
Công nghệ khắc Laser

CO
2
 & Fiber Laser 

Gặp vấn đề tích hợp và

hiệu chỉnh chính xác –

lựa chọn giải pháp laser

cho yêu cầu của bạn
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Videojet – mang đến cho bạn
giải pháp in mong muốn

Mang đến một đẳng cấp cao hơn bất cứ giải

pháp in nào, một bản in laser hoàn chỉnh được

mang lại bởi sự hiểu biết sâu sắc về sự tương

tác giữa công nghệ in và bề mặt. Việc in ấn hoàn

chỉnh yêu cầu một loạt các công nghệ laser và

kiến thức tích lũy của hàng nghìn ứng dụng.

Với gần 30 năm kinh nghiệm chuyên môn về

các ứng dụng laser và danh mục laser bao gồm

CO2, dạng sợi cáp quang (fiber) và các dạng

laser rắn khác, Videojet đáp ứng tuyệt đối cho

yêu cầu của khách hàng.



Ưu điểm về thời gian hoạt động

Nguồn sáng laser có tuổi thọ cao, bảo dưỡng ít

và sự hao mòn thấp giúp giảm thiểu thời gian

ngừng hoạt động cả trong dự kiến và ngoài dự

kiến. Đồng thời đảm bảo ít sự can thiệp nhất trong

các giai đoạn sản xuất điển hình. Quy trình cài

đặt thiết lập và thay đổi giữa các dây chuyền rất

nhanh chóng, với các tính năng được thiết kế

tiên tiến và các công cụ phần mềm trực quan

giúp tối đa hóa hoạt động của các máy in.

Đảm bảo về mã hóa

Phần mềm CLARiTY™ tiên tiến giúp ngăn ngừa

các lỗi in sai bằng việc giảm các hoạt động đầu

vào trong quá trình in và đánh dấu. Hệ thống

OnBoard Code Asurance đồng nghĩa với việc bạn

sẽ có mã in chính xác, tại vị trí chính xác, trên

sản phẩm chính xác hết lần này tới lần khác.

Đảm bảo hiệu suất

Kích thước cửa sổ in lớn nhất trong các ngành

công nghiệp và khả năng in ở tốc độ cao giúp

đảm bảo sự thông suốt của dây chuyền sản

xuất. Phần mềm CLARiTY™ kiểm soát laser

cung cấp dữ liệu ngay lập tức trên các lỗi thông

tin, giúp dây chuyền quay trở lại đoạn trước khi

lỗi và tiếp tục vận hành. Các công cụ tiên tiến

giúp xác định nguyên nhân gốc rễ gây nên các

đợt dừng máy bất thường và giúp khách hàng

cải thiện quy trình.

Sử dụng đơn giản

Videojet cung cấp một loạt các tùy chọn cấu

hình tiêu chuẩn và linh kiện để đảm bảo máy

in laser hoạt động tương thích với quy trình

làm việc trong hoạt động sản xuất của khách

hàng. Vận hành dễ dàng, điều này đồng nghĩa

với việc đội ngũ của bạn có thể tập trung nhiều

hơn vào việc sản xuất và ít chú ý hơn đến

tương tác người dùng và bảo trì.

In laser – khẳng định sự xuất sắc
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Chất lượng in và sự ổn định, thời gian hoạt động cao, bảo dưỡng đơn giản là một 

trong số nhiều lý do để lựa chọn giải pháp in laser cho hoạt động của bạn. Tuy nhiên 

không phải tất cả các máy laser và các nhà cung cấp laser đều giống nhau. Xác định 

một giải pháp đúng đắn bắt đầu bằng việc làm việc với đối tác phù hợp – người có 

thể mang đến danh mục giải pháp rộng nhất, kiến thức sâu rộng về ứng dụng và sự 

hỗ trợ về từng lĩnh vực. Từ năm 1985, Videojet đã liên tục làm việc với các tiến bộ 

mới nhất trong công nghệ laser để mang lại các giải pháp đa dạng nhất trên các bề 

mặt khác nhau và các ứng dụng có thể đáp ứng cho ngành công nghiệp đóng gói.
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1. Ống Niken

2. Kim loại

3. Nhựa tự động

4. Nhãn

5. Kính

6. Ống nhựa

7. Thiết bị y tế

8. Chậu nhựa

9. Thép không gỉ

10. Linh kiện điện tử tự động

11. Lon kim loại

12. Chai nhựa

1.   Giấy và bìa giấy

2.   Gỗ sơn

3.   Cạc

4.   Nhãn dính

5.   Hộp bìa

6.   Hộp các-ton

7.   Cao su

8.   Kính

9.   Gỗ

10. Thanh popside

11. Cốc giấy

12. Thùng kim loại
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Một giải pháp Laser

cho hầu hết mọi dây chuyền sản xuất

Hệ thống Laser CO2 Fiber laser systems
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1. Nắp kim loại

2. Bo mạch

3. Linh kiện điện tử

4. Dược phẩm

5. PVC

6. Bao bì vô trùng

7. Ống nhựa

8. Vật liệu dẻo

1 5

2

3

4

6

7

8

5 9

6

7

8

10

11

12

Mang đến bản in tốt nhất trên bề mặt sản phẩm đặc thù của bạn và ứng dụng dựa trên

đặc điểm kỹ thuật tối ưu của loại nguồn sáng và cường độ ánh sáng, đầu in và thấu

kính cũng như các yếu tố khác, những thứ sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả in. Chúng tôi

hiểu về công nghệ laser, và cam kết sẽ phát triển các công nghệ laser từ 1985. Điều

này cho phép chúng tôi mang đến một loạt các lựa chọn đa năng nhất của hệ thống

laser để đáp ứng chính xác những yêu cầu của ứng dụng.

Fiber laser systems Hệ thống laser CO2 và laser fiber



Hệ thống laser CO
2
 

Chất lượng in cao và đồng nhất trên

hầu hết các chất liệu.

Cho các mã in chất lượng cao – bạn có thể

dựa trên hiệu quả của một loạt các tùy chọn

laser CO2 của Videojet. Các sản phẩm của

chúng tôi được thiết kế để đáp ứng các yêu

cầu của phần lớn ứng dụng bao bì của

khách hàng thông qua việc mang đến thời

gian hoạt động tối đa, nâng cao năng suất

và và các tùy chỉnh đa dạng nhất cho việc

tích hợp vào dây chuyền.
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3020 3130 3330

3330 là máy in laser 30-Watt CO2 dẫn đầu thị

trường về hiệu quả cao và độ linh hoạt tuyệt

đối. Các hoạt động đóng gói tốc độ cao với yêu

cầu khô ráo, chất lượng in cao hoàn toàn có

thể yên tâm dựa vào hiệu quả của 3330.

•  Hệ thống hoàn chỉnh linh hoạt với 21 tùy 

chọn cửa sổ in, 3 đầu in, 13 ống kính và 3 

bước sóng

•  Gần như không có giới hạn về font chữ, ký 

tự đặc biệt hay đồ họa. Tốc độ dây chuyền 

đáp ứng lên tới 900 mét/phút.

•  Chùm sáng tập trung cao mang đến giúp đạt 

được hiệu quả in với độ tương phản tốt hơn.

•  Giải pháp lý tưởng cho việc in các mã phức 

tạp ở tốc độ cao.

3130 là mẫu máy in CO2 10-Watt được thiết kế

cho các nhu cầu bao bì chuyên nghiệp với yêu 

cầu cao về chất lượng tại dây chuyền với tốc 

độ trung bình. Thiết kế với thời gian hoạt động 

tối đa và độ tin cậy, 3130 cung cấp nguồn sáng 

với tuổi thọ lên tới 45,000 giờ.

•  Tùy chọn cửa sổ in rộng, cho phép in nhanh

và hiệu quả hơn.

•  Tùy chọn 32 chùm sáng tiêu chuẩn cho việc

tích hợp máy laser vào việc đóng gói hoặc

làm đầy các thiết bị cung cấp thời gian hoạt

động hệ thống tốt nhất.

•  Các tính năng độc đáo, như cáp kết nối có

thể tháo rời, được thiết kế để tích hợp sự 

đơn giản với dây chuyền.

•   Tốc độ in lên tới 1200 ký tự/ giây và tốc độ dây 

chuyền lên tới 600m/phút.

Hệ thống in laser 3020 đặc biệt được thiết kế 

để đáp ứng các ứng dụng in đơn giản bao 

gồm một loạt các ứng dụng bề mặt. Dễ dàng 

cái đặt và vận hành và đủ linh hoạt để đáp 

ứng các thay đổi theo nhu cầu sản xuất.

• Trọng lượng nhẹ và có thể di chuyển, Laser 

3020 được thiết kế để đáp ứng những

thay đổi đơn giản. Việc cài đặt cho các

sản phẩm khác nhau chỉ tốn ít hơn 20 phút

bằng việc điều chỉnh kệ đứng di động.

•  Khoảng in cực kỳ lớn cho phép in chính

xác trên nhiều vị trí khác nhau, cho phép 

in nhiều nội dung hơn trên khu vực rộng 

hơn.

•  Tốc độ in tối đa lên tới 500 ký tự/ giây.

•  Đáp ứng tốc độ dây chuyền tối đa lên tới

60 mét/phút.

Hệ thống in laser và
giải pháp của chúng tôi

Bước sóng:
Các tùy chọn khí CO2 cho nguồn laser của Videojet rất đa dạng, giúp mang lại giải pháp tốt nhất và chính xác nhất
cho ứng dụng của khách hàng.



Hệ thống in laser dạng sợi quang

Giải pháp in nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ

cho các bề mặt cứng.

Một loạt ứng dụng Laser dạng sợi quang đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu của các nhà sản

xuất, những người thường xuyên phải làm việc với các vật liệu đóng gói cứng, tỉ trọng cao trên các

dây chuyền tốc độ trung bình hoặc cao. Các ngành công nghiệp bao gồm đồ uống, ống đùn và dược

phẩm là các khách hàng phải tiến hành các lịch sản xuất với yêu cầu về sự thông suốt của dây

chuyền ngày càng tăng, cần một máy in laser có thể đảm bảo tốc độ và mang đến độ tương phản

đáp ứng được, hoặc vượt qua cả sự kỳ vọng.
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75107210/7310

7210 và 7310 là 2 dòng máy in laser dạng sợi với xung lần lượt là 10-Watt và 20-Watt. 

Đây là 2 trong số các hệ thống in laser rắn với sự chắc chắn, đa năng và chi phí bảo trì 

thấp. 7210 và 7310 được thiết kế để in trực tiếp lên các phụ tùng và các ứng dụng độc 

nhất trên kim loại, nhựa và các vật liệu khó in khác trong ngành công nghiệp hàng không 

vũ trụ, tự động hóa, điện tử, thiết bị y tế.

•   Nguồn sáng sợi cực kỳ đáng tin cậy với tuổi thọ lên tới 100,000 giờ và buồng bảo trì 

loại bỏ vết phồng phổ biến với Nd:YAG lasers

•   Tùy chọn đầu quét độ phân giải cao mang đến khu vực in cực kỳ rộng, kèm với một cửa 

sổ in thêm vào cho các ứng dụng in trên các vật thể đang bay với tốc độ cao.

• Nguồn sáng laser Ytterbium được điều chỉnh cho chất lượng in cao trên chất liệu kim 

loại và nhựa.

•   Thiết kế cực kỳ chắc chắn với các tùy chọn cấu hình linh hoạt cho việc tích hợp liền mạch. 

Máy in laser 7510 – 50 Watt mang đến hiệu quả

vượt trội cho dấu in độ tương phản cao trên bề 

mặt nhựa cứng, thùng kim loại và các sản phẩm 

công nghiệp khác, kể cả ở tốc độ dây chuyền cực 

kỳ cao. Được thiết kế đặc biệt cho tốc độ cao ở 

ngành công nghiệp đồ uống, đùn ống và dược 

phẩm, 7510 nâng cao gấp đôi tốc độ in so với 1 

máy in laser dạng sợi 20-Watt, đáp ứng yêu cầu 

vết in khô, dấu rõ ràng và nâng cao sự thông suốt.

•  Nguồn sáng laser với khí làm lạnh hiệu suất cao

hầu như loại bỏ hoàn toàn thời gian bảo trì cộng

vớ hiệu quả sử dụng năng lượng cao hơn tới 

90% so với hệ thống laser Nd:Yag.

•   Cửa sổ in rộng cung cấp nhiều thời gian hơn để 

in, nâng cao sự thông suốt và tối đa năng suất.

•  Nguồn điện 50-Watt với đầu quét độ chính xác cao

mang đến chất lượng in cao và đồng nhất trên khắp

của sổ in.

•  Hai đơn vị chuyển chùm kết hợp tùy chọn khoảng

cách in đa dạng mang tới sự linh hoạt trong cài đặt.
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Đảm bảo mã in chuẩn

Hệ thống kiểm soát CLARiTY™ xác định

thực tế dây chuyền sản xuất – hoàn toàn

không có chỗ cho việc gián đoạn sản xuất

và tối đa năng suất, đồng nghĩa với mã in

chính xác trên sản phẩm chính xác trong

mọi thời điểm

Có sẵn trên bất kì hệ thống Laser nào của Videojet, CLARiTY™ với

giao diện người dùng trực quan và phần mềm tích hợp Code Asur-

rance giúp tối thiểu và ngăn ngừa lỗi đầu vào trong quá trình in và

đánh dấu, đồng thời giảm thiểu đáng kể lỗi trong quá trình hoạt động.

Bên cạnh đó, màn hình chẩn đoán có khả năng theo dõi nguyên nhân

của việc dừng dây chuyền và giúp giải quyết lỗi, đưa dây chuyền trở

lại hoạt động nhanh chóng. Vận hành đơn giản với các công cụ mang

lại các cải tiến liên tục, bền vững, giúp củng cố thời gian hoạt động và

năng suất.

Mã in xấu đồng nghĩa với lãng phí, làm lại, tiền phạt do vi phạm

quy định và nguy cơ tiềm tàng với thương hiệu của bạn. Videojet

sẽ giúp bạn giữ vững năng suất của dây chuyền, trong khi vẫn

bảo vệ được thương hiệu.

Các cơ sở sản xuất bao bì thường phải đối mặt với các lỗi in ấn, như mất 1

chữ số, ngày tháng không xuất hiện, in nhầm sản phẩm, lỗi đánh máy, in sai

ngày. Nghiên cứ cho thấy khoảng 50-70% trường hợp thường là do lỗi trong

vận hành.

Hệ thống kiếm soát Laser CLARiTY™ của Videojet có cách tiếp cận toàn diện

để in được chính xác mã in trên chính xác sản phẩm mong muốn bằng việc tối

thiểu và ngăn ngừa lỗi trong đầu vào hoạt động của quá trình in và đánh dấu.

Người dùng có thể thiết lập các nguyên tắc phòng chống lỗi đơn giản trong quá

trình cài đặt, ví dụ, bất kể khu vực in có được điều chỉnh hay không, loại dữ

liệu và các loạt ngày tháng sẽ bị giới hạn. Người vận hành sẽ bị giới hạn trong

một vài lựa chọn nhất định, với nhắc nhở trên từng khu vực, các danh mục kéo

xuống, thể hiện lịch và các định dạng được xác định trước giúp đảm bảo các

tín hiệu đầu vào chính xác bất kể thời điểm nào.
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Survey: Frequency of coding errors

Thăm dò: Nguyên nhân gây ra lỗi
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Thăm dò: Tần suất gặp lỗi

Survey: Cause of coding errors
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Hệ thống kiểm soát CLARiTY™

dễ sử dụng, ít bị lỗi



Dựa trên các nguyên tắc cài đặt nội

dung in đã được xác định trước, chỉ

những trường thông tin cho phép có

thể điều chỉnh được. Các nội dung in

chỉ có thể được tải sau khi người vận

hành xác nhận từng đầu vào.

Hướng dẫn sử dụng
theo từng bước

Giới hạn các lựa chọn cho dữ liệu
đầu vào 

Muốn điền ngày? Bảng lịch sẽ chỉ

hiện những ngày hết hạn cho phép.

Mã quốc gia? Chọn từ danh sách

thả xuống

Mã phức tạp? Tự động tải dưới dạng

các format được xác định trước

Lựa chọn tối thiểu đồng

nghĩa với số lỗi tối thiểu

Các tệp dữ liệu in có thể được lưu 

trữ và tìm sử dụng các tên đặt có ý 

nghĩa, ví dụ như sản phẩm được in. 

Tùy chọn “Xem trước bản tin” mang 

lại sự yên tâm rằng nội dung in được 

lựa chọn là chính xác.

Lựa chọn nội dung
in trực quan

Xem trước của bố cục in giúp xác nhận

nội dung in được tải là chính xác, đồng

thời giúp người vận hành tự tin rằng dữ

liệu đầu vào là hoàn toàn chính xác.

Xem trước nội dung in

Tối thiểu hóa và ngăn ngừa lỗi đầu vào
quá trình in, trong khi làm giảm đáng kể
các lỗi vận hành.
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Khả năng tích hợp linh hoạt
đã trở thành tiêu chuẩn

Hệ thống laser CO
2

Hơn 20,000 cấu hình tiêu chuẩn mang đến sự linh
hoạt để thích ứng với dây chuyền của bạn với sự
gián đoạn tối thiểu.

32 Vị trí đầu mã hóa

21 Cửa sổ in

3 Bước sóng

2 Tiêu chuẩn IP cho các thiết bị in (IP54, IP65)

3   Loại dây nối có thể tháo rời với chiều dài khác nhau

2    Tùy chọn điện năng (10-Watt hoặc 30-Watt)

Tùy chọn phóng chùm tia

tiêu chuẩn để in

Phóng chùm tia đến đúng vị trí

= 32

10

6 4

6

4

66



Hệ thống in laser dạng sợi quang

Được thiết kế cho việc tích hợp liền mạch

và phóng chùm sáng chính xác tại nơi

bạn cần.

Một thiết bị đánh dấu laser dạng sợi quang nhỏ hơn khá

nhiều so với người tiền nhiệm là giải pháp laser dạng thể

rắn, cho phép khả năng tích hợp dễ dàng hơn nhiều vào

dây chuyền đóng gói và thiết bị. Ví dụ, máy in dạng sợi

50-Watt của chúng tôi tạo ra khả năng in cao hơn hẳn hệ

thống 100-Watt Nd:YAG cũ của chúng tôi, trong khi kích

thước nhỏ hơn tới 74%.

Một lựa chọn cho việc phải in ở khoảng cách xa, dao

động từ 122mm tới 543mm, cho phép người dùng làm

việc trong khoảng giới hạn vật chất của dây chuyền bao

bì. Cùng với lựa chọn đầu mã dấu thẳng hoặc 90 độ,

cung cấp sự linh hoạt cho các dây chuyền sản xuất bị

giới hạn về khoảng không.
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1370mm

558mm

So sánh kích cỡ dựa trên Videojet Laser 7510 sợi quang và 100-watt Nd: YAG



Call 65 6444 4218 
Email maketing.singapore@videojet.com
or visit www.videojet.com/sg

Videojet Technologies (S) Pte Ltd 750 Oasis, 

Chai Chee Road, #03-20 Technopark @ Chai 

Chee, Singapore 469000.

Trụ sở chính

Văn phòng Sales & Dịch vụ Videojet

Phát triển sản phẩm & sản xuất

Quốc gia có sự xuất hiện của Sales &
dịch vụ Videojet

Quốc gia có sự xuất hiện của Sales &
dịch vụ của đối tác Videojet

Mang đến sự yên tâm cho người dùng là tiêu chí của Videojet

Là đơn vị tiên phong trong ngành cung cấp giải pháp in công nghiệp với hơn 325, 000

máy in đã được cài đặt toàn cầu, và đây chính là lí do:

Chúng tôi có hơn 40 năm nghiên cứu về giải pháp in trong từng

ngành cụ thể để có thể phân loại và tạo ra những giải pháp phù hợp,

hiệu quả nhất cho từng dây chuyền của bạn.

Chúng tôi cung cấp đa dạng các sản phẩm và công nghệ khác nhau

để mang lại nhiều ứng dụng hơn

Các giải pháp của chúng tôi luôn đổi mới, sáng tạo đột phá. Chúng

tôi cam kết luôn đầu tư cho việc nghiên cứu công nghệ mới và phát

triển các giải pháp hiện tại nhiều hơn nữa. Chúng tôi dẫn đầu trong

ngành công nghiệp của mình để giúp các bạn dẫn đầu trong ngành

của các bạn.

Danh tiếng Videojet đạt được trong hơn 40 năm qua là một minh

chứng rõ ràng về sự uy tín và hiệu quả của Videojet, bạn có thể hoàn

toàn yên tâm khi lựa chọn Videojet.

Mạng lưới Videojet rộng khắp với hơn 3000 nhân viên chính thức,

hơn 175 nhà phân phối, đại diện, các nhà máy tại 135 quốc gia khác

nhau. Nhờ vậy, chỉ cần bạn lựa chọn Videojet, chúng tôi sẵn sàng

được hỗ trợ dịch vụ và sản phẩm ở bất cứ nơi nào vào bất cứ lúc nào

mà bạn mong muốn

Đại diện chính thức tại Việt Nam:

CÔNG TY CỔ PHẦN ẤN HỒNG

ĐC: 24 ngõ 22 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (84-4) 3755 6266/ 3755 6299

Email: info@anhong.com.vn

Website: www.anhong.com.vn 

HOTLINE: (84) 967.63.63.88


