek üzere tüm baskı 
teknolojileri için çok çeşitli özelleştirilmiş aksesuarlara sahibiz.

Sarf malzemeleri

Özel olarak geliştirilmiş 
mürekkepler ve sıvılar

Videojet, mümkün olan en iyi yazıcı 
ve kod performansını sunmak 
üzere, tüketim malzemelerimiz için 
katı imalat kalite kontrolü süreçleri 
uygulamaktadır. 15'ten fazla çeşit 
ribon, 640’tan çok uygulamaya 
özgü sıvı ve teknik destek ekibimizin 
yardımıyla, ideal çözümünüze sahip 
olduğumuza eminiz.

Aksesuarlar

Yapılandırılabilir aksesuarlar

Sık sık yapılan yıkama işlemlerine 
ve uç noktalardaki sıcaklık ve nem 
değerlerine dayanabilen sistemler 
ve yazdırma ekipmanını daha fazla 
korumak için özel muhafazalar 
sunuyoruz.

1 İş seçimi 2 Ürün kodlama ve markalama

3 Kodlama doğruluğu uyarıları

Yazdırma işi oluşturma ve yönetmeYazılım

Yazdırma işi oluşturma ve 
yönetme işlemlerini üretim 
katının dışına çıkararak 
kullanılabilirliği ve kod 
doğruluğunu artırın.



Tel: 0216 469 7982  
E-posta: sales.turkey@videojet.com
Web sitesi: www.videojet.com.tr

Videojet Technologies Inc. 
Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah Rüya Sok. 
No:11 Atasehir Istanbul

© 2014 Videojet Technologies Inc. — Tüm hakları saklıdır.

Videojet Technologies Inc. sürekli ürün gelişimini ilke olarak benimsemiştir. Ürün 
tasarımını ve/veya teknik özelliklerini bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız 
saklıdır.

Parça No. SL000505
Et ve Kümes Hayvanı Eti Broşürü-0714

Global Merkez

Videojet Satış ve Servis Ofisleri

Üretim ve Ürün Geliştirme

Videojet Satış ve Servisinin 
olduğu ülkeler

Videojet İş Ortağı Satış ve 
Servisinin olduğu ülkeler

Gönül rahatlığı standart

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 
sektörlerinde müşterilerimizle işbirliği yaparak onların 
üretkenliğini 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 325.000’den fazla 
yazıcımız kuruludur. 

Müşterilerimiz, günde on milyardan fazla ürüne baskı yapmak 
için Videojet ürünlerine güveniyor. Müşteri satış, uygulama, 
servis ve eğitim desteği, tüm dünyada 26 ülkede 3.000’den 
fazla ekip üyesiyle doğrudan sağlanmaktadır. Bunun yanında, 
Videojet’in dağıtım ağı, 135 ülkede 400’den fazla dağıtıcı ve 
OEM ile hizmet vermektedir. 
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