
Az elérhető lézer

Lézeres jelölő

Videojet® 3210 CO2 Lézer 



Emelje új szintre a feliratozás 
hatékonyságát és minőségét 
egy olyan világszínvonalú 
CO2 lézerrel, melyet azzal 
a szándékkal terveztek, 
hogy az mindenki számára 
elérhető legyen. 
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A Videojet 3210 CO2 lézerrel nem kell 
kompromisszumot kötnie a minőség 
és a költségek terén. A német mérnöki 
precizitás és a sokéves lézeralkalmazási 
szakértelem egy olyan kifinomult 
kialakításban egyesül, amely mindenki 
számára elérhetővé teszi a lézeres 
jelölést.

Akár új az Ön cége a lézeres jelölésben, 
akár egy régebbi rendszert frissítene, a 
3210-et úgy tervezték, hogy az átállás 
zökkenőmentes legyen kompakt, 
egydobozos, könnyen telepíthető 
és minimális kezelői képzést igénylő 
kialakításával. 

Modernizálja termelését a 
Videojet 3210 CO2 lézerrel, 
amely elérhető közelségbe 
hozza a lézeres jelölést.

A lézeres rendszerek egyedülálló 
előnyöket kínálnak a hagyományos 
feliratozási megoldásokhoz képest. 
Hosszú élettartamú lézerforrásával, 
kiváló minőségű kódjaival és 
kellékanyagmentes működésével a 
Videojet 3210 CO2 lézer hatékony 
választás az Ön gyártásába.
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Prémium termék, kiváló ár-érték arány
A 3210 a megszokott Videojet minőséget kínálja 
megfizethető áron, amellyel a lézertechnológia mindenki 
számára elérhetővé válik. 

Precíz kialakítás, rugalmas használat 
A kiemelkedő német mérnöki munka és a kiváló 
alkatrésztervezés olyan megbízható, magas minőségű 
rendszert biztosít, amely az alkalmazások széles körét lefedi.

Nemzetközileg elismert, a világ számos országában használt

A Videojet 135 országban élvezi ügyfelei bizalmát mint piacvezető a kiváló 
minőségű, megbízható lézeres jelölőrendszerek terén, amelyekre a vevők 
biztonsággal építhetnek.

Az elérhető lézer
A 3210 CO2 lézer 30 évnyi világszínvonalú lézertervezési és széleskörű 
alkalmazási szakértelemünkre, valamint megbízható technikai 
támogatásunkra épül, hogy a Videojet lézertechnológiája mindenki 
számára elérhető legyen.

Lézer Kutatás-
fejlesztési központ 
Németország

Nemzetközi cégközpont
Egyesült Államok



Bonyolult alkalmazások, egyszerű kezelés
A világszerte telepített több mint 30 000 lézeres jelölőt használó 
ügyfelünk elégedettsége a bizonyíték, hogy a Videojet tudja, hogyan 
lehet könnyen üzemeltethetővé tenni egy lézeres feliratozót a 
gyártási környezettől, az alkalmazás bonyolultságától és a kezelő 
gyakorlottságától függetlenül.
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Hatékonyságra 
tervezve
Az egyszerű, egydobozos kialakítás zökkenőmentessé teszi a gyártósori 
integrációt, míg az intuitív, minimális kezelői képzést igénylő kezelőfelület 
beépített útmutatásaival segíti a gyors üzembe helyezést.

Egyszerű kezelés
Az intuitív, érintőképernyős kezelőfelület 
és a beállítási varázslók egyszerűvé teszik 
a jelölési feladatok létrehozását.

Gyors átállások
A kis helyigény és a sokoldalú rögzítési 
konfigurációk leegyszerűsítik a gyártási 
átállásokat.

Támogatott integráció
A Videojet technikusai segítenek, hogy a 
lézerek gyorsan és megfelelően kerüljenek 
beépítésre.

Könnyű integrálás
A kompakt, könnyű kialakítás 
zökkenőmentessé teszi a 
gyártósorba történő integrálást.
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648.3 mm / 25.5 hüvelyk
Hossz



Hosszú életű lézerforrás
A léghűtéses, 50 000 órányi várható 
élettartamú lézerforrás – minimális 
szervizigény mellett – hosszabb 
rendelkezésre állást biztosít.

Tartós, nem eltávolítható 
feliratok
A tartós feliratok beépített védelmet 
nyújtanak a termékek hamisítása ellen.

Kellékanyagmentes 
működés
A lézerrendszerekhez nincs szükség 
kellékanyagra, így soha többé nem kell 
tintát és oldószereket raktároznia.

Éles, tiszta feliratok 
A precíz lézeres feliratok könnyen 
olvashatók, és kihangsúlyozzák 
termékei minőségét.
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Jobb megoldás  
a cég gyártósorába
A lézeres rendszerek ideálisak azok számára, akik minimális 
erőfeszítéssel szeretnének kiváló kódminőséget elérni.

160.0 mm / 6.3 hüvelyk

191.5 mm /  
7.5 hüvelyk

Magasság

Szélesség
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A megbízhatóság az alapcsomag része
A globális jelöléstechnikai piac vezetőjeként a Videojet termelősorokba 
integrálható berendezéseket kínál partnerei számára, kiegészítve a 
speciális alkalmazásokhoz illeszkedő kellékanyagokkal és a LifeCycle 
AdvantageTM minőséggel

Cégközpont

Videojet értékesítési- és szervizirodák

Gyártás és termékfejlesztés

Videojet leányvállalattal rendelkező országok

 Szerződött disztribútorokkal rendelkező országok

Az amerikai VIDEOJET Technologies Inc. 
termékeinek kizárólagos magyarországi 
forgalmazója az AMSY Jelöléstechnika Kft. 
Munkatársaink több mint 25 éve szakértő 
partnerként segítik ügyfeleinket – mára több mint 
800 vállalkozást – a legmagasabb elvárásoknak is 
megfelelő jelöléstechnika kialakításában és 
alkalmazásában. A szakértő, ügyféligény-alapú 
tervezés és értékesítés mellett kiemelkedő figyelmet 
fordítunk az ezeket követő folyamatokra is. 

Magyarországon egyedülálló módon közel 20 
ügyfélszolgálati- és szervizmunkatársunk foglalkozik 
vevőink magas szintű támo gatásával. Országos 
szervizhálózatunk lehetővé teszi, hogy rugalmasan 
reagáljunk az ügyfeleinknél felmerülő karbantartási 
és javítási igényekre. Valljuk, hogy hosszú távú 
vásárlói hűséget kizárólag a kompromisszumok 
nélküli munkával elért, teljes körű vevői 
elégedettség eredményezhet.

AMSY – Fókuszban az ügyfeleink

AMSY Jelöléstechnika Kft. | 2040 Budaörs, Gyár utca 2. | www.amsy-jelolestechnika.hu | info@amsy-jelolestechnika.hu

Kellékanyagok:
06 20 994 99 44

Szerviz:
06 20 40 30 004

Biztos pont a termelésben©2022 Videojet Technologies Inc. — Minden jog fenntartva. A VIDEOJET elkötelezett a termékei folyamatos továbbfejlesztése mellett.

A VIDEOJET fenntartja a jogot arra, hogy a termék kinézetét vagy műszaki tartalmát külön tájékoztatás nélkül módosítsa. 

A prospektusban szereplő tartalmakért az AMSY Jelöléstechnika Kft. felelősséget nem tud vállalni.

Célunk, olyan kapcsolatok kialakítása a fogyasztási cikkeket, 
gyógyszereket, alkatrészeket gyártó ügyfeleinkkel, amelynek 
során partnereink termelékenysége, hatékonysága nő, erősebb 
védelmet biztosíthatnak márkáiknak, felkészültebbek lehetnek 
az iparági trendek, szabályozások változásaira. Termékeink (ipari 
kis- és nagykarakteres, HP rendszerű és sokfúvókás grafikus 
tintasugaras feliratozók, lézeres jelölők, fólia felülnyomtatók,  
adatcímkézők) a csomagolás és alkatrészgyártás legszélesebb 

értelemben vett jelöléstechnikai igényeinek lefedésére 
alkalmasak, és belőlük jelenleg világszerte több, mint 400 000 
üzembehelyezett készülékkel rendelkezünk. 
Videojet készülékekkel és gépekkel ügyfeleink naponta több mint 
tízmilliárd terméket jelölnek. Világszerte 26 országban, 4000 
munkatársunkkal állunk közvetlenül ügyfeleink rendelkezésére. 
Termékeinket a világ 135 országában 26 leányvállalat és 400 
disztribútor forgalmazza.

Készülékértékesítés:
06 23 500 422


