
Lasermerkingssystemer

7230- og 7330-fiberlasere

En lett, kompakt og 
tilpasningsdyktig 
laser merkeløsning
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Friheten til  
å merke  
hvordan du vil 
Med over 30 års lasermerkingskompetanse, gir 
Videojet dyp forståelse for samspillet mellom 
laserkilden og substratet, slik at fiberlasermerket 
kan vises nøyaktig slik du ønsker at det skal se ut.



 

Videojet har et unikt tilbud som gir deg frihet til å 
merke på akkurat den måten du ønsker med de nyeste 
fiberlasermerkingssystemene Videojet 7230 (10 watt) og 
7330 (20 watt).
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Friheten til  
å merke  
hvordan du vil Produksjonstidsfordel

•  Maksimer produksjonsytelsen med en laserkilde med 
lang levetid forventet opptil 100.000 timer (MTBF)

•  Luftkjølt laserkilde som praktisk talt eliminerer 
vedlikeholdsintervaller

•  Ingen slitedeler, noe som bidrar til å minimere nedetid

Brukervennlighet

•  Fokuser mer på produksjon og mindre på bruker 
samhandling og vedlikehold med en brukervennlig 
laserløsning som er intuitiv for operatøren uten behov 
for ytterligere opplæring

•  Reduser risikoen for ekstraarbeid og tilbakekallinger 
med et brukergrensesnitt med kjent utseende, som 
tilbyr enkel drift og meldingsopprettelse

•  Velg mellom en rekke brukergrensesnitt for å 
styre Videojet-lasermerkingssystemer, inkludert 
Videojet Touch Control Software (TCS+) og Videojet 
CLARiTY™ som brukes i andre av Videojets merke- og 
kodeløsninger

Innebygd produktivitet

•  Forbedre merkingsproduktiviteten med en 
kombinasjon av det største markeringsvinduet i 
bransjen og merkehastigheter på 2000 tegn per 
sekund*

•  Dra nytte av standard og tilpassbare 
kommunikasjonsprotokoller

•  Oppnå topphastighet med serialiseringsdata 
og komplekse koder, takket være raskere 
databehandlingsfunksjoner i forhold til tidligere 
Videojet-lasere

Enkel integrering

•  Få større allsidighet under trange plassforhold med et 
kompakt, lett merkehode som kun veier 4,4 kg*

•  Sømløs integrering av 7230- eller 7330-fiberlaser i en 
produksjonslinje med EtherNet / IP™ og PROFINET**

•  Oppnå større fleksibilitet i produksjonslinje 
integrasjonen med et utvalg av arbeidsavstander og 
retningsmuligheter til enten et rett eller 90-graders 
merkehode 

* Med 6 m lasermerkehode

**  Ethernet/IP er et varemerke for ODVA.  

PROFINET er et registrert varemerke for Profibus og Profinet International (PI). 
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7230- og 7330-fiberlasere

Videojet 7230 (10 Watt) og 7330 (20 Watt) er utviklet 
for å tilfredsstille behovene til produsenter som arbeider 
med robuste materialer med høy tetthet, og er allsidige 
fiberlasere som tilbyr høyhastighetsmerking med 
kompleks data, enkel betjening og bransjeledende 
integrasjonsmuligheter.

7230- og 7330-fiberlaserne er en ideell løsning for krevende 
produksjonsplaner i bransjene for delemerking, mat, drikke, 
emballerte forbruksvarer og farmasøytiske varer som trenger et 
lasermerkings system med høyt tempo som leverer et høyt nivå 
av kode kontrast, og overgår produktivitetsforventningene dine.

Sømløs drift

Velg fra en rekke brukergrensesnitt 
for å styre Videojet 7230- og 
7330-fiberlasermerkingssystemet, og 
sikre sømløs bruk med kjent utseende og 
brukergrensesnitt. Videojet TCS+ er utviklet 
for å tilby fleksibel integrering, enkel drift 
og ekstern laserkontroll via enten Videojet 
TU440 10,1 tommers fargeberøringsskjerm 
eller fra en nesten hvilken som helst 
nettleserbaserte enhet. Den avanserte 
Videojet CLARiTY™-laser kontrolleren er 
et alternativt bruker grensesnitt med en 
intuitiv berøringsskjerm som også brukes i 
andre merke- og kodeløsninger fra Videojet. 
Den leverer enkel betjening og kontinuerlig 
forbedring i oppetid og produktivitet.

Øk produktiviteten 

Dra nytte av en allsidig laserløsning som kan drives 
med enten et 6 mm eller 10 mm merkehode, 
som dekker et bredt utvalg av merkings- og 
kodingsoperasjoner. I tillegg til dette kan 7230- og 
7330-fiberlasermerkingssystemene også tilby deg 
økte produktivitetsfordeler ved at du kan merke 
flere produkter og koder raskere enn tidligere 
Videojet-lasere på grunn av en kombinasjon 
av forbedrede databehandlingshastigheter og 
konkurransedyktige merkehastigheter på opptil 
2000 tegn per sekund (hastighet basert på 6 mm 
merkehode).

Enkel integrasjon 

Oppnå enkel integrering og større allsidighet 
under trange plassforhold med en kombinert  
vekt av laserhode og kontroller på mindre 
enn 25 kg – 44 % lettere enn andre 
fiberlaserleverandører. Du kan også dra nytte 
av de minste laser hodedimensjonene for enkel 
integrering i et kompleks maskineri.

 

Kraftige merkeløsninger  
for total driftsfrihet



Små laserhodedimensjoner
For enkel integrering i 

eksisterende produksjonslinjer

Lasermerkehode

Laserhodet på 6 mm veier bare 
4,4 kg og tilbyr et mindre og lettere 

fotavtrykk sammenliknet med andre 
fiberlaserleverandører, for større 

allsidighet på trange steder 

Velg mellom to merkehoder
6 mm eller 10 mm gir opptil 
8 merkingsfelt, som tilbyr 
fleksibilitet og pålitelighet for ulike 
produktformer og -størrelser

Sikker
Permanente laserkoder 
med høy kontrast øker 

produktets sikkerhet

Alternativ for 0° eller  
90° retning på hodet
Gir fleksibilitet på 
produksjonslinjer med 
plassbegrensninger
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Laserstråle levering
Tilbyr samme høykvalitetsmerking 
på et produkt innenfor anvendelig 
feltdybde, avhengig av substrat

0° eller 90°

Valgfrie industrielle protokoller 
for kontroll, kommunikasjon 
og datainnsamling

Rask 
Merkehastigheter på opptil 
2000 tegn per sekund (med 6 mm 
laserhode) gjør at laseren kan 
merke mer komplisert data og 
mer kodeinnhold

Enkel integrering
Det største merkefeltet i 
bransjen med den minste 
arbeidsavstanden for enkel 
integrering og personalsikkerhet 

Ultrapresis strålekontroll
Gir kvalitetskoder med høy 

tetthet ved høye hastigheter på 
flere høytetthets-substrater uten 

å skade produktets estetikk

Brukervennlig
Kjent brukergrensesnitt for 
enkel kodeoppføring bidrar 

til å redusere risikoen for 
ekstraarbeid og tilbakekallinger



BrennviddeBrennpunkt

Fokusobjektiv

Produktoverflate

Laserstråle

Feltdybde
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Laserstråle levering

Fiberlasere gir utmerket strålefordeling og 
tilbyr høykvalitetskoder på et produkt innenfor 
anvendelig feltdybde, avhengig av substrat. 

Videojet 7230- og 7330-fiberlasere bidrar til å 
sikre optimal ytelse ved høye hastigheter med 
forbedret dybdefelt for laserstrålen. Produsenter 
får mulighet til å merke produkter uten å fysisk 
flytte merkehodet, og kan arbeide i feltdybden 
uten å måtte bruke autofokus på laseren.

Lett, kompakt, fleksibel og 
tilpasningsdyktig

Dra nytte av større allsidighet og lettere integrering i 
pakkelinjer med en kompakt, lett laserløsning. Disse forbedrede 
fiberlaserproduktene har en samlet vekt på mindre enn 25 kg 
og er betydelig lettere enn andre fiberlaserprodukter på 
markedet i dag.

Tilgjengelig med valgfritt 
tilleggsutstyr for EtherNet / IP™  
og PROFINETT®

Du kan enkelt tilpasse din lasermerkeløsning slik at den passer 
din produksjonslinje med tilleggsutstyr for bransjeprotokollene 
EtherNet / IP™ og PROFINET, noe som gir bedre kontroll, 
kommunikasjon og datainnsamling.

Ethernet/IP er et varemerke for ODVA. PROFINET er et  
registrert varemerke for Profibus og Profinet International (PI).
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Det minst laserhodet, kombinert med  
det bredeste merkefeltet på markedet*

* Sammenlignet med andre fiberlaserleverandører

6 mm er best for:  
Hurtiggående produkter, 
koding i høy hastighet  
og stort kodeinnhold

10 mm er best for:  
Presis koding med liten 
punktstørrelse, ideelt for 
delemerkingsprodusenter

Optimalisert for et bredt utvalg  
av merkingsprogrammer:

•  Velg en av bransjens minste merke hoder for å gi optimal 
ytelse i ditt bruksområde – hodet på 6 mm er optimalisert 
for høyhastighetsproduksjon, mens et 10 mm hode er ideelt 
for delemerking med fine detaljer

•  Rett eller 90-graders hoderetning gir fleksibilitet på 
produksjonslinjer med plassbegrensninger

•  De minste arbeidsavstandene kombinert med de 
bredeste merkefeltene i bransjen for integrering i 
emballasjemaskineriet eller linjer med fysiske begrensninger

a

A

b B

6 mm merkehode (alle verdier i mm)

Brennvidder (f) 50 100 165 258

Arbeidsavstand 56 ±2 106 ±3 170 ±4 263 ±5

Maks. A 19 70 115 180

Maks. B 26 70 115 180

Maks. a 13 50 83 130

Maks. b 18 65 108 169

10 mm merkehode (alle verdier i mm)

Brennvidder (f) 100 163 254 420

Arbeidsavstand 127 ±2 229 ±2 345 ±4 549 ±7

Maks. A 75 142 215 361

Maks. B 118 193 301 498

Maks. a 53 107 152 255

Maks. b 102 162 278 455



Device 01

LAN- eller Wi-Fi-nettverk

Device 02

Device 03

8

Laserkontroll  
på et nytt nivå
Vårt utvalg av laserkontrollere, tilgjengelige med 
nesten alle Videojet-lasermerkingssystemer, 
muliggjør enkel drift og meldingsopprettelse, 
med et velkjent utseende og berøringsskjerm 
for å redusere bruker feil i produksjonslinjer.

 Videojet TCS+ er utviklet for å tilby fleksibel integrering,  
enkel drift og ekstern laserkontroll gjennom Videojet  
TU440-laserkontrolleren eller en nesten hvilken som helst 
browser-basert enhet. 

TU440 laserkontrolleren har en 10,1 tommers farge 
berøringsskjerm og TCS+-programvare som gir operatører 
fordelen med automatisk meldings- og kodeoppføring og 
bidrar til å redusere risikoen for ekstraarbeid og tilbakekallinger.

En hendelseslogg bidrar til å spore systemendringer, og en 
forbedret brukertilgangskontroll minimerer brukerskapte 
kodingsfeil og nedetid.

 Flere lasermerkingssystemer kan styres fra TCS+-programvaren 
som kjører på en nettleser.

Videojet Touch Control Software (TCS+)
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En annen kontroller som også er tilgjengelig med 7230- og 
7330-fiberlasere, er Videojet CLARiTY™-laserkontrolleren, 
som har et fargegrensesnitt med innebygd Code Assurance-
programvare som bidrar til færre koding- og merkingsfeil. 
Forskning viser at 50–70 % av kodefeil tilfellene sannsynligvis 
skyldes operatørfeil.

Dårlige koder kan føre til svinn, omarbeid, regulatoriske bøter 
og mulig skade på varemerket ditt.

I tillegg registrerer skjermdiagnostikken årsakene til nedetid og 
hjelper deg med feilsøking for å få linjen opp og i gang igjen. 
Enkel betjening, designet med verktøy for å drive kontinuerlige, 
bærekraftige forbedringer, bidrar til å maksimere oppetid og 
produktivitet.

CLARiTY-grensesnittet brukes også i andre Videojet-
teknologier for koding og merking, slik at operatører i blandede 
produksjonsmiljøer sømløst kan bytte mellom linjer.

Videojet CLARiTY™-laserkontroller

«Nå har jeg 
friheten til å velge 
laserbrukergrensesnittet 
som fungerer best 
for meg og mitt 
produksjonsoppsett»



 

Merke 
høykvalitetskoder ved 
høye hastigheter 

Med ultrapresis 
strålekontroll for den beste 
reproduksjonen av detaljer

Kode på forskjellige 
deleformer og -størrelser

Med det bredeste 
utvalget av merkefelt

Oppnå nøyaktig  
laserstrålelevering

Med høykvalitetsmerking 
på et produkt innenfor 
feltdybde, avhengig av 
substrat
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60 %  
mindre laserhode 

kontra ledende laser 
produsenter

Videojet 7230- og 7330-fiberlaserserien er spesielt konstruert 
for merking på plast med høy tetthet, aluminium og rustfritt 
stål, og leverer permanente, sporbare og lesbare koder. Dette 
er spesielt viktig for deleprodusenter i bil- og luftfartsbransjen 
som krever Datamatrix-koder og/eller lesbar informasjon som 
må leveres i et slitesterkt format som skal vare i hele produktets 
levetid.

Enkel integrering i produksjonsinnstillingen og -prosessene 
er viktig, Videojet 7230- og 7330-fiberlaserne tilbyr større 
allsidighet på trange steder, spesielt når laserne må integreres i 
et kompleks maskineri.

Videojet-forskning viser at 62 % av produsenter som 
ble intervjuet, mener at enkelhet og brukervennlighet er 
viktigste prioritet for koding- og merkingsutstyr i anlegget 
deres.* Disse forbedrede fiberlaserne har et brukervennlig 
fargebrukergrensesnitt som er velkjent og intuitivt for 
operatøren uten behov for ytterligere opplæring. Videojets 
fiberlaserteknologi er praktisk talt vedlikeholdsfri og inneholder 
svært få slitedeler, noe som gir lengre oppetid og konsekvente 
koder på produksjonslinjen for delemerking. 

Produsenter for delemerking 

*  Kilde: Spørreundersøkelse til 250 brukere, 
publisert 31. januar 2017. VID DFC-9F9-2C2

Fiberlasermerking er en ideell løsning for mange delemerkingsprodusenter hvor komplekse, permanente koder 
kreves for merking direkte på ulike deleformer, størrelser og underlag, særlig ved høye hastigheter. Den forbedrede 
utskriftshastigheten på opptil 2000 tegn per sekund gir ved hjelp av lasermerkingshodet på 6 mm bedre kodekvalitet, 
da laserhodet har mer tid til å aktivere og merke produktet.

Hvordan:

Frihet til å:



 

Integrer i trange  
steder for større  
allsidighet

Med et mindre og lettere 
lasersystemavtrykk 
og den korteste 
arbeidsavstanden

* 6 mm lasermerkehode 

Minimere
kodingsfeil

Enkelt brukergrensesnitt 
med kjent utseende og 
preg

Med tilleggsutstyr for 
bransjeprotokollene  
EtherNet / IP™ og  
PROFINET  

Kontrollere,  
kommunisere  
og samle inn data

212,4 
mm *

56 ± 2 mm
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Bilplastdeler

Aluminiumsdeler

Plastdeler til elektronikk

Plastdeler

Metalldeler
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For å møte disse behovene har Videojet 7230- og 
7330-fiberlaserne blitt utformet for å sikre at lasermerkene 
er tydelig og nøyaktig plassert, med kodepresisjon som ikke 
har negative konsekvenser på produktets estetikk i krevende 
produksjonslinjer for mat, drikke og emballerte forbruksvarer.  

De større merkefeltene til 7230- og 7330-fiberlaserne, 
sammenliknet med andre fiberlaserprodusenter, gir også en 
glimrende mulighet for forbedret kodekvalitet med krystallklare 
koder som kompletterer produktpakken. 

Med Videojet 7230- og 7330-fiberlasere kan produsenter 
av mat, drikke og emballerte forbruksvarer kjøre linjer i 
topphastighet uten å bekymre seg for kodeutseendet eller 
kodingsfeil. 

Produsenter av mat, drikke 
og emballerte forbruksvarer 

Videojet forstår de unike utfordringene som mat, drikkevare og CPG produsenter 
står overfor på produksjonslinjene. Produktintegritet, kodekvalitet og høye 
hastigheter, på tvers av ulike emballasjetyper, er bare noen av utfordringene. 

Kode flere former og 
underlag uten å skade 
produktets estetikk

Med det bredeste utvalget 
av merkingsfelt

Integrer i trange 
plassforhold for  
større allsidighet

Med et mindre og lettere 
lasersystemavtrykk med den 
korteste arbeidsavstanden

* 6 mm lasermerkingshode 

Merke skarpe, vakre 
koder ved høye 
hastigheter for de mest 
krevende kundene og 
merkene 

Med ultrapresis 
strålekontroll for den 
beste reproduksjonen 
av detaljer

Hvordan:

Frihet til å:

212,4 
mm *

56 ± 2 mm
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021 0 8 76

Folier/filmer 

Drikkevarelokk

Kopper

Metallbeholdere 

Hermetikk-/drikkebokser

Minimere
kodingsfeil

Enkelt brukergrensesnitt 
med kjent utseende og 
preg

Kontrollere,  
kommunisere  
og samle inn data

Med tilleggsutstyr for 
bransjeprotokollene 
EtherNet / IP™ og 
PROFINET 



 

Frihet til å:
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Videojet 7230- og 7330-fiberlasermerkingssystemer kan merke 
permanente koder ved høye produksjonshastigheter uten at 
det går utover utskriftskvaliteten, oppetiden, kodelengden og 
innholdet. 

7230- og 7330-laserne er kompakte, fleksible og enkle 
løsninger som gir den beste kombinasjonen av merkehastighet 
og permanente koder, og sørger for god produktsikkerhet. En 
lettere, mer kompakt og mer tilpasningsdyktig laserløsning som 
gir høy kvalitet, komplekse koder ved høye hastigheter samt 
sømløs integrering i maskiner og produksjonslinjer som har 
begrenset med fysisk plass. 

Disse forbedrede fiberlaserne har også et brukervennlig 
brukergrensesnitt som er velkjent og intuitivt for operatøren 
uten behov for ytterligere opplæring.

Produsenter av farmasøytiske 
varer og kosmetikk

60–100 %
raskere
enn tidligere  

Videojet 
-fiberlasere

Produsenter av farmasøytiske varer og kosmetikk arbeider med flere emballasjesubstrater med høy tetthet og et bredt 
spekter av materialer, inkludert metall, plast og folie. Emballeringstyper og -materialer kan variere fra produkt til produkt, 
og du trenger fleksibilitet for å holde tritt med forskriftene i ditt marked, samtidig som du vil øke effektiviteten og beskytte 
varemerket ditt. 

Integrer under trange 
plassforhold for større 
allsidighet

Minimere
kodingsfeil

Behandle mer komplisert 
data og merke større 
kodeinnhold raskt

Med et mindre og lettere 
lasersystemavtrykk og den 
korteste arbeidsavstanden

* 6 mm lasermerkehode 

Enkelt brukergrensesnitt med 
kjent utseende og preg

Med konkurransedyktige 
merkehastigheter, 
60–100 % raskere  
enn tidligere  
Videojet-modeller. 

Hvordan:

212,4 
mm *

56 ± 2 mm
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Øk
produktsikkerhet

Kontrollere, 
kommunisere og 
samle inn data

Blisterpakninger

Rør

Hetteglasslokk

Papiresker

Foliepakninger

Med en permanent 
laserkodingsløsning 
som bidrar til å øke 
produktsikkerheten

Med tilleggsutstyr for 
bransjeprotokollene 
EtherNet / IP™ og 
PROFINET 



Målet vårt er å inngå partnerskap med kunder som leverer 
emballerte forbruksvarer, legemidler og industrivarer, for å 
hjelpe dem med å øke produktiviteten, beskytte og bedre 
merkevaren og holde seg foran bransjetrender og -forskrifter. 
Videojet kan skilte med eksperter innen kundeapplikasjoner 
og teknologilederskap når det gjelder blekkstråleskrivere (CIJ), 
termiske blekkskrivere (TIJ), lasermerking, folieskrivere (TTO), 
koding og merking på esker og trykking med bred oppstilling – 
foruten 400 000 skrivere installert verden over.

Kundene våre bruker Videojet-produkter til å trykke på over ti 
milliarder produkter hver dag. Vi har over 4 000 medarbeidere 
fordelt på 26 land som gir støtte når det gjelder kundesalg, 
applikasjoner, service og opplæring. I tillegg har Videojet et 
distribusjonsnettverk med over 400 distributører og OEM-er 
som dekker 135 land.

Ring +47 56 99 96 18  
Send e-post til post.no@videojet.com
besøk www.videojet.no

Videojet Technologies Norway
Klinestadmoen 4, 
3241 Sandefjord

© 2021 Videojet Technologies Inc. Med enerett.

I Videojet Technologies Inc. jobber vi hele tiden for å forbedre produktene våre 
ytterligere.  
Vi forbeholder oss derfor retten til å forandre design og/eller spesifikasjoner uten 
varsel.

 
Delenr. SL000675 
br-7230-7330-nb-no-0721 
 

Videojet Technologies er en global leder i markedet for 
produktidentifisering og leverer produkter for trykking, koding og 
merking direkte i produksjonslinjen, foruten applikasjonsspesifikke 
væsker og produktet LifeCycle Advantage™.

Sinnsro leveres som standard

Globalt hovedkontor

Videojets salgs- og 
serviceavdelinger

Produksjon og produktutvikling

Land med en av Videojets  
salgs- og serviceavdelinger

Land med en av Videojets  
salgs- og serviceavdelinger  
for partnere


