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Şarjlı El Tipi Markalama Sistemi
FlyMarker® mini 85/45 plusSü
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Vernikl i Galvanizl i

Plast ik Güçlendir i lmiş çel ik Kumlanmış

Paslanmaz çel ik

Logo Çizgi  yazı  t ip i Veri  Matrisi  Kodu

OPSIYONLAR

UYGULAMALAR

tr.flymarker.com

FlyMarker® mini  65/30

•  Sadece 2 .4  kg  (batarya dahi l )

•  Markalama alanı  65   x  30 mm (x/y)

FlyMarker® mini  STAT ION 120/ 100

•  Kapasi t i f  dokunmat ik  ekran ( is teğe bağl ı )

•  Markalama alanı  120  x  100 mm (x/y)

AYRICA MEVCUT TUR



 

Markalama alanı (x / y) 
85 x 45 mm (120 x 45 mm opsiyonel)

Kullanılabilir karakter yükseklikleri 
1,0 - 44,9 mm

Yazı tipleri 
Orta boşluklu harfler DIN 1451’e benzer tek nokta karakterleri            
(boyutlar 5 x 7 veya 9 x 13)

Markalama pimi sürücü 
Elektromanyetik

Mevcut karakterler 
Sayılar 0 - 9, büyük harfler ve küçük harfler A - Z; a-z
Çeşitli noktalama işaretleri örn, . ; / vb.

Arayüz 
USB-A, USB-B, Ethernet

Yükseklik kompanzasyonu 
Maks. 5 mm’e kadar (pürüzlü yüzeylerde de sabit markalama derinliği)

Ağırlık 
3,2 kg pil dahil

Battery capacity 
4,0 Ah 18V (Lityum-İon)
8,0 Ah 18V (Opsiyonel)

Markalama kuvveti 
30 olası kuvvet ayarı

Teslimat
• FlyMarker® mini 85/45 plus
• 2x pil 4,0 Ah / 18V
• 1x şarj cihazı
• Destek Parçası
• Taşıma çantası
• Ayarlama araçları
• Kullanım kılavuzu

TEKNIK ÖZELLIKLER

Özelliklere bir göz atalım

• Entegre kontrolör (Hepsi bir arada)

• Cazip fiyat-performans oranı

• Derin markalama için ekstra güçlü mıknatıs (opsiyonel)

• Kullanıcı dostu numerik tuşlu entegre klavye

• Markalama alanında açıp-kapatılabilir LED aydınlatmalar

• Elektronikleri ve arayüzleri kirlenmeye karşı korumalı

• Özel elektirik kablolarına sahiptir.

• Markalama işlemini simüle etmek için lazer işaretçi

• Bir veya iki el ile kullanım

• Ağırlık: 3,2 kg (pil dahil)

% 100 taşınabilir markalama
• Enerji tasarrufu ve kolay markalama için ergonomik tasarım.

• Ağır ve taşınamaz parçalar yerinde markalanır.

• Güç kablosu ve hava hortumları olmadan bağımsız çalışabilme.

• İş kazalarının azaltılması.

Kalıcı Markalama ile Sahtekarlığa Karşı Koruma
• Sonradan yapılan yüzey işlemlerinden sonra bile görünebilir markalama.

• Neredeyse tüm malzemeler markalanabilir - plastikten sertleştirilmiş çeliğe (63HRC).

• Farklı malzemeler için ayarlanabilir darbe kuvveti

Çekirdek teknolojisi
• Sağlam ve stabil mekanik yapısı sayesinde yüksek markalama kalitesi.

• Plaka üzerine entegre konumlandırma ile sağlam temel taşıyıcı sayesinde mekaniğin yüksek sağlamlığı.

• Çok satırlı markalamalar için, kalite kaybı olmadan bozulmadan, X ve Y yönünde çift kılavuzlu doğrusal kılavuzlar.

• En yüksek sabitlik için yüksek kaliteli kılavuz sistemi.

Hızlı ve sorunsuz gezinme
• En Güncel işlemci versiyonu.

• Açık ve sezgisel yazılım.

• Çok sayıda dil seçeneği sunulmuştur.

• Hata önleme için pratik önizleme fonksiyonu.

• Saat, tarih ve otomatik numaralandırma gibi faydalı değişkenler mevcuttur.

Çıkarılabilir kol

18V Lithium-İon Pil

Kırılmaya dayanıklı ve cam elyaf takviyeli plastik

Entegre barkod tarayıcı (opsiyonel)

Küçük parçalar için stant seçeneği (opsiyonel)

Yuvarlak Parçalarda Markalama

Sökülebilir pozisyonlama plakası (opsiyonel)

Wi-Fi ve Dokunmatik olarak da mevcuttur

Ayrica Mevcuttur

120 x 45 mm

Markalama alanı (isteğe bağlı)


