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Akkukäyttöinen pistemerkintälaite   
FlyMarker® mini 65/30Ve
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Lakattu pinta Sinkitty pinta

Muovi Karkaistu teräs Hiekkapuhallettu 

Ruostumaton teräs

Logo Viivafontti Datamatri isikoodi

Optiot

Käsittelyt

•  3,2 kg (s is.  akun)

•  Hyvä hinta- laatusuhde

• Merkintäalue 120 mm x 45 mm

Saatavilla myös laajemmalla merkintäalueella varustettu FlyMarker® mini 120/45

fi.flymarker.com



 

Merkintäalue (x/y) 
65 x 30 mm

Kirjainkoko (aseteltava) 
1,0 - 29,9 mm, mm, asetteluväli 0,1mm

Fontti 
Pistematriisifontit 5x7 ja 9x13. Optiona jatkuvan viivan 
näköinen DIN1451 fontti.

Merkintäneulan ohjaus 
Sähkömagneettinen

Käytettävissä olevat merkit 
Numerot 0 - 9, isot ja pienet kirjaimet A - Z; a-z, yleisim-
mät erikoismerkit kuten esim. % & ø + ? ! ; :

Liitännät 
USB-A, USB-B, Ethernet

Pinnan epätasaisuuden kompensointi 
Kompensointi 5mm epätasaisuuteen asti.

Paino 
2,4 kg (sis. akun)

Akun kapasiteetti 
2,0 Ah 18V (Litiumioni)
5,2 Ah 18V (optiona)

Merkintävoima 
Iskuvoimalle 30 eri asetusta
(merkintävoima ei heikkene akun kuluessa)

Toimitussisältö
• FlyMarker® mini 65/30 merkintälaite
• 2x akkua, 2,0 Ah 18V
• 1x akkulaturi
• Tukilippa
• Kuljetussalkku
• Säätötyökalut
• Käyttöohjeet

TEKNISET TIEDOT

Ominaisuuksia

• Hyvä hinta-laatusuhde

• Laitteeseen integroitu ohjauspaneeli

• Helppokäyttöinen käyttöliittymä

• Merkintäalueen valaisu LED-valolla

• Ei pölyherkkää mekaniikkaa

• Laitteen sähköjohdot suunniteltu kestävästi energiansiirtoketjuun laitteen sisälle

Täysin akkukäyttöinen merkintälaite
• Kevyt paino mahdollistaa laitteen ergonomisen käytön

• Laite on helppo viedä isojen merkattavien kappaleiden luo

• Ei virta- tai paineilmakaapeleita

Merkkaa pysyvästi
• Näkyvä merkintä myös pintakäsittelyjen jälkeen.

• Lähes kaikkia materiaaleja voidaan merkata muoveista koviin teräksiin.

• Iskuvoimaa voidaan säätää materiaalille sopivaksi.

Teknologia
• Vakaa mekaniikka ja laadukkaat komponentit 

• Tuplajohteet X- ja Y-suunnissa takaavat tarkkalaatuiset merkinnät kaikissa merkintäalueen kohdissa

• Vahva pohjalevy takaa merkintäneulan kelkan tarkat liikkeet

Käyttöliittymä
• Tehokas prosessori takaa käyttöliittymässä navigoinnin ilman viiveitä ja odottelua

• Yksinkertaistettu käyttöliittymä

• Merkinnän esikatselu

• Mahdollisuus juoksevaan sarjanumerointiin ja päiväysmerkintöihin

• Logot, 2D datamatriisikoodit

Irrotettavissa oleva kahva

18V Litiumioniakku

Iskunkestävä ja lasikuituvahvistettu muovikotelo

2,4 kg (sis. akun)

Integroitu viivakoodunlukija (optiona)

Pöytäteline pienten kappaleiden merkintään
(optiona)


