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Handzaam accu gestuurd markeersysteem  
FlyMarker® mini 65/30VV
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Gelakt Gegalvaniseerd

Plast ic Gehard staal Gezandstraald

Roestvast staal

Logo Lettertype l i jn Data Matrix Code

OP TIES

BEHANDELING

www.flymarker.nl

Ook beschikbaar

FlyMarker® mini  85/45 plus

•  Weegt  s lechts  3 , 1  kg  ( incl .  accu)

•  Markeergebied 85 x  45 mm (x/y)

FlyMarker® mini  STAT ION 120/ 100

•  Capaci t ie f  touchscreen (opt ioneel )

•  Markeergebied 120 x  100 mm (x/y)



 

Markeergebied (x/y) 
65 x 30 mm

Beschikbare karakterhoogtes  
1,0 to 29,9 mm

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

Aandrijving van de markeernaald 
Elektromagnetisch

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

Aansluitingen 
2x USB-A, 1x USB-B, 1x Ethernet

Hoogte compensatie 
Tot max. 5mm. (constante markeringsdiepte ook op 
oneven oppervlak) 

Gewicht  
2,4 kg incl. accu

Accucapaciteit  
2,0 Ah 18V (Lithium-Ion)
5,2 Ah 18V (optioneel)

Markeerkracht  
30 verschillende krachtinstellingen.  

Inhoud

• FlyMarker® mini 65/30
• 2x accu  18V/2,0 Ah 
• 1x acculader
• Aanslag
• Draagkoffer 
• Gebruikshandleiding

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voordelen in een oogopslag

• Geïntegreerde controller (All-In-One)

• Aantrekkelijke prijs-kwaliteit verhouding

• Geïntegreerd gebruiksvriendelijk toetsenbord

• Instelbare LED belichting van het markeergebied

• Elektronica en onderdelen beschermd tegen vervuiling

• Elektrische kabels worden via een ketting geleid

100% mobiel markeren
• Ergonomisch ontwerp voor energiebesparend, onvermoeibaar werk.

• Zware en onbeweeglijke werkstukken worden direct ter plaatse gemarkeerd.

• Zelfvoorzienend werk zonder stroom en samengeperste luchtkabels.

• Vermindering van bedrijfsmatige ongevallen.

Markeer permanent en onvervalsbaar
• Zichtbare markering zelfs na veelvoudige oppervlaktebehandeling.

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

• Instelbare slagkracht voor verschillende materialen.

Snelle en vlotte navigatie
• Nieuwste type processor.

• Duidelijke en intuïtieve software. 

• Verschillende talen standaard beschikbaar.

• Praktische vooruitblik functie.

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

Verwijderbaar handvat

18V Lithium-Ion accu

Zeer sterk door glasvezel-versterkt plastic

Weegt slechts 2,4kg (incl. accu)

Geïntegreerde barcodescanner (optioneel)

Kolomstatief voor kleine onderdelen (optioneel)

Ook beschikbaar met smart control wifi en met Touchscreen 

Primaire technologie
• Hoge markeringskwaliteit door stabiele, duurzame techniek.

• Hoge zuiverheid van de mechanieken door robuuste basis drager met geïntegreerde voetplaat.

• Hoge kwaliteit geleidingssysteem voor hoogste stabiliteit. 


