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Nalakované značení Pozinkované značení

Plast Tvrzená ocel Pískované značení

Nerezová ocel

Logo Spoj i tá l inka Data Matrix kód

VOLI TELNÉ

UKÁZKA ZNAČEN í

• 18V Lithium-Iontová baterie

•  Atraktivní  poměr ceny a výkonu

•  Různě velké značicí  plochy

Objevte také naše mobilní ruční značicí zařízení ze série 
FlyMarker® mini  

www.flymarker.cz



 

Značicí pole (x/y) 
120 x 100 mm

Výška znaků  
1,0 to 99,9 mm

Fonty  
Matice bodů 5 x 7 nebo 9 x 13 
Spojitá linka podobná DIN 1451 

Pohon značicí jehly 
Elektromagnetický

Dostupné znaky 
Číslice 0 – 9, velká / malá písmena A-Z; a-z 
Různé diakritické znaky / a další.

Rozhraní 
USB-A, Ethernet

Kompenzace nerovnosti povrchu 
Až 5 mm (konstantní hloubka značení i na nerovných 
plochách)

Značící síla 
30 možných nastavení síly úderu

Dodávka obsahuje

• FlyMarker® mini 120/100 STATION
• Zdroj napájení
• Spároměrku pro nastavení vzdálenosti jehly
• Návod k použití

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Výhody

• Integrovaná řídicí jednotka (vše v jednom)

• Atraktivní poměr cena/výkon

• Vysoce kvalitní mechanické vedení

• Elektronika je chráněná proti znečištění

• Kabely vedené v energetických řetězech

• Laserový bod pro simulaci značení

• Elektromagnetický pohon značicí jehly

K dispozici i bez dotykové obrazovky
Možnost připojení klávesnice přes USB

Magnetická deska s úhelníkem (volitelně) 

LED osvětlení značicí plochy

Kapacitní dotykový displej

Páková rukojeť pro rychlou výměnu značených dílů

Stojan s nastavovacím kolečkem (volitelně)

Základní technologie
• Vysoká kvalita značení díky stabilní a odolné mechanice.

• Dvojitě vedená lineární ložiska ve směru X a Y pro víceřádkové značení bez zkreslení a bez ztráty kvality.

• Vysoká tuhost mechaniky díky robustní základní desce s integrovanou polohovací přírubou.

• Vysoce kvalitní vodicí systém pro nejvyšší stabilitu.

Trvalé označení a ochrana proti padělání
• Viditelné značení i po následné povrchové úpravě.

• Lze označit téměř všechny materiály - od plastů až po tvrzenou ocel (63HRC).

• Nastavitelná síla úderu pro různé materiály.

Rychlá a jednoduchá navigace
• Nejnovější generace procesorů.

• Srozumitelný a intuitivní software.

• Ve výchozím nastavení je k dispozici mnoho jazykových verzí.

• Praktická funkce náhledu značení před jeho vyznačením.

• Umožňuje značení proměnných informací, jako je čas, datum nebo automatické číslování.


