
Thermo Transfer Overprinten

Videojet® 6230

Gebruiksvriendelijkheid 
met Code Assurance-
technologie
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Design*

De VideojetConnect™ Productivity 
Suite bevat een gratis cloudgebaseerde 
tool voor het maken van sjablonen.

Verbeter printkwaliteit op flexibele 
verpakkingsmaterialen en 
verminder codeerfouten aanzienlijk 
met Videojet Thermo Transfer 
Overprint-technologie (TTO).

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw land
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De Videojet 6230 Thermo 
Transfer Overprinter

De 6230 is onderdeel van de Videojet TTO-serie en is ontworpen 
om uw productiviteit te verhogen. De Videojet 6230 maakt 
gebruik van de nieuwste technologie om codeerfouten op flexibele 
verpakkingen te verminderen en de Total Cost of Ownership (TCO) 
te verbeteren. 

De 6230-printer is eenvoudig in gebruik, met 
een intuïtieve kleuren-touchscreencontroller en 
one-touch WYSIWYG-taakselectie. 

Het eenvoudige cassettemodel heeft een 
lintcapaciteit van 700 meter voor langere 
printcycli, en biedt een veiligere en eenvoudigere 
manier om lint aan te vullen met minimale 
impact op uw productie. 

Code Assurance wordt standaard geleverd bij de 
6230-printer bij het gebruik van CLARiSOFT™-
sjablonen of VideojetConnect Design-software. 
Deze eenvoudige hulpmiddelen bij het maken van 
codes verminderen interacties van de operator, 
wat resulteert in minder operatorfouten en minder 
onnodig productafval en herbewerking.

Voorkom verkeerd geprinte codes die zich vaak 
voordoen bij het gebruik van hot stamping of 
andere minder geavanceerde TTO-technologieën, 
en verminder tussenkomst van operators met 
vooraf gedefinieerde opties. 

De Videojet 6230 is verkrijgbaar met Bluetooth® 

verbinding* en kan ook bediend worden vanaf een 
Android-telefoon**, waardoor de interactie van de 
operator met de printer en de productielijn wordt 
verminderd. 

De Videojet 6230 levert vandaag een oplossing 
voor de eisen van morgen.

®  Het Bluetooth® merk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc., en het gebruik van dergelijke merken door Videojet is onder licentie.  

Andere handelsmerken en merknamen zijn van hun respectieve eigenaars.

* Een Bluetooth USB-adapter is vereist bij het gebruik van de 

Videojet 6230-app. De Videojet 6230-printer valt alleen onder 

de garantie met de aanbevolen door Videojet geleverd bluetooth 

USB-adapters die voldoen aan de FCC- of CE wetgeving. Neem 

contact op met uw plaatselijke autoriteiten om te bepalen of extra 

landspecifieke certificering vereist is voor uw land.

** De Videojet 6230-app ondersteunt Android OS, versie 4.4.4 

(KitKat) of hoger. Het Android-telefoon is nodig voor Bluetooth-

tethering bij het gebruik van de Videojet 6230-app.



Gebruiksvriendelijkheid 
•	 Eenvoudige	lint-cassettewissels	met	

drukknopvergrendeling zorgen ervoor dat lint snel 
en eenvoudig vervangen kan worden

•	 Intuïtieve	tablet	5''	touchscreencontroller	met	
CLARiTY™ interface die ook gebruikt wordt in 
andere technologieën van Videojet

Sluit aan bij uw unieke 
productiebehoeften 
•			Bediening	zonder	lucht	elimineert	externe	perslucht

•	 Biedt	kwalitatief	hoogwaardige	codes	tot	snelheden	van	
150	verpakkingen	per	minuut

•	 Printkop	met	enkel	ontwerp	voor	intermitterend	of	
continu printen

•	 Compact	ontwerp	voor	eenvoudige	integratie	in	de	
meeste productielijnenDiagnostiek 

•				Nauwkeurige	lintcontrole	met	bidirectionele	
stappenmotoren minimaliseert ruimte tussen 
codes en verspilling van lint

•	  Bij een lintlengte van 700 meter hoeft het lint 
minder vaak vervangen te worden dan bij hot 
stamp-systemen of andere TTO-systemen

•	  Eenvoudig	lintpad	zorgt	voor	snelle	wisselingen	
en een efficiëntere werking

•	  Met Bluetooth®-connectiviteit kan de operator 
de printer vanaf een Android-telefoon 
bedienen
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Videojet 6230
Gebruiksvriendelijkheid 
met Code Assurance-
technologie

Code Assurance 
•	 Met	WYSIWYG-printvoorbeeld	kunnen	operators	

bevestigen dat de juiste code is geselecteerd

•	 Ingebouwde	Code	Assurance-software	helpt	om	
door de operator veroorzaakte fouten, zoals onnodig 
productafval en herbewerking, te verminderen

•	 Real-time-klokstempel	voorkomt	datumfouten

•	 Voordeel	van	eenvoudige	codeaanmaak	met	
VideojetConnect-ontwerp of  
CLARiSOFT-software



Innovatief ontwerp

•			Voorkomt	de	noodzaak	voor	perslucht

•			Minder	slijtageonderdelen	door	eliminatie	
van luchtslangen en aansluitingen

•			Consistente	codekwaliteit	door	 
nauwkeuriger printkopbeheer 

•			Voorkomt	het	risico	dat	operators	te	veel	
wijzigen in standaard lucht-instellingen
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De Videojet 6230 kan eenvoudig  
worden geïntegreerd in de meeste  
productielijnen en is ontworpen om 
typische productielijnomgevingen te 
weerstaan. 

Vrijwel 
foutloze 
bediening

Eenvoudig onderhoud 
•		Minder	slijtageonderdelen	kunnen	snel	en	eenvoudig	

worden vervangen om ervoor te zorgen dat de 
productie zo snel mogelijk weer op gang is

•		Printkop	is	eenvoudig	te	vervangen	en	vereist	geen	
extra	operatorinterventie	om	verder	te	gaan	met	
printen

De printer biedt  
de volgende voordelen: 

Eenvoudig	te	
gebruiken 

cassette

Eenvoudig	
lintpad

Bidirectionele 
stappenmotoren

Robuust en getest 
ontwerp met metalen 

afwikkelspillen

Eenvoudig	
printkopontwerp
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Design

Code Assurance op de 6230-printer 
is voorzien van sjablonen die zijn 
gemaakt in Videojet CLARiSOFT, 
CLARiSUITE™ of VideojetConnect 
Design-sjabloonbeheersoftware.

1 Volledige weergave van de 
geselecteerde code (WYSIWYG)

2 Geregelde operatorinvoer  
om fouten te voorkomen

3 Real-time-klokstempel

Code Assurance

Code Assurance
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Prestatiefuncties

Geavanceerde bediening

De 6230-printer is verkrijgbaar met Bluetooth®, waardoor 
de printer via de Videojet 6230-app op een Android-telefoon 
bediend kan worden, in plaats van een HMI.

Telefoon kan worden gebruikt als 
een geheugenstick om taken over te 

dragen naar VideojetConnect Design-
software en de 6230-printer

Telefoon kan een taak selecteren 
van een barcode, waardoor de 

kans op menselijke fouten wordt 
verkleind

Mobiel apparaat kan 
fungeren als GUI, in 
plaats van speciale 

controller



‘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 0345-636 513 
of stuur een e-mail naar info.nl@videojet.com
ga naar www.videojet.nl
Videojet Technologies B.V.  
Techniekweg 26  
4143 HV Leerdam  
Nederland

© 2018 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

mailto:info.nl@videojet.com

