
VIDEOJET 1550 EN 1650 CONTINU INKJETPRINTERS





HeHet t gaat niet om de toeters en bellen.n

Het gaat oomm wat u nodigg hheeft om 
uw doelenn ttee bereiken in ddee realiteit.

De praktijk, waaaarir n n codes elke dag, op elk moment gog eded m moeten zijn.
Een wereld waaaaririn n uptime en continue verbeteringenn d dirirecect tot uiting 

komen in uw statatisistit eken. Waarin het doel is om stilstanand d tete verminderen 
en echte beschikkbabaarheid te vergroten. En waarin onderhohoudud geplande en 
preventieve routinine e isi . Daarvoor zorgen de Videojet 1550 eenn 1650 printers.

Uw ddooelen. Uw realliitteeit.
ViVidedeojo et is uw partner voor productiviteteitit..

UPTIME
Minimaliseer de frequentie 
en de duur van geplande 
en ongeplande stilstand

DE JUISTE CODE
Voorkom codeerfouten 
en zorg ervoor dat de

juiste code op het juiste 
product wordt geprint

HULPMIDDELEN
Vind de oorzaak van 

stilstand – en los 
deze voorgoed op

EENVOUDIGE 
BEDIENING

Meer aandacht voor 
de productie, minder 

op gebruikersinteractie 
en onderhoud



Uw doel is uptime, niets meer niets minder
Geen excuses. Geen als, en, of maar. 
Hoe meer geplande productietijd, en beschikbare apparatuur in die tijd, hoe beter u uw doelen bereikt. In 
de praktijk is er ongeplande stilstand. Lastige onderhoudsprocedures. Uitschakelingen, hoofdbrekers en 
tegenslagen. Die het bereiken van uw doelen in de weg staan.
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UWUW DOEL IS HET MAXIMALISEREN VAN GEPEPLALANDE 

PRPRODUCTIETIJD. ZORG ERVOOR DAT NIET T GEGEPLP ANDE

STILSTAND GEEN ROET IN HET ETEN GOOIOIT.T. UpU time 

bebeïnïnvloedt de Overall Equipment Effectiveness (OEE). EEn n dede OOEE beïnvloedt

dede wwinst. Iedere fabrikant wil dat de uptime van productctieielilijnjnene  100 

prproco ent is. Voor variabele codeerprocessen helpen Videeojojetets s 151 50 en 1650 

prinnters u daarbij, met innovaties die geen andere printterer l leveren kan. 

Onze exclusive CleanFlow™ -printkop en Dynamic Calibrratatioionn™™ voorkomen

ininktktophoping en garanderen afdrukkwaliteit om de printnterer b betetrouwbaar

tet  llaten functioneren. Onze core met lange levensduur zozorgrgt t voor hoge

prprodo uctietijd – tot wel 14.000 uur continue productie tuussssene  geplande

ononderhoudswerkzaamheden.

EnE  oonze 1550 en 1650 printers leveren beschikbaarheidsdsststatatisistieken die 

kuk nnen worden geconfigureerd naar uw meetvoorkeurenen.

MINDERER F FRREQUENTE PRINTKOPREINIGINGEN

Ons geg patatenten eerd CleanFlow™ -printkopdesign zorgt voor overdruk van 

gefilterderde lu lucht, om inktophoping te voorkomen die kan leiden tot het

uitschhakeakelenlen van standaard inkjetprinters. Dus krijgt u betrouwbare 

duidellijkijke ee en cn onsistente codes en langere productietijd tussen

printkkopropreineinigingen. 

DYNAMIMIC C CAC LIBRATION™ VOOR BETERE PRINTKWALITEIT

Dynamic Cc Calia bration™ past geavanceerde meet- en controlefuncties 

toe omm au autotomatisch de afdrukparameters bij te stellen. Hoewel 

de omgmgevievingsng temperatuur en vochtigheid gedurende de dag en 

de seizoeenenne  veranderen, kunt u rekenen op dezelfde geweldige 

afdruk wakwalitliteit – alleen van Videojet.

inktstroom-
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verwarmingselement
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*Resultaten van 99,9% beschikbaarheid verkregen 

uit een onderzoek onder klanten die meer 

dan 400 printers voor actieve productielijnen 

vertegenwoordigen. Meer dan de helft van

de klanten hadden 100% beschikbaarheid. 

Individuele resultaten kunnen variëren.

Recente resultaten van klanten tonen:

99,9%  
BESCHIK- 

BAARHEID*

PAPAS S DE METING AAN UW PROCESSEN AAN

Configureer de printer om de beschikbaarheid te volgen 

zoals u dat wilt. Bijhouden ten opzichte van 'printer-

aanaan' tijd – de printer is ingeschakeld. Of bijhouden 

ten opzichte van 'jets-aan' – inkt circuleert en de 

printer is aan het printen of is gereed om te printen. 

KieKies ds e methode die het beste past bij uw geplande

prop ductietijd en OEE-methoden.



Nuttige informatie om productiviteit te verbeteren

Uw doelen worden alleen maar moeilijker in de loop van de tijd. U moet produceren, geen strijd voeren.  
Wat voor informatie heeft u nodig om de precieze oorzaken van stilstand te ontdekken en verhelpen?  
Zodat u nu uw doel bereikt en duurzame verbeteringen aanbrengt voor meer productiviteit in de toekomst?

 PAGINA 6



VOOOR CONTINUE VERBETERING VAN 

UPUPTIME EN OEE HEEFT U MEER NODIG DANAN 

BEB SCHIKBAARHEIDSPERCENTAGES. Zonderr i inznzicichth  in de 

context van deze informatie kan het probleem niet worddenen opgp elost. 

HeH t t moet zich kunnen focussen op de grootste problemmenen e en n door 

mimidddel van achterliggende informatie de precieze oorzaaakak v vanan 

onongeg plande stilstand achterhalen.

De display van de 1550 en 1650 printers geeft naast dee s statatus van 

dede ttechnische functies ook gegevens over de printer- en n opopererata ionele 

bebeschikbaarheid weer. Bekijk de printerbeschikbaarheiddsgsgegegeve ens

tot t in de details om de technische en operationele oorzazakeken vav n niet 

gegeplp ande stilstand te achterhalen. Alles wordt logisch wweeeergeggeven, 

zozodat problemen efficiënt en effectief kunnen worden opopgegelosts .

DeDe C CLARiTY™ interface toont de benodigde informatie om m snsnelel t te zien 

wat er is gebeurd maar ook om te bekijken wat er daadwwererkekelilijkj  aan de 

hahandn  is. Zo kunt u met vertrouwen de precieze oorzaak vavan n ststililsts and

vasttstellen en verhelpen voor duurzame procesverbeteringngenen.

VERBETTERER  OEE IN DE LOOP VAN DE TIJD

De 155550 d0 dee 1650 printers zijn ontworpen voor steeds betere OEE door

bruikbkbareare in informatie te leveren waar u iets mee kan, of dat nu betekent 

dat eeeen pn prinrintparameter moet worden aangepast of een gebruikersfout 

gecorrrrigeigeerder

SNELLLELER R HERSTELLEN VAN EEN FOUT

Onze CLARLARiTY™ interface geeft u direct foutinformatie die u kunt 

gebruiuikenken o om problemen op te lossen en uw lijn weer zo snel mogelijk

in beddrijrijf tf te se tellen.

Beschikbaarheidspercentage = uptime/potentiële productietijd

Operationele fabriekstijd

Geplande productietijd

Volledig productieve tijd

geplande stilstand

niet geplande 
stilstand

De D 1550 en 1650 CLARiTY™ interface presenteert foutinformatie oe op lp logio sche wijze, zodzodat a u fouten kan identificeren 

en en u kan focussen op de grootste problemen en door middel vaan an a hchterliggende ggegeegevenve s de precieze oorzaak van 

ongeplande stilstand kan achterhalen.

RESRESULTAAT: U kunt actie ondernemen om de precieze oorzaak tk te ee elimlimineren en duduurzurzaame verbeteringen te bereiken.

BEKIJK DE GROOTSTE 
VEROORZAKERS VAN STILSTAND

CONTROLEER FREQUENTIE 
EN DUUR

STEL DIAGNOSE VAN DE OORZAAK 
EN PAS PROCES VERBETERING TOE

OEE
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Code invoer zonder risico op fouten
Zo ziet uw doel eruit: Nooit meer een verkeerde code, datum of artikelidentificatie. Nooit. En zo ziet de praktijk 
eruit: Codes waarvan een cijfer verkeerd is, niet bestaande datums, verkeerde codes op producten, typfouten, 
verkeerde vervaldata. 50%-70% van de codeerfouten zijn te wijten aan gebruikersfouten.

Codeerfouten kunnen leiden tot verspilling, bewerking, boetes voor regelovertredingen en mogelijke aantasting van 
merkreputatie. Dat hoeft u niet te overkomen. Wij kunnen u helpen uw lijn productief en uw merk sterk te houden.
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WEELKOM BIJ CODE ASSURANCE, VIDEOJEETTSS ININTEGRALE

AANPAKPP VOOR HET PRINTEN VAN DE JUISSTTEE CODES

OP DE JUISTE PRODUCTEN. Onze geavanceerdrde e sosoftftware zorgt 

voor zo min mogelijk invoerfouten van de gebruiker in hehett cocoded er- en 

markeerproces.

EeEenvn oudig aanmaken van foutvoorkomende regels tijdenenss de instelling, 

bijvjvoorbeeld of velden kunnen worden gewijzigd, toegesstatanene ggegevenstypen 

en b beperkingen voor datumbereik.  De gebruiker is bepeperkrkt tot de door u 

gegesspecificeerde keuzes, met veldvragen, dropdownmennu'u's,s, k kala enders en 

vooraf gedefinieerde indelingen die helpen de juiste invovoerer tte e garanderen.

Vervolgens moet een afdrukvoorbeeld worden bevestigdd vvooorddat het 

afafdrdrukken begint.

WiWiltlt u nog meer codecontrole? Installeer CLARiSOFT™ op uwuw  pc om 

reregeg lgebaseerde codes aan te maken en voorkom dat niett-g-geaeaututoro iseerde

gebruikers regels of codes wijzigen. Installeer CLARiNET™ een n u u kuk nt via uw

nenetwtwerk automatisch codes naar een of meer printers sturrenen e en n geg gevens voor 

uw codes uit een database halen, wat de kans op fouten vvererdeder r vev rkleint.

FOOUTUTBEBESTENDIGE IINSNSTTELLINGSWIZARDS

Eenenvvoudigd  aanmakenn va vann foutbestendige regels tijdens het instellen 

vanan ee een tn aak, zoals oof vf veldelden kunnen worden gewijzigd, toegestande 

gegegeveevenstypen en bepeeperkirkingen voor datumbereik.  

KEKEUZU EBEPERKING VOOR 

MINIMAAL AANTAL FOUTEN

Invoerschermen beperken 

gebg ruikers tot de tijdens de 

taakinstelling gedefinieerde 

keukeuzes. Een datum invoeren? 

GebGebruik de kalender met de 

toet gestane houdbaarheidsdata. 

EenE  landcode? Kies uit een 

dropdownlijst. Een lotcode? Laad 

hemh  automatisch in een vooraf 

gedgedefinieerd formaat.

VIVISUS ELE TAAKSELECTIE

TakTaken kunnen worden opgeslagen en gevonden door 

gebgebruik van herkenbare bestandsnamen, zoals het 

proproduct dat wordt gecodeerd. Een afdrukvoorbeeld 

biebiedt zekerheid dat de juiste taak wordt geladen.

STAP-VOOR-STAP GEGEVENS INVOER

Gebaseerd op de regels die u tijdens de 

taakinstelling heeft gedefinieerd, alleen

toegestane velden kunnen worden gewijzigd. 

De printtaak kan pas worden geladen als de 

gebruiker elke invoer heeft bevestigd.



DE VIDEOJET 1550 EN 1650 PRINTERS ZIJN 

ONTWORPEN VOOR BEPERKTE EN EENVOUDIGE 

BEDIENING, ZODAT U ZICH KUNT RICHTEN OP DE 

PRODUCTIE. Het begint met een groot, helder touchscreen. Het

Smart Cartridge™vloeistoffensysteem zorgt voor aanzienlijk minder

verspilling, geknoei en fouten. En als het tijd is voor het geplande 

onderhoud, brengt het modulaire coresysteem u snel terug in productie.

Modulaire core: Dankzij het geavanceerde core-design kunnen de 1550 en 1650 printers 

tot wel 14.000 uur tussen geplande onderhoudswerkzaamheden werken. De core is snel en 

eenvoudig te vervangen en bevat alle inktsysteemfilters en slijtage onderdelen.

Modulair printkopdesign: Automatische instelling, kalibratie en bijstelling zorgt voor 

consistente prestaties met minimale interventie van de gebruiker. De printkop is eenvoudig 

te reinigen, de intervallen tussen reinigingsbeurten zijn langer en het opstarten na een 

lange stilstand gaat snel.

Interactief touchscreen: Ons heldere 264 mm (10.4") touchscreen maakt het op afstand 

volgen van de taakstatus makkelijk. En onze snelle, intuïtieve interface stroomlijnt de 

dagelijkse interactie door duidelijk de reële vloeistofniveaus, onderhoudswaarschuwingen, 

afdruktaken en operationele informatie te tonen.
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DE PERFECTE INKT VOOR IEDERE TAAK. DANKZIJ 40 

JAAR SERVICE: Videojets Smart Cartridge™ vloeistoffensysteem maakt 

vervanging voorspelbaar en eenvoudig, zonder verspilling, zonder geknoei en 

zonder het risico per vergissing de verkeerde inkt of een ongeschikte make-

upvloeistof te laden. We vullen de cartridges met de beste kwaliteit inkten en 

vloeistoffen, samengesteld om aan vrijwel alle toepassingseisen voldoen.

Glas, kunststof en metaal Vette, wasachtige of vochtige materialen. 

Processen met hoge snelheid en hoge temperatuur Bestand tegen vervagen, 

oplosmiddelen, slijtage en afgeven. Voldoet aan plaatselijke milieuregels. Wat 

uw eisen ook zijn, er is altijd een Videojet Smart Cartridge™ inkt die geschikt 

is. En wij bezitten de expertise om u te helpen de juiste te kiezen.

KWALITEIT, PRODUCTIVITEIT, UPTIME. WIJ HELPEN U UW 

DOELEN TE BEREIKEN: Van de installatie en training gericht op uw 

operationele behoeften – voor preventief onderhoud en snelle respons – tot 

samenwerking voor continue verbeteringen. Onze wereldwijde service-

organisatie is niet alleen 's werelds grootste en snelst reagerende. Het is een 

team van experts die zich vanaf dag één toewijden aan uw succes, om te 

voldoen aan de productiviteitseisen van elke volgende dag.

We willen niet slechts uw leverancier zijn. We willen deel uitmaken van uw team, 

zowel bij oplossen van problemen als bij het u helpen meer te bereiken dan u 

ooit voor mogelijk hield.

Voor Uptime Peace of Mind™, zorgeloos coderen, wordt partner van Videojet.

We hebben inkt die door condensatie kan dringen, bestand is tegen het pasteurisatieproces 

en goed hecht op flexibele folie, HDPE en andere lastige materialen.

Van het integreren van uw codeeroplossing in uw productieproces tot het leveren van 

supplies, parts en service op het juiste niveau voor uw bedrijf: de specialisten van Videojet 

staan voor u klaar, altijd en overal.



Videojet Technologies B.V. 

800-843-3610 
www.videojet.nl 
info.nl@videojet.com

Techniekweg 26
4143 HV  Leerdam
Telefoon: 630-860-7300 
Fax: +31 (0)345 633213 630-616-3623

Hoofdkantoor

Videojet verkoop & service

Fabricage & productontwikkeling

Landen met Videojet verkoop & service

Landen met Videojet partnerverkoop & -service
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