O P T IES

Lo g o

L etterty pe lij n

Data Matr ix Code

G elak t

Ro estvast staal

Gegalvan ise e rd

Plas t i c

Gehard s taal

Gez an dstr aald

MARKATOR ® Manfred Borries GmbH
Bunsenstraße 15
71642 Ludwigsburg
Germany

Ontdek onze mobiele FlyMarker ® mini modellen
• A an t rek k eli j k e p r i j s- pres tatie verhouding

Phone: + 49 (0) 7144 - 8575 - 0
Fax: + 49 (0) 7144 - 8575 - 600
info@markator.de
www.markator.de

• 18V Li t h i u m- I o n -A c cu
• D i ver s e m ar k eerg ebieden

www.flymarker.nl

VVersie 2.0 | Alle informatie aan correcties voorbehouden. Afbeeldingen vergelijkbaar. Afbeeldingen kunnen optionele accessoires bevatten

B EHANDELING

Elektromagnetische werkbank markeermachine

FlyMarker mini 120/100 STATION
®

Voordelen in een oogopslag
• Geïntegreerde controller (All-In-One)

Capacitieve display

• Aantrekkelijke prijs-kwaliteit verhouding

Markeer permanent en onvervalsbaar

• Hoge kwaliteit geleidingssysteem voor hoogste stabiliteit

• Zichtbare markering zelfs na veelvoudige oppervlaktebehandeling.

• Elektronica beschermd tegen vervuiling

• Bijna alle materialen kunnen gemarkeerd worden: van plastic tot gehard staal (63HRC).

• Elektrische kabels worden via een ketting geleid

• Instelbare slagkracht voor verschillende materialen.

• Laserpunt voor simulatie van het markeerproces
• Elektromagnetische aandrijving van de markeernaald

Bediening met hendel om sneller te markeren

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Snelle en vlotte navigatie
• Krachtige processor.

Markeergebied (x/y)
120 x 100 mm

• Duidelijke en intuïtieve software.
• Verschillende talen standaard beschikbaar.

Beschikbare karakterhoogtes
1,0 to 99,9 mm

• Praktische vooruitblik functie voor het markeren.

Lettertypes
Instelbare ruimte tussen punten vergelijkbaar met
DIN 1451 (maat 5x7 of 9x13)

• Inclusief behulpzame plaathouder-opties als tijd, datum en automatische nummering.

Aandrijving van de markeernaald
Elektromagnetisch
Beschikbaar zonder touchscreen.
Input via USB-toetsenboard

Beschikbare tekens
Nummers 0-9, hoofdletters en kleine letters (A-Z a-z)
verschillende leestekens . , / etc

Verwisselbare LED-belichting

Aansluitingen
4x USB-A, 1x Ethernet
Hoogte compensatie
Tot max. 5mm. (constante markeringsdiepte ook op
oneven oppervlak)
Markeerkracht
30 verschillende krachtinstellingen
Delivery
•
•
•
•

Primaire technologie
• Hoge markeringskwaliteit door stabiele, duurzame techniek.
Fixatie plaat voor type plaatjes

(optioneel)

• Dubbel gestuurde lineaire aandrijving in X- en Y-as zorgt voor schokvrije markeringen van meerdere regels, zonder verlies van kwaliteit.
• Hoge kwaliteit geleidingssysteem voor hoogste stabiliteit.

Kolom statief met handwiel

(optioneel)

FlyMarker® mini 120/100 STATION
Voeding
Meethulpstuk voor markeernaald
Gebruikshandleiding

