4.395,00

5.175,60

“FLYMARKER® MİNİ”

“FLYMARKER® PRO”

“FLYMARKER® MİNİ”

“FLYMARKER® PRO”

Dördüncü nesil mobil nokta vuruşlu markalama cihazı olan
FlyMarker® mini, pil ile çalıştırılabilen el tipi markalama cihazları
arasında yeni bir kilometre taşı olarak tanımlanabilir. FlyMarker®
mini daha önce kendini kanıtlamış modellerin güçlü yanlarını
barındırması, hafifliği ve kompakt tasarımının yanında benzersiz
fiyatı ile ihtiyaca cevap verebilen bir üründür. FlyMarker® mini
2.4 kg ağırlığı, yüksek çözünürlüklü ekranı ve klavyeye entegre
sayısal tuşları sayesinde ihtiyaç duyulan her türlü ortamda
işinizi kolaylaştırır. İşaretleme kuvveti malzeme cinsi ve gerekli
derinliğe göre istenilen şekilde ayarlanabilir. Yazılımın kendi
içinde barındırdığı açıklayıcı ve sezgisel özelliğinin yanı sıra;
yüzlerce markalama dosyası, yazı tipi ve logoyu cihaz hafızasında
saklayabilir. Entegre USB arabirimleri hızlı bir veri aktarımı sağlar
ve isteğe bağlı aksesuarların çalıştırılması için de kullanılabilir.

İşletmeniz için taşınabilir bir markalama sistemi mi arıyorsunuz”
Yoksa fabrikanızın tamamı için de mi” Elektrik ve hava basıncı
gerektirmeden çalışan ve buna rağmen yüksek markalama kalitesi
sunan bir sistem mi arıyorsunuz” O halde yepyeni CNC taşınabilir
FlyMarker® PRO markalama sistemi sizin ürününüz olacaktır.
MOBIL AKKU, COMBI and STATION gibi değişik veriyonlarıyla
isptalanmış CNC taşınabilir FlyMarker® PRO markalama sistemi,
geliştirme bölümümüz tarafından yeniden tasarlanmış ve şimdi
birçok ilave fonksiyonlarla donatılmıştır. Sürekli çalışma ya da
üretim hataları durumunda acil strateji olarak kullanılsa bile, yeniden
tasarlanmış ve ispat edilmiş CNC taşınabilir FlyMarker® PRO
markalama sistemi, hemen hemen tüm malzemelerde ürünlerinizi
güvenilir bir şekilde daha hızlı ve daha derin işaretleme yapar. Daha
da yüksek kullanıcı dostu bir sistem sağlamak için tasarlanmış
olan bu sistemde, ürünlerinize daha iyi hakim olabilmeniz için
esnek işaretleme sisteminin ağırlığı önemli ölçüde azaltılmış
ve elle işaretleme sisteminin durma açısı da küçültülmüştür.

Kod

Tanım

516000000

FlyMarker MINI
Taşınabilir Bataryalı Nokta
Vuruşlu Markalama
Cihazı 65x30 mm

Normal Brüt
Liste Fiyatı
7.924,00 €

Kampanya Brüt Kampanya Net
Liste Fiyatı
Fiyatı
7.325,00 €

4.395,00 €

Kod

Tanım

510200005

FLYMARKER PRO

Normal Brüt
Liste Fiyatı
8.731,00 €

Kampanya Brüt
Liste Fiyatı

Kampanya Net
Fiyatı

8.626,00 €

5.175,60 €

*Komfort yazılım paketi dahildir.
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