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Met ruim 40 jaar ervaring in de continuous inkjet (CIJ) codeerindustrie, biedt Videojet nog een andere 
CIJ-printer die is ontworpen om foutloze bediening te garanderen en u zoveel mogelijk zorgen uit handen 
te nemen. De 1580 CIJ-printer analyseert het afzonderlijke printerverbruik om verbeteringen aan te 
bieden voor de manier waarop u uw printer zo efficiënt mogelijk kunt gebruiken en waardoor u uw Total 
Cost of Ownership kunt verlagen. Waarschuwingen op het scherm bieden deskundige diagnoses, analyses 
en handleidingen om printerproblemen op te lossen die nadelige invloed kunnen hebben op de 
lijnproductiviteit.

Maak kennis met de 1580 
Continuous inkjet
Verbeter de prestaties van 
de printer tijdens dagelijks 
gebruik

De Videojet SIMPLICiTY™-gebruikersinterface 
vermindert interacties door de operator, waardoor 
potentiële gebruikersfouten kunnen worden voorkomen 
via een intuïtief 10" touchscreendisplay.

Met de uniek ontworpen optionele CleanFlow™-
technologie, die is ontworpen om u maximale uptime 
te bieden zonder dat er externe perslucht nodig is, kunt 
u langere productieruns maken. 

De geavanceerde printkop is uitgerust met 
automatische set-up, kalibratie en aanpassing en 
garandeert consistente prestaties met minimale 
gebruikers-interventie. 

Krijg consistente printkwaliteit door middel van 
Dynamic Calibration™, een functie die automatisch 
wijzigingen in temperatuur en viscositeit aanpast.

Videojet SmartCell™-onderdelen kunnen snel en 
eenvoudig binnen enkele minuten vervangen worden, 
waardoor maximale productiviteit, en dus minder 
downtime, wordt gegarandeerd. 

De 1580 CIJ-printer is verkrijgbaar met optionele 
VideojetConnect™Remote Service die uw team in 
staat stelt contact op te nemen met Videojet-experts 
op afstand, om productiviteit te verbeteren en 
potentiële problemen sneller op te lossen. 

Analyseer activiteiten van uw 
printer om de Total Cost of 
Ownership (TCO) terug te dringen 
met Videojet OPTIMiZE
 
Met Videojet OPTIMiZE, kan de 1580 CIJ-printer de 
efficiëntie van de printer beoordelen en fabrikanten 
suggesties geven voor het verbeteren van het volgende: 
 
• Tussenkomst van operators 
• Omgevingsomstandigheden  
• Printeronderhoud

Interactie

Condities

Onderhoud

TCO verlagen



3

Meer uptime
 
•   Voorkom downtime door minimaal 8 uur extra 

productietijd met behulp van een reservetank voor 
make-up 

•   Vervang onderdelen voor preventief onderhoud 
eenvoudig en betrouwbaar, zonder extra 
productiedowntime

•   Herstel binnen een paar minuten van 
ongeplande onderbrekingen door gebruik 
van de optionele VideojetConnect™ Remote 
Service, waardoor de behoefte voor service op 
locatie wordt geminimaliseerd (afhankelijk van 
plaatselijke beschikbaarheid)

Gebruiksvriendelijkheid 
•   Voorkom potentiële operatorfouten met een 

Videojet SIMPLICiTY™-interface die interacties door 
operators vermindert

•   Gemakkelijk te bedienen 10" tabletgebaseerd 
touchscreen dat intuïtief en in de lokale taal 
beschikbaar is

•   Pas interfaces aan met ingebouwde wizards en bekijk 
trainingsvideo's voor routinematige printertaken

Code Assurance
•   Verlaag de kans op codeerfouten d.m.v. een 

foutcontrole functie functie voor het aanmaken 
van berichten

•   Automatiseer code-inhoud zonder interactie van 
de operator met door de gebruiker te definiëren 
berichtregels

•   Stroomlijn het aanmaken van berichten en instellen 
van taken om producten sneller te coderen

Diagnostiek
•   Analyseer uw printverbruik en krijg 

verbetermogelijkheden voor de printer via 
waarschuwingen op het scherm.

•    Krijg toegang tot technische experts via optionele 
VideojetConnect™ Remote Service

•   Werk, in samenwerking met het Videojet Service team, 
efficiënter door de gedetailleerde runtime-analyse 
en -rapportage

Bereik optimale prestaties met  
de Videojet 1580 CIJ-printer 
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Maak gebruik van een 
extra runtime van minimaal 
8 uur met reservetank voor 
make-up  

Voorkom downtime met behulp van een reservetank 
die uw productie onder normale omstandigheden 
beschermt. De reservetank voor make-up blijft 
minimaal 8 uur draaien, zelfs als de vloeistofcartridge 
leeg is, waardoor u genoeg tijd heeft om de cartridge 
te vervangen. 

Vervang onderdelen 
op een eenvoudige en 
betrouwbare manier 

De 1580 CIJ-printer maakt gebruik van 
componenten die zijn ontworpen om 
gemakkelijk te vervangen tijdens voorspelbare 
vervangingsintervallen. De onderdelen kunnen 
binnen enkele minuten door u vervangen worden: 
eenvoudiger kan het niet. 

Bewezen  
printkoptechnologie 

Houd de prestaties van uw 
1580 CIJ-printer bij 

Krijg deskundige diagnoses, 
analyses en handleidingen op 
het scherm om printerproblemen 
op te lossen die nadelige 
invloed kunnen hebben op de 
lijnproductiviteit.

De 1580 CIJ-printer is ontworpen om betere uptime 
te bieden voor uw productielijn. De 1580 CIJ-printer is 
verkrijgbaar met een optionele CleanFlow™-printkop 
die maximale uptime biedt zonder gebruik van 
externe perslucht. Het geperforeerde ontwerp helpt 
inktophoping te beperken en vereist minder frequente 
reiniging, waardoor langer geprint kan worden zonder 
onderbreking. Opties zijn onder andere een printkop van 
90 graden en een nozzle van 60 of 70 micron.

Uptime peace 
of mind



De Videojet SIMPLICiTY™-interface vermindert interacties door de 
operator, waardoor potentiële gebruikersfouten worden voorkomen via 
een intuïtief 10" touchscreeninterface.

De tablet-achtige functionaliteit verhoogt het vermogen van een operator 
om een algemene gebruikersinterface te leren gebruiken, zonder dat er extra 
instructies nodig zijn. De interface is ook voorzien van meerdere talen. 

Ervaar eenvoudige bediening met de 
Videojet SIMPLICiTY™-interface

Wizard: begeleidt u bij iedere  
stap

Met ingebouwde wizards kunt u uw interface 
aanpassen zodat operators alleen de opties 
zien die ze nodig hebben. Foutcontroleregels 
helpen het volgende te bepalen: bewerkbare 
velden, toegestane gegevenstypen, 
beperkingen voor datumbereik en meer om 
interacties van de printer en potentiële 
gebruikersfouten te verminderen.

Door vooraf ingestelde en berekende 
velden wordt de noodzakelijke 
gebruikersinvoer geminimaliseerd en 
wordt de kans op codeerfouten 
aanzienlijk verminderd. 

Stap-voor-stap video-instructies om 
de operator door routinetaken te 
leiden.

 

Maximaliseer uw 
lijndoorvoersnelheid 
en productiekwaliteit 
met Videojet LifeCycle 
AdvantageTM

De Videojet 1580 maakt gebruik van 
geavanceerde analyses, externe 
connectiviteit en het grootste servicenetwerk 
in de branche om onze uptimebelofte waar 
te maken, activiteiten na verloop van tijd te 
verbeteren en binnen een paar minuten 
ongeplande onderbrekingen te herstellen. 

Uw printer  
optimaal laten presteren

Snel  
storingen oplossen en uw 
productiviteit behouden

De capaciteit 
en het gebruik van de printer 
na verloop van tijd verbeteren
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Ontworpen met 
productiviteit in gedachten 

SmartCell™ onderhoud 
 
Vereenvoudig routine-onderhoud met gekleurde en eenvoudig te 
vervangen Videojet SmartCell™-onderdelen. Vervangbare onderdelen 
moeten jaarlijks vervangen worden, of als de printer 5000 uur bereikt, 
wat als eerst komt.

Waarschuwingen op het scherm geven meldingen wanneer  
een onderdeel vervangen moet worden, waardoor onderhoud  
kan worden uitgevoerd in overeenstemming met productieschema's. 

Geen vervuiling, geen verspilling, 
geen fouten Smart Cartridge™-
systeem
 
De gepatenteerde cartridge voldoet aan uw doelstellingen om 
kosten te besparen door alle vloeistoffen af te laten vloeien uit 
de cartridge en biedt extra bescherming tegen lekkage tijdens 
transport en verwerking.

Er is een reeks milieuvriendelijke inkten en speciale vloeistoffen 
verkrijgbaar voor de 1580 CIJ-printer. 

Videojet OPTIMiZE 

De 1580 CIJ-printer maakt gebruik van de software van Videojet 
OPTIMiZE en is ontworpen om u beter begrip te geven van de prestaties 
van uw printer. U kunt extra ongeplande downtime voorkomen en de 
Total Cost of Ownership verbeteren door middel van suggesties en tips 
op basis van uw huidige printerwerking. 

Profiteer van betere printerefficiëntie door:
• Minder interacties met de printer, wat resulteert in minder 

codeerfouten, afval en herbewerking 
• Aanbevelingen voor betere omgevingsomstandigheden rond de 

printer, zoals de temperatuur van de fabriek 
• Advies over printeronderhoud waaronder vloeistof- en 

stroomverbruik

Optimize
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Dashboards:  
Als eerste  
reageren

Herstel op afstand:  
Als eerste  
herstellen

Externe meldingen:  
Word als eerste op de  
hoogte gesteld

Toegang op afstand met optionele  
VideojetConnectTM Remote Service*

De 1580 CIJ-printer met optionele VideojetConnect™ Remote Service biedt 
ingebouwde Remote Service. 
 
Krijg direct toegang tot het grootste netwerk ter wereld van CIJ-experts en breng de 
technicus rechtstreeks op uw lijn om te helpen bij probleemoplossing en 
printerherstel. Geen enkele andere technologie biedt sneller hulp om te verzekeren 
dat u de juiste beslissingen neemt wanneer dit nodig is.

* Afhankelijk van beschikbaarheid in uw land

85% minder ongeplande 
downtime**

**  Een toonaangevende bottelaar gebruikt het volledige spectrum 
aan Videojet LifeCycle Advantage™-mogelijkheden om ongeplande 
downtime te beperken met 85%. Met behulp van VideojetConnect™ 
Remote Service software voor gegevensanalyse, hebben de 
LCA-experts van Videojet een trend van fouten in veel printers 
gedetecteerd, de hoofdoorzaken van onjuist gebruik en onderhoud op 
afstand geïdentificeerd, en de klant ruim van tevoren gewaarschuwd, 
die vervolgens snel specifieke operatortraining kon implementeren, 
waardoor ongeplande downtime aanzienlijk werd verminderd.



‘Peace of mind’ als de standaard

Videojet Technologies is wereldwijd marktleider op het gebied van 
productidentificatie en levert verschillende technologieën zoals inline 
printen, coderen en markeren van producten, toepassingspecifieke 
vloeistoffen en product LifeCycle AdvantageTM.

Ons doel is om met producenten van verpakte 
consumentengoederen en farmaceutische en industriële 
goederen samen te werken die hun productiviteit willen 
vergroten, hun merken willen beschermen en uitbreiden 
en de trends en regelgeving vanuit de branche voor willen 
blijven. Dankzij onze experts en onze vooruitstrevende 
positie op het gebied van continuous inkjet (CIJ), thermo 
inkjet (TIJ), lasermarkeren, Thermo Transfer Overprinten 
(TTO), dooscoderen en -etikettering en printen op brede 
verpakkingen, heeft Videojet wereldwijd al meer dan 
345.000 printers geïnstalleerd.

Onze klanten vertrouwen erop dat Videojet-printers dagelijks 
meer dan tien miljard producten bedrukken. Direct Operations 
biedt ondersteuning aan klanten voor verkoop, toepassing, 
service en training met wereldwijd meer dan 4000 teamleden 
in 26 landen. Daarnaast bestaat het distributienetwerk 
van Videojet uit meer dan 400 distributeurs en OEM's in 
135 landen.

Bel ons op 0345-636 522  
stuur een e-mail naar info.nl@videojet.com
of ga naar www.videojet.nl
Videojet Technologies B.V. 
Gildenstraat 33
4143 HS Leerdam
Nederland

© 2019 Videojet Technologies B.V. — Alle rechten voorbehouden.

Het beleid van Videojet Technologies B.V. is gebaseerd op continue 
productverbetering.  
Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving 
tussentijdse aanpassingen en specificatiewijzigingen door te voeren.
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Wereldwijde hoofdkantoren

Verkoop- en servicekantoren 
van Videojet

Productie en 
Productontwikkeling

Landen met Videojet  
Sales & Service

Landen met Videojet Partner 
Sales & Service
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