
Sürekli Mürekkep Püskürtme

1620 Ultra Yüksek Hızlı Sürekli 
Mürekkep Püskürtmeli yazıcı

Hız, kalite  
ve içerik…  
ödün vermek yok 
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Hız mı, içerik mi? Artık ikisine  
de sahip olabilirsiniz

Üretim ortamınızda daha yüksek hat 
hızı talepleri asla bitmez. Geçmişte 
yazıcı sınırlamaları tutarlı kaliteyi, 
doğruluğu ve okunurluğu sağlarken 
çıktı hedeflerini buna göre 
dengelemeyi gerektiriyordu.

Sorun günümüzde tedarik zinciri, pazarlama ve yasal 
uyumluluk gerekleri nedeniyle daha da artmış bulunuyor; 
bunların tümü de müşterilinizi bilgilendirmek ve izlenebilirlik 
hedeflerinizi tutturmak için gereken okunabilirlikten ödün 
vermeden daha fazla kod içeriği gerektiriyor.

Operasyonunuz 'hızlı' sözcüğüne yeni bir anlam 
katıyor. İster en üst paketleme hattı hızında 
çalışın, ister çıktı sınırlarınızı zorlayın, sorununuz 
sadece bunların üstesinden gelecek bir yazıcı 
bulmaktır.

Ancak günümüzde sorun şu nedenlerle daha 
da büyüdü:

• promosyonlar ve izlenebilirlik için kod 
içeriği ekleme.

• ürün ambalajınızın marka etkisini artırmak 
için yürürlükteki işaret pencerenizi küçültme.

• okunabilirliği artırması için kodun bir kısmını 
daha büyük ve daha kalın yapma.

Üretim hattınızın hızını düşürme hiçbir zaman 
bir seçenek olmadı. Gerçek dünyada, sizin 
dünyanızda, iş taleplerinize ayak uydurabilecek 
ekipmana ihtiyacınız var. Üretimin her dakikasının 
önemli olduğunu anlayan tedarikçilere ihtiyacınız 
var... çalışma dışı kalma süresini azaltmak için size 
öncü teknolojiler getiren tedarikçilere. Ayrıca görülür 
derecede daha iyi baskı kalitesiyle hız ile içerik 
arasında tercih yapmaktan kurtulmanız gerekiyor. 

Videojet 1620 Ultra High Speed Sürekli 
Mürekkep Püskürtmeli yazıcıya ihtiyacınız var.

Videojet 1620 Ultra 
High Speed mürekkep 
püskürtmeli yazıcımız, 
yüksek hızda içerik ve 
kalite sağlar.
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Videojet 1620 UHS – baskı 
hızında en üst nokta
Yazıcınızın ayak uydurması gerekiyor. Yeni Videojet 1620 UHS, ayak uydurmaktan daha fazlasını yapar. 1620 UHS  
donanım, yazılım ve özel ink formüllerini içeren teknolojilerin özgün bir bileşimiyle diğer daha önceki ve şimdiki  
kuşak çözümleri önemli oranda aşan baskı hızları sunmaktadır. Yeni 1620 UHS, kendisinden önce gelen  
Videojet Excel UHS teknolojisine kıyasla %40'ın üzerinde daha hızlıdır. Bu hızlarda çoğu çift hatlı  
uygulama artık herhangi bir olumsuz etki yaşamadan üçüncü bir kod hattı ekleyebilir.
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Üç Hatlı 7 yüksek

%43 daha hızlı
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2 hatlı uygulama

3 hatlı uygulama

Tek hatlı 5 yüksek

Videojet Cleanflow™ 
yazdırma kafası

Rakip yazdırma kafası

Yüksek çıktılı hatlarda, kısa çalışma dışı kalma 
süreleri çabucak bitmiş üründe miktarlarında 
eksikliklere dönüşebilir. 7 gün 24 saatlik üretim 
takvimlerinde kayıp çıktıyı telafi etmek için 
yalnızca sınırlı bir pay vardır. 

Videojet 1620 UHS yazıcısı, uzun süreli çalışma 
ortamları için; üretim hattınızı çalışır durumda 
tutmak ve daha uzun süre çalışmasını sağlamak 
üzere tasarlanmıştır. O kadar gelişkindir ki 
kurulum, başlatma ve kapalı durumda temizlik 
işlerini otomatikleştirir. O kadar iyi tasarlanmıştır ki 
bakımı her zaman olduğundan daha kolaylaştırır.

• Pozitif hava akışı ile otomatik temizlenen 
yazdırma kafası 

•  Dahili pompa, harici hava gereğini ortadan 
kaldırarak kirletici maddelerin mürekkep 
akışına girmesi olasılığını en aza indirir.

•  Tozlu ve yıkanan ortamlar için standart  
IP65 sınıfı ve 316 paslanmaz çelik dolap

Her dakika önemli olduğunda Videojet 1620 
UHS'ye güvenin.

En son müşteri saha araştırmalarının 
gösterdikleri:

99.9%
kullanılabilirlik* 

* %99,9 kullanılabilirliğin sonuçları, 
 aktif üretim hatlarında  
 yüzden fazla 1000 hat  
 yazıcısının kullanıcısına  
 karşılık gelen müşterilerle  
 yapılan anketten alınmıştır.   
 Ankete katılan müşterilerin  
 yarısından fazlası  
 %100'lük kullanılabilirlik bildirdiler.   
 Duruma özgü sonuçlar değişebilir. 

Typical high speed users 
go from cleaning at least 
once a day, to 30 days or 
more between cleanings(1)

Normal mürekkep püskürtmeli yazıcıların kapanmasına 
neden olan mürekkep birikmesini azaltmak için pozitif 
hava akışlı patentli CleanFlowTM yazıcı kafası.

Püskürtme deliği yüz plakasında 
mürekkep birikmesini gösteren denk 
baskı testi sürelerinin sonuçları(2).

(1) Ankete katılan her 5 kullanıcıdan 4'ü, günde bir kez temizlik yapmaktan temizleme işlemleri arasında 30+ güne geçiyor. 
(2)  Yazdırma testleri üçüncü bir tarafça yapılmıştır. Testler, elektrik akımı kullanarak mürekkep birikme hızını artıran hızlandırılmış bir test ortamında 

gerçekleştirilmiştir. Daha fazla bilgi için www.videojet.com/us/printheadtest adresine bakın. Gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.

Mevcut yazıcınız ayak uydurabilse bile operasyonunuzdan 
beklenenler değişecektir. Değişiklikler daha hızlı çalışma, 
ilave kodlar ekleme ve kod için daha az yer kullanılmasına 
uyum sağlama gibi şeyler olacaktır. 

Bu değişiklikler ister dahili iş ihtiyaçları ister harici yönetmeliklere 
uyum gereği nedeniyle olsun, Videojet 1620 UHS, hemen uyum 
sağlamanız için büyük esneklik sağlar.

Daha yüksek hız - daha fazla içerik

Geçerli kod Aynı hız, daha  
fazla içerik satırı

Aynı hız, daha fazla 
okunabilirlik için kalın içerik

Aynı içerik, ambalaj alanından 
tasarruf için daha küçük 
karakter aralığı

Aynı hız, daha  
fazla yatay içerik

Videojet kullanımda 
kalma süresi avantajı



Sizin üretim  
hızlarınızda  
kaliteli kodlar Rakibin yüksek hızlı kodu

Precision Ink Drop™ Sistemi kullanılarak 
Videojet yüksek hızlı kod

Not: Kodlar damla yerleştirme ayrıntısını göstermek 
için büyütülmüştür

Paketleme hattı hızlarının 
uç noktalarında yüksek 
kaliteli baskı sağlama, belirli 
faktörlerin birbiriyle uyum 
içinde çalışmasını gerektirir. 
Videojet 1620 UHS yazıcısı, 
üstün kod kalitesi sunmak 
için bünyesinde Videojet 
Precision Ink Drop™ 
Sistemini barındırmaktadır
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Videojet 1620 UHS yazıcı saniyede 100.000 adede kadar 
damla üretmektedir. Damlaların üretilmesi işin kolay kısmıdır... 
bunların kaliteli kodlar halinde basılması Videojet 1620 UHS'nin 
ayırt edici özelliğidir.

Videojet Precision Ink Drop™ Sistemi, optimal kod kalitesi 
için özgün bir mürekkep kimyasını, gelişmiş yüksek frekanslı bir 
yazdırma kafası tasarımını ve damlaların seyir yolunu değiştiren 
gelişkin yazılım algoritmalarını bir araya getirir.

 
Ancak, kod kalitesi, üretiminiz boyunca korunamıyorsa tek 
başına yeterli değildir. Videojet'in Dynamic Calibration™ 
teknolojisi, püskürtme parametrelerini otomatik olarak 
ayarlamak için endüstride bilinen en gelişkin ölçüm ve 
kontrolleri kullanır. Ortam ısısı ve nem oranı gün içinde ve 
mevsimler boyunca değişse de, aynı mükemmellikte bir baskı 
kalitesinin çıkacağına güvenebilirsiniz.

Videojet Precision Ink Drop™  
Sistemi ve Dynamic Calibration™

Üretiminizin gerektirdiği şeylerin sayısı artsa da kaliteli baskı 
ihtiyacı değişmemektedir. Ancak, dahili iş ihtiyaçlarının ve harici 
şartnamelerin gereklerini karşılamak için ilave kod içeriği 
eklendikçe, bu talepler daha da büyümüştür. 

Videojet 1620 UHS, imkanlarının sınırlarına kadar kaliteli kodlar sağlamak 
üzere tasarlanmıştır; bastığınız kodlara güvenebilirsiniz.

Küçük bir alanda kolayca 
okunabilen müşteriye 
yönelik bilgiler

Modüler göbek:  
Gelişkin göbek tasarımı, 1620 UHS yazıcıların, 
planlanan bakımlar arasında 14.000 saate kadar 
çıkan sürelerde çalışmasını sağlamaktadır. Göbek 
müşteri tarafından değiştirilebilir ve tüm sistem 
filtrelerini ve olağan aşınma parçalarını içerir. 

Modüler yazdırma kafası tasarımı:  
Otomatik kurulum, kalibrasyon ve ayarlama, 
operatörün çok az müdahalesiyle tutarlı performans 
sağlamaya yardımcı olur. Yazdırma kafası kolay 
temizlenebilir ve uzun süre kapalı kaldıktan sonra 
bile hızlı, kolay başlatma ile temizlemeler arasında 
uzun süre çalışma olanağı sağlar.

Basit çalıştırma 
biçimi çalışır 
durumda kalma 
süresini uzatır
Videojet 1620 UHS yazıcıyla ilgili 
herşey, üretime odaklanabilmeniz 
için sınırlı ve basit etkileşimlere göre 
tasarlanmıştır. Smart Cartridge™ sıvı 
sistemi atığı, kiri ve hataları önemli ölçüde 
düşürür. Tabii, planlanan bakım zamanı 
geldiğinde, modüler göbek sistemi hemen 
üretime dönmenizi sağlar.

Baskı 
kalitesine  
sistem  
tabanlı bir  
yaklaşım

Yüksek hızlı uygulamalar için Ultra Yüksek Hıza (UHS) uygun 
mürekkepler

Videojet UHS sıvıları ve 1620 UHS yazıcısı sistem olarak 2 yıldan fazla bir süre baskı 
hızının ve çevre koşullarının uç noktalarında test edilmiştir. Optimum damla 
şekillenmesi için tasarlanan Videojet UHS sıvıları en yüksek kalite standartlarına 
göre değerlendirilir. Sonuç mu? Üstün hızlarda üstün damla yerleştirme.

Yüksek frekanslı yazdırma kafası

Saniyede 100.000'den fazla damla üreten yüksek frekanslı 50 mikronluk yazıcı 
kafası, özel olarak daha sıkı damla yerleştirme için tasarlanmıştır. Eski teknolojiden 
%20 daha yüksek frekansta çalışmasına karşın yeni UHS yazıcı kafası, en aşırı 
çalışma koşullarında bile sürekli daha iyi baskı kalitesi sağlar.

Gelişmiş yazılım

Sistemin kilit noktası olan Videojet'nin gelişmiş yazılım algoritmaları, optimal 
mürekkep damlası kopması oluşturmak ve damla seyir yolunu değiştirmek 
için yazıcı donanımını kontrol eder. Gelişmiş işlemler, bir tek basit ancak 
önemli hedefi ortaya çıkarır: sürekli olarak kaliteli kodlar. 
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Türkiye'de Basılmıştır

Peace of mind  
standart olarak gelir

Videojet, dünya genelinde kurulu 325.000'den 
fazla kodlayıcısıyla endüstriyel kodlama ve 
işaretleme çözümlerinde bir dünya lideridir. 
İşte nedenleri...

• En düşük maliyetli çözümün; operasyonlarınıza en uygun olanın 
özelliklerini belirleme, kurma ve kullanmada size yardımcı olmak için 
dünya genelinde 40 yıldan fazla bir sürede edindiğimiz uzmanlıktan 
yararlanıyoruz.

• Kapsamlı bir uygulama ıskalasında somut sonuçlar sağlayan geniş bir 
ürün ve teknoloji yelpazesi sunuyoruz. 

• Çözümlerimiz son derecede yenilikçi. Yeni teknolojilere, araştırma ve 
geliştirmeye ve sürekli iyileştirmeye yatırım yapmakta kararlıyız. Sizin 
de aynısını yapmanıza yardımcı olmak için endüstrinin en önündeyiz.

• Gerek ürünlerimizin, gerekse müşteri hizmetimizin uzun vadede 
güvenilirliği sayesinde itibar edindik; bu yüzden siz de Videojet'i 
tercih edip rahat bir nefes alabilirsiniz.

• Uluslarası ağımız, 135 ülkede 3.000'den personeli ve 175'ten fazla 
dağıtımcı ve OEM'yi kapsıyor. Dolayısıyla bizimle iş yapmaya hazır 
olduğunuz her yerde ve her zaman biz de sizinle iş yapmaya hazırız.


