
Nhỏ gọn và đa năng 

Chất lượng tuyệt vời và ứng dụng cho nhiều ngành 

Khởi động nhanh chóng và vận hành đơn giản 

Videojet  3020 
Máy khắc Laser 



Máy khắc laser 10-Watt dùng cho hàng 

tiêu dùng đóng gói và các ngành công 

nghiệp 

Với thiết kế nhỏ gọn và cài đặt dễ dàng, máy 

Videojet 3020 là một trong những máy in 

laser 10-Watt CO2 linh hoạt nhất trên thị 

trường hiện nay. Với công nghệ in laser và 

ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành, 

Videojet 3020 cung cấp chất lượng tuyệt 

vời khi in trên giấy, bìa carton, nhựa và 

các vật liệu khác.  

Thiết kế nhỏ gọn và cung cấp tất cả giải pháp 

trong một hệ thống rất linh hoạt  
• Thiết kế chỉ có 1 thùng, cho phép lắp đặt nhanh chóng và

thay đổi băng tải dễ.

• Trọng lượng 7 kg (15 lbs.), nhẹ nhất so với các máy cùng

loại.

• Điều chỉnh các góc độ bắn tia khác nhau và thay đổi chiều

cao của giá đỡ di động dễ dàng.

• Phù hợp trên hầu hết các dây chuyền sản xuất

Chất lượng tuyệt vời và ứng dụng rộng rãi 

trong nhiều ngành 

• Công nghệ in laser rất rõ ràng trên cả sản phẩm đứng yên

và di chuyển.

• Tùy thuộc vào ống kính sử dụng, kích thước vùng đánh

dấu có thể lên đến 126x87mm (5x3,4 "), in được nhiều mã

code và nhiều ứng dụng khác.

Giá đỡ di động linh hoạt cho phép in được nhiều vị trí (mặt trên, 
mặt dưới, mặt trái, mặt phải, …)  

Khối lượng nhẹ nên dễ dàng di chuyển. 

Khởi động nhanh và hoạt động dễ dàng 

• Khởi động nhanh chóng: Cần trung bình 30 phút để thiết

lập cơ khí và 20 phút để điều chỉnh băng tải. 

• Hệ thống thông minh bao gồm: công cụ tìm kiếm trọng tâm

để điều chỉnh khoảng cách làm việc và tín hiệu phát hiện tự

động của thiết bị mã hóa và bộ phận phát hiện sản phẩm.

• Giao diện vận hành trực quan với màn hình cảm ứng - dễ

dàng sử dụng

• Các trình thuật cài đặt đơn giản và cửa sổ xem trước cho

phép làm việc và thiết lập các thông số in trong vài phút.

Videojet®  3020 
Máy khắc Laser 

Touch-screen enables creation and  editing of jobs



Bìa cứng Vật liệu nhựa

Bìa cứng bề mặt lượn sóng 

nhạy cảm với tia laser: 

thay đổi màu sắc 

Bìa cứng bề mặt lượn 

sóng: carbon hóa 
Nước giải khát nhãn kim 

loại 

Thay đổi màu 

Nhãn dược phẩm: 

Loại bỏ màu

Bìa cứng:  
Carbon hóa, thay đổi màu 

Bìa cứng:  
Khắc, loại bỏ màu 

Nhựa PVC 

Khắc và thay đổi màu 
Chai nhựa: 

Loại bỏ màu

Vật liệu giấy Chất liệu gỗ và kim loại

Paper cup: 

Carbon hóa, thay đổi màu 

Nhãn nước giải khát: 

Loại bỏ màu 

Nhãn kim loại nước giải khát: 

color removal 

Nhãn kim loại nước giải khát:  

color removal 

Bút chì: 

Loại bỏ màu 

Que kem: 

Carbon hóa 

Bút chì: 

Carbon hóa 

Nhãn nhôm: 

Loại bỏ màu

Chú ý: Đối với tất cả ứng dụng, phải thử in mẫu để lựa chọn và quyết định chọn giải pháp/cấu hình hệ thống thích hợp nhất 



Vide9jet® 3020 
May khiic Laser Inphun. 

Yung khiic (xem hlnh d� bi�t kich thu6c vung khfic) 

Dinh d;mg khiic 
Western/Eastern European 
Ch9n l\fa phong ch('r: Bengali, Vi�t Nam, 
Thai Lan, Nh�t, A R�p, Do Thai 
Mil V(lch: ID matrix, mil V(lch 
Logo/biSu tuqng (diSm anh, vector) 
D6 h9a (Hinh elip, hinh chfr nh�t, hinh nhi€u duong) 
Thong s6 (s6 se-ri, dong tin, ngay gio, s6 ca) 

T6c d9 khiic (phv thu(k vao i'.rng dvng) 
Len ctsn 5001<y tv/giay. 

T6c d9 bang chuy�n (phv thu(k vao i'.rng dvng) 
Len t6i 3.26 feet/giay (1 m/giay) 

Thanh philn h� th6ng khfic Laser 
Cfm true chu�n 

1256 mm 

Laser marking unit: (includes laser, do di�n s6 t6c d9 cao, 
may scan, 1 lense v&i bao v� lense, b9 di€u khiSn, bang di€u 
k,hiSn �10, ban phim, n&ub� cung dp, cac kSt n6i, den, cong 
tac, dieu chinh h9i t1,1 de dieu chinh vung lam vi�c ); hu&ng tia 
laser: tia laser ra 90 d9; nMn biSt san phiim; phim cam (mg. 

Tuy ch9n va phv tung 
Gia da di chuy�n; thiSt bi can chum tia; 6ng khi thai; thiSt bi mil 
h6a; cap quang; khung hu&ng diin; khung l�p d.;it. 

Ong phun Laser 
Tia dan C02 , �ong xuiit 10-Watt 
Bu&c ph6ng X? 1 0.6 µm 

Tich hqp 

C6 gia da: l�p d.;it tuy theo ml_lC dich SU' dl_lng 
Khong c6 gia da: day chuy€n san xuiit thong qua khung l�p 

Man hinh cam ung 

Gi6ng may tinh ca nhan, ho?t d9ng thong qua m?ng LAN 
KSt n6i dfr li�u qua c6ng USB, IP20 
du hinh b[tng tiSng Anh (My, Anh), Trung Qu6c, Han 
Qu6c, Thai Lan, Vi�t Nam, Tay Ban Nha, Bf> Dao Nha, 
Brazil, A R�p, Dan M?ch, Ha Lan, Dfrc, Phap, Y, Ba Lan, 
Nga, Th6 Nh'i Ky. 
Ban phim 
Phim khai d9ng va dung may, den LED thong bao tr?ng thai, di€u 
khiSn tia Laser, bao 16i. 

Kich Thuac

Phat h9a: kich thu&c thuc t� 
Ph.in m�m 
Giao di�n nguai dung la man hinh cam (mg, Ch?y h� di€u hanh 
Windows®, si\n sang dS in, thiSt l�p bang tai, thiSt l�p thong s6 in va 
du hinh h� th6ng 
T?O va chinh sua cac ban tin; bao gbm ca diSu chinh d9c I ngang, in 
xoay, in r9ng va thay d6i duqc cuang d9 tia. 

Giao di�n 
HiSn thi va chinh sua ban tin b[tng TiSng Yi�t 
C6 nhiSu chS d9 bao v� b[tng m�t khiiu 
Yeu cilu  v� di�n tr& 
100 to 120 V/200 to 240 V (autorange); 350 VA, I PH, 50/60 Hz 

Tieu chu � n  bao v� 
Ch6ng b\li, lam mat b[tng kh6ng khi xung quanh nha may. 
Nhi�t d(l m6i truimg: 5° to 40° C (41° to 104° F); !en dSn 45° C (1 I 3°F) tity 
thu(lc vao thµc ts nha may. 
D9 iim: 10 - 90%, kh6ng ngung l\l, 

Tieu chu�n an toan 
1P20; LASER CLASS 4 product (ACC. DIN EN 60825-1) 

Tr9ng luqng tjnh 
May in: 7 kg (15 lbs.) 

Chfrng nh?n 
CSA, ROHS, CE 

D:.ii di�n d9c quy@n t:.ii miiln Bic - Vi�t Nam: 
Cong ty ci'i philn An Hiing 
D/c: s6 24 ng5 22 Trung Kinh, Cfm Gi:iy, Ha N9i 
DT: 043 755 6299/ 755 6266 

AN HONG Website: www.anhong.com.vn
Bringtheworldsolutionstoyou HOTLINE: 0933 66 59 79 
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800-843-3610
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