
İçecek Sektörü
Markalama, Kodlama ve Sistem Çözümleri

Mürekkep Püskürtme.

Lazer.

Termal Transfer.

Etiketleyiciler.

Takip ve İzleme.

Sarf Malzemeleri.

Parçalar ve Servis.

Müşterilerimiz ne diyor:

"Mürekkep püskürtmeli yazıcı kafalarımızı günde 2-3 kez temizlerdik. Yeni Videojet 

yazıcı kafalarımızı ise dört aydır yalnızca bir kez temizlememiz gerekti. Kullanımı 

ve bakımı daha kolay bir makine olduğunu duymuştuk, gerçekten de öyleymiş. 

Tanıtımlarında söylenen her şeyi sunuyor."

Eric Greiner 
Ultra Dairy

Şarap     •     Bira     •     Meşrubat     •     İçki



İçecek Sektörünün İhtiyaçlarını 
Tamamen Karşılamak için  
Tasarlanan Ekipman

İçecek Sektörü
İşaretleme, Kodlama ve Sistem Çözümleri

Tüm Hat Hızlarında Kodlama
•  Videojet'in lazer ve temassız mürekkep yazıcı portföyü en yüksek 

doldurma hızlarında tüm şişe ve kutu türlerini kodlayabilir

Sert Ortamlarda Koruma
•  Neme karşı gelişmiş koruma sağlayan en hızlı IP65 dereceli lazerler 

ve mürekkep püskürtmeli kodlayıcılar

•  Bol sulu ortamlar ile kir ve hata olmaması gereken işlemler için 
idealdir

Kapsamlı Entegrasyon
•  Şişe dolduruculardan palet şrinkli ambalajlayıcılara kadar, Videojet 

ambalaj ortamınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan basit 
çözümler geliştirmede deneyimlidir

•  Markalama kafaları taşıyıcıya, doldurma odasına ve hatta 
etiketleyicinin içerisine kolayca yerleştirilebilir

Esnek Çalışma
•  Mobil ekipman, en uç dönemsel talepleri karşılamak ve hat çalışma 

süresini en üst düzeye çıkarmak için üstün esneklik sağlar

•  Şişe etiketlerine ve promosyon etiketlerine yazdırılacak dışarıda 
oluşturulan benzersiz kodlar üretmeyi veya yönetmeyi sağlayan 
başarısı kanıtlanmış özellikler

Yüksek hızlar. Yoğunlaşma. Hızlı hat değişimleri. Ve arıza 
süresi için sıfır tolerans…

Kodlar gereklidir, ancak baş ağrısına neden olmamalıdır. 
Videojet’in yeni nesil kodlama ekipmanları içecek 
üreticisine sektörün sahip olması, çalıştırması ve  
korunması en kolay yenilikçi çözümlerini sunuyor.

İçecek Sektöründe Videojet
•  Tüm büyük içecek OEM'leri ile başarısı kanıtlanmış 

ortaklıklar

•  Özel Entegre Çözümler mühendis ekibi tarafından 
gerçekleştirilen belirli içecek müşterilerine özel yenilikçi 
kurulumlar

•  Sektördeki en büyük ve en deneyimli servis ve destek 
ekibi maksimum çalışma süresi sağlıyor

ABD Bira Üreticileri Birliğinin "2010'un En İyi Bira 

Üreticileri" listesindeki ilk 20 bira üreticisinin 17'si 

tarafından tercih edildi

Beverage World'un "En İyi 25 ABD Şişeleme Tesisi 2010" 

listesindeki 19 şişeleme tesisi, işaretleme ve kodlama 

talepleri için Videojet'i tercih etti

Çalışma Süresi için Gönül Rahatlığı Sağlamak Üzere 
Geliştirildi
•  Tüm dünyadan içecek üreticileri, parlak, canlı mürekkep 

kodlarından kesintili ve kalıcı lazer kodlara kadar, 
işaretleme için Videojet'e güveniyor

Özel Sıvılar
•  Şişeler, kutular, karton kutular ve şrinkli ambalajlar için en 

geniş mürekkep yelpazesi

•  Nemli ve yoğunlaşmaya maruz kalan ortamlar için 
geliştirilmiştir

•  Depozitolu şişeler ve fıçılar için çabuk kuruyan veya 
çıkabilen mürekkepler



Mürekkep Püskürtme. Lazer. Termal Transfer. Etiketleyiciler. Takip ve İzleme. Sarf Malzemeleri. Parçalar ve Servis.

Çeşitli İçecek Sektörü 
Uygulamaları için İşaretleme 

ve Kodlama Çözümleri

Promosyon kapakları 
üzerinde mürekkep 
püskürtme ve lazer

Keseler, Kutular ve Karton Kutular

Cam ve Metal

Plastik kapak üzerinde 
mürekkep püskürtme

PET üzerinde lazer ve 
mürekkep püskürtme

Metal folyo üzerinde 
mürekkep püskürtme

Karton kutunun her iki 
tarafında mürekkep 

püskürtme

Mum kaplı mukavva üzerin-
de mürekkep püskürtme

Cam üzerinde lazer

Etiket üzerinde ve  
mürekkep püskürtme

Cam üzerinde yüksek 
kontrastlı mürekkep 

püskürtme

Alüminyum ve sunta 
üzerinde mürekkep 

püskürtme

Sert Plastik

Şrinkli Ambalaj, Film ve Oluklu Karton

Şrinkli ambalaj üzerinde 
mürekkep püskürtme

Oluklu karton üzerinde 
büyük karakterli 

mürekkep püskürtme

Streç film üzerinde etiket 
uygulama

Plastik üzerinde lazer
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İçecek 
Sektörü

Web Sitemizden Bizim Hakkımızda Bilgi Alın!  İşte bulabilecekleriniz…

  Diğer içecek üreticilerinin deneyimleri

  Yenilikçi içecek tesisatları ve uygulamaları

  Doğru kodlama yöntemini belirlemenize 
yardım edecek kılavuzlar

  Ambalaj trendleri ve kodlama yöntemleri

Videojet® 1620  
Sürekli Inkjet Yazıcı

•  En yüksek randımanlı yazıcı gün boyunca 
güvenilir çalışma süresi sunuyor

•  Patentli Clean Flow TM yazıcı kafası, 
temizlik için önemli ölçüde daha az 
durma anlamına gelir

•  Basit arabirim kolay hat değişimleri ve 
kod değişiklikleri sağlar

İçecek Sektörü için İdeal olan Bazı Videojet Ürünleri

Videojet® 2360  
Yüksek Çözünürlüklü Koli Kodlama

•  Şarap ve Likör kutularına logolar ve ürün 
ayrıntıları yazmak için harika bir çözüm

•  Patentli mikro temizlik işlemi istikrarlı bir 
yüksek baskı kalitesi sağlıyor

•  Benzersiz dahili mürekkep geri dönüşüm 
sistemi daha az sahip olma maliyeti 
anlamına gelir

İçecek Sektörü

Videojet® 3320  
30W Lazer Markalama Sistemleri

•  Kapladığı kompakt, entegre alan 
sayesinde etiket tesislerine kolayca 
kurulabilir

•  Piyasadaki en hızlı 30 W lazer, yüksek 
hızlarda güvenilir üretim sunar

•  Lazer ile çizme teknolojisi nokta matrisli 
kodlara göre daha doğal ve okunaklı 
metin oluşturur

Markalama, Kodlama ve Sistem Çözümleri

www.videojet.eu/icecek

Sanal Ürün Demoları

Örnek Olay İncelemeleri, Denetim 
Analizi ve Teknik İncelemeler

Burayı Tıklatın veya  

Tarayıcınıza Yazın


