8.731,00 €

1.995,00

“FLYMARKER®”

5.966,00 €

2.405,00

“FLYMARKER®”

“NETMARKER®”

FlyMarker® Mobil: Taşınabilir Model
İşletmeniz için taşınabilir bir markalama sistemi mi arıyorsunuz? Veya komple fabrikanız için de mi? Elektrik ve hava basıncı gerektirmeden çalışan ve buna rağmen yüksek
markalama kalitesi sunan bir sistem mi arıyorsunuz? O halde kompakt, taşınabilir FLYMARKER® markalama sistemini görmezden gelemezsiniz. Tek veya seri parçalarda
esnek markalama işlemleri için ideal yardımcınızdır. Pratik, taşınabilir markalama cihazı, şebeke bağlantısı veya bir şarj edilebilir akü ile çalışan modeller olmak üzere iki
çeşittir. Klavye ve Ekran’ın cihaza yerleşik olması sayesinde taşınabilir FLYMARKER® markalama cihazı sizi rahatsız edecek kablo ve bağlantılardan arındırılmıştır. Böylece
işletme içindeki bir tökezleme tehlikesi ile karşı karşıya kalmanız engellenmiştir. %100 taşınabilir ve size rahat bir çalışma ortamı sunar. Ergonomik yapısı ve iki el ile kullanılan
taşınabilir FLYMARKER® cihazı kullanıcıya ulaşılması zor, ağır ve hareketsiz objelerin kolayca markalanmasını sağlar. Markalama işleminiz bir çocuk oyunu gibi basit olur.
Model

FlyMarker® Mobil
75x25 mm

Markalama alanı (X/Y)

2.0 - 99.9 mm

Uygun Karakter Yükseklikleri

Elektro- Manyetik

Nokta Vuruşlu Markalama İşlem Prensibi
Yükseklik Tolerans Kompanzasyonu
Markalama Hızı
Karakter (Yazı) Tipi

Maks. 5 mm (sabit markalama derinliği)
Maks. 3 karakter/saniye’ye kadar
Noktasal matrix olarak DIN 1451’e benzer yazı tipi, 5x7 ve 9x13 formatında
RS 232

Mevcut Arayüz
Özel Fonksiyonlar

İlerleyen numaralandırma, Kaplama üzerinde kodlama, Logo markalama işlemi, Tarih/Saat
8.731,00 €

Normal Liste Fiyatı (€)

1.995,00 €

Kampanya Net Fiyatı (€)

“NETMARKER®”
Nokta Vuruşlu Markalama
Yaratıcı (inovasyon) ve network kabiliyetine sahip CNC- tablalı markalama sistemi NetMarker® yüksek markalama kalitesinin yanı sıra benzeri olmayan kullanıcı dostu özelliğini
sunmaktadır. NetMarker® cihazı endüstriyel işletmelerin yüksek markalama talepleri için kullanılmaktadır ve farklı ek donanımlar ile birçok uygulama seçeneğini mümkün kılar.
Ekonomik, tablalı markalama sistemi NetMarker®, Stand -Alone- Cihazı olarak çalışmakta ve kompakt yapısı ile yer gereksiz kaplamaz. Elektro- pnömatik çalışma prensibi sayesinde
sürekli hızlı markalama işlemi ile neredeyse tüm malzemeler (sertleştirilmiş çelik, ince et cider kalınlığa sahip malzemeler, kaplamalarda ve hafif engebeli iş parçaları) için uygundur.
NetMarker®; maksimum markalama hızı ve oldukça yüksek markalama kalitesinin yanı sıra uygun fiyat-performans ilişkisine sahip bir cihazdır. Ayrıca bakım gerektirmez.
Model

Netmarker
100 x 100 mm

Markalama alanı (X/Y)

0.7 - 99.9 mm

Uygun Karakter Yükseklikleri
Markalama Yönü
Markalama Frekansları
Markalama Hızı
Karakter (Yazı) Tipi

0° - 360° arası ayarlanabilir
İğne başlığının ölçüsüne ve markalanan malzemeye göre yaklaşık 300Hz
Maks. 3 karekter/saniye’ye kadar
2 standart- yazı indeksi, Oransal ve skalanabilir, DIN 1451’e benzer
230 V – 50 Hz

Güç Kaynağı

6 Bar

Hava Basıncı

5.966,00 €

Normal Liste Fiyatı (€)

2.405,00 €

Kampanya Net Fiyatı (€)
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