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Tel  •  Kaplamalı Kablo  •  Boru  •  Ekstrüzyon

Müşterilerimiz neler söylüyor:

"Programlanmış bakım Videojet 1710 kodlayıcıda sorun olmaktan çıkmıştır. Bu 
yalnızca genel giderlerimizi aşağıya çekmekle kalmamış, üretim hatlarımızın da 

sürekli çalışmasını sağlamıştır."

Wan JiaQin, Tesisler ve Teknoloji Yöneticisi 
Baosheng Cable Group



Daha az zayiat için kesintisiz çalışma, 
daha fazla yatırım getirisi

Tel, kablo ve boru ekstrüzyon işlemlerindeki sermaye 
yatırımları, tüm üretim sektörlerindeki ortalamanın üç 
katıdır. Normal olarak ekstrüzyon süreçlerini, pahalıya mâl 
olan arıza sürelerine ve ıskartalara neden olmadan 
durdurma olanağı yoktur. Ne olursa olsun çalışmaya devam 
eden kodlama sistemlerine ihtiyacınız vardır.

Hatlarınızı verimli ve kârlı çalıştırın. Videojet'in 
avantajları:

•  Asgari düzeyde temizlik ve bakım için tasarlanmış 
modüler sistemler—gerekli önleyici bakımdan önce 
14.000 saate kadar güvenilir sürekli mürekkep 
püskürtmeli üretim. 

•  Dahili hava pompaları, entegre sıcaklık kontrolleri ve güç 
üretim koşullarında güvenilir çalışma için IP65 
sızdırmazlık malzemeleri

•  Dünya genelinde her yerde gelişmiş destek hizmetiyle 
ihtiyaçlarınıza uyarlanmış servis

•  Temizleme aralığı çok uzun yazıcı kafası temizliği için 
gelişmiş Clean Flow™ yazıcı kafası teknolojisi

Maksimum üretim hızına  
uygun baskı

Ekstrüzyon hatlarında dakikada yüzlerce metre işlenebilir. 
Uzun kodlama ve markalama süreçleri aslında yazdırmanın 
sürekli olmasını gerektirebilir. Üretimin hızla devam 
etmesini sağlayan kodlama sistemlerine ihtiyacınız vardır.

Ürünlerinizi tam hızla çıkarın.  
Videojet'in avantajları:

•  Değişiklik yapılmasını veya müdahale edilmesini asgariye 
indiren otomatik içerik değişkenliği

•  Temas etmeden çalışan sürekli mürekkep püskürtmeli ve 
lazer sistemleri, yüksek hızlarda bile sürtünmeden 
kaynaklanan ısınma olmadığı ve ürüne zarar gelmesi 
olasılığının bulunmadığı anlamına gelir.

Kesintisiz Çalışma, Hız ve Kalite: Videojet'in Avantajları
Tel, kablo veya boru üretimi, diğer üretim endüstrilerinin her birinden daha fazla hızlı, tutarlı 
ve güvenilir kodlama gerektirir. Söz konusu olan üretim hattınızın verimliliği ve ürünlerinizin 
rekabet gücüdür. 30 yılı aşkın deneyimiyle Videojet, erişilemeyen bir kesintisiz çalışma süresi, 
hız ve kalite sağlamaktadır.

Büyük çaplı kablo üzerine yüksek kontrastlı mürekkep 

püskürtmeli kodlama



Ürünlerinizin en güzel görünmesini 
sağlayan kalite

Genellikle basılı kodlar ve markalar, markanın tanınmasını 
sağlayan ve ürünün kalitesini belirten göstergelerdir. 
Logoların, zaman damgalarının, barkodların ve diğer 
kodlamaların kolay okunabilirliği ve görünümü satışları, 
algılanan kaliteyi ve son kullanıcı memnuniyetini etkileyebilir. 
Her türlü zemin üzerine mükemmel netlikte baskı 
yapabilen kodlama sistemleri olmalıdır.

Ürünlerinizin farklı olduğunu gösterin.  
Videojet'in avantajları:

•  Tüm ürünlerinizin kodlanmasında kullanılan baskı, 
fontları, grafikleri, çözünürlüğü ve netliğiyle en iyi 
kalitede; hatta en ince kablolarda veya değişik renkli 
izolasyonlar üzerinde bile

•  Her tür tel izolasyonu, kablo kaplaması veya boru için en 
doğru mürekkep—UV işlemli/UV görünür ve koyu ya da 
markalaması güç zeminler için pigmentli mürekkepler dahil

•  Kodun çıkmasını veya bulaşmasını önlemek dahil  
süreçlerinize uygun doğru mürekkebin veya lazer 
markalamanın seçiminde yardımcı olacak uzmanlık

•  Metre işaretleri, üretim tarihleri veya diğer katma değer 
bilgileri için tam olarak değişken kodlama

"Uygulama ve entegrasyondan 
bakım ve onarıma kadar 

ihtiyacımız olduğunda Videojet 
servis ve desteğinin hep yanımızda 
olduğunu bilmek çok güzel. Hatta 

firma Videojet ürünlerimizin 
performansını azamiye çıkarmak 

üzere bizimle birlikte çalıştı."

Wan JiaQin, Baosheng Cable Group



Çeşitli Tel, Kablo ve Boru Ekstrüzyon 
Uygulamaları için Markalama ve 
Kodlama Çözümleri

PVC, polietilen çapraz bağlı polietilen, polipropilen 
üzerine yüksek kontrastlı mürekkep püskürtmeli baskı

Metal, lastik, PVC ve diğer plastikler üzerine lazer ve 
mürekkep püskürtmeli baskı

Esnek Borular Kablo

Tel Boru

Lastik, PVC ve birçok plastik üzerine yüksek kontrastlı 
mürekkep püskürtmeli baskı

PVC, polietilen çapraz bağlı polietilen, 
polipropilen ve daha birçok malzeme üzerine 

yüksek kontrastlı mürekkep püskürtmeli baskı

Videojet, Büyük Karakter Kodlama ve Etiket 
Baskısı ve Uygulaması dahil olmak üzere 
ikincil paketlemeler için de birçok baskı 
teknolojisi sağlamaktadır.

Oluklu malzeme 
üzerine büyük 
karakterli baskı

Saran ambalaj 
üzerine etiket 
uygulama

Karton, kutu ve palet kodlama



Internet sitemizden bilgi alın!  İşte bulabilecekleriniz…

  Diğer tel, kablo ve boru 
üreticilerinin deneyimleri

  Yenilikçi montajlar ve uygulamalar

  Doğru kodlama yöntemini 
belirlemenize yardımcı olacak 
kılavuzlar

Videojet® 1710  
Sürekli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

•  Koyu renkli veya zor yüzeyler 
için yüksek kontrastlı, pigmentli 
mürekkepler

•  Birçok yazı tipi, dil, barkod, özel 
logolar ve daha pek çok şey

•  Clean Flow™ yazıcı kafası ve üretim 
süresini azamiye çıkarıp  
bakım işlemlerini  
basitleştirmek için  
modüler Core tasarımı

Videojet® 1620  
Sürekli Mürekkep Püskürtmeli Yazıcı

•  Yüksek hızlı 24 saat kodlama  
için mükemmel

•  14.000 saate kadar bakımsız  
üretim süresi

•  Dökülmeyi, ıskartayı, baskı 
hatalarını ve temizlemeyi asgariye 
indirmek için Clean Flow™  
yazıcı kafası ve  
Smart Cartridge™  
sıvı sistemi

Videojet® 3320  
Lazer Kodlama Sistemi

•  Çok satırlı metin, makine tarafından 
okunabilir kodlar ve ayrıntılı resimler

•  Saniyede 1.300'e kadar sayıda 
karakter ve saniyede 49 ft.

•  Kolay anlaşılır yazılım ve esnek 
standart modüllerle kullanımı ve 
bakımı kolay

Buraya Tıklayın veya 

Tarayıcıya Yazın
www.videojet.com.tr/kabloborutel

Sanal Ürün DemolarıÖrnek Olay İncelemeleri, 
Kodlama Uygulaması Analizi 

ve Teknik İncelemeler

Tel, Kablo ve Boru Ekstrüzyon 
Endüstrisi için İdeal Videojet 

Ürünlerinden Bazıları



Markalama, Kodlama ve Sistem Çözümleri

30 yılı aşkın süredir tüm dünyada müşterilerin hizmetinde
Videojet, Uptime Peace of Mind® (Kesintisiz Çalışma Huzuru) markasının vaat ettiği 
gibi erişilemeyen ürün performansı ve global servis ağı, geniş teknoloji çeşitliliği, 
en yüksek kesintisiz çalışma süresi ve düşük sahip olma maliyetiyle doğru kodlama ve 
markalama çözümleri üretmeyi amaçlamıştır.
Sürekli mürekkep püskürtmeli, istenildiğinde bırak (DOD), termal çıkartmayla 
üstüne yazma ve dizilim teknolojilerinde uzman olarak Videojet'in dünya 
genelinde 285.000 ünitesi kurulu bulunmaktadır. Endüstriyel markalama 
sistemleri ve barkod yazıcılarından etiketleme çözümlerine kadar Videojet'in 
endüstriyel kodlayıcı ürün yelpazesinin tümü, sarf malzemeleriyle birlikte, 
günümüzün üretim hattı hızlarına uygun güvenilir kodlamalar yapabilmektedir.

Sektördeki en büyük yerinde servis organizasyonu
İster gece ister gündüz, istediğiniz 
zaman, istediğiniz yerde destek 
almak için Videojet ile çalışabilirsiniz. 
Videojet çözümleri, 26 ülkede 3.000'i 
aşkın çalışanı ve global bayi ağıyla 
desteklenmektedir. Tüm dünyadaki 
satış ve servis profesyonelleri, 
tüm bölgelere eğitim, bakım ve 
onarım, orijinal Videojet parçaları, 
entegrasyon çözümleri ve mükemmel 
bir müşteri hizmetleri sunmaktadır.

Maksimum kesintisiz çalışma süresi için bu türdeki en iyi destek
Videojet ile çalışırken elde ettikleriniz:

   Hızlı yerinde yerel servis desteği sağlayan deneyimli servis ve destek profesyonelleri

   Önleyici bakım, kontroller, operatör eğitimi, yerinde servis, sarf malzemeleri, ekipman 

kiralama için sizin belirleyeceğiniz esnek programlar, servis anlaşmaları ve süresi 

uzatılan garantiler.

Satış, Dağıtım ve Servis Üretim Tesisleri

800-843-3610 / www.videojet.com.tr / sales.turkey@videojet.com

Videojet Technologies Inc. / Çubukçuoğlu İş Merkezi / Küçükbakkalköy Mah. Rüya Sok. No:13 / İstanbul Türkiye 
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