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Mark like a Professional

FlyMarker® PRO kézi jelölő rendszer szinte 
gyerekjátékká teszi a terjedelmes, nagy, 
nem mozdítható munkadarabok jelölését. 
Használja a FlyMarker® PRO-t gyorsan és 
hatékonyan a folyamatos termelésben vagy 
tartalék gépként a leállások és vészhelyze-
tek alatt. Szinte minden anyag jelölhető – a 
műanyagoktól az edzett acélokig.  

100% mobilitás – idegesítő kábelek nélkül! 
Erős Lithium-Ion akkumolátor biztosítja 
a 100%-os mobilitást, az Ön üzletében. 
Nincsenek elektronikus vagy pneumatikus 
kábelek melyek zavarhatnák a jelölési fo-
lyamatot. A könnyű és kompakt kézi jelölő 
rendszer biztosítja a terjedelmes, nehéz, 
helyhez kötött munkadarabok könnyű jel-
ölését.

Tartós, hamisíthatatlan jelölés
A FlyMarker® PRO részére a beépített, 
egyedi tervezésű jelölő mágnes biztosít-
ja a nagyon precíz és mély jelölést. Az 
anyagtól és a felhasználói elvárásoktól 
függően a jelölési erő manuálisan állítható. 
Például, ha a jelölésnek olvashatónak kell 
lennie egy festési folyamatot követően, a 
maximális mélységű jelölés szükséges.

Automatikus magasság kompenzáció
Eennek a hasznos funkciónak köszönhe-
tően, állandó jelölési minőség és mélység 
biztosítható még egyenetlen felületen is.

FlyMarker® PRO –  
MOBIL Berendezés

...PRO fesszionális 

...PRO duktív 

...PRO fitábilis           



Színes, nagy LCD kijelző
A FlyMarker® PRO jelölő rendszer színes, 
nagyméretű, nagy felbontású (320 x 240 
pixel) kijelzővel rendelkezik. Ez a tulaj-
donsága egyszerűvé teszi a jelölő pro-
gramok bevitelét és módosítását.

Megvilágított jelölés terület
A FlyMarker® PRO megvilágított jelölési 
területe lehetővé teszi munkadarab  
finom állítását.

Hordtáska
A könnyű szállításért, a mobil változatot 
egy kemény, védő táskában szállítjuk. 
A teljes jelölő rendszer, akkumulátorok, 
töltő állomás biztonságban tárolható a 
táskában.

Csatlakozók
Az egyszerű adatbevitelért USB-A; USB-B 
és Ethernet csatlakozó keresztül.

Magától érthetődő program  
A program letisztult, kiválóan strukturált 
és magától érthetődő. Tartalmazza pél-
dául a változók (idő, dátum, sorszámozás) 
beállítását, vagy egészen a 2D Data Matrix 
kódok és logók beállítását. Ellenőrizhető a 
jelölési program még a tényleges jelölés 
előtt az előnézeti funkció használatával. 
A programmal több száz különböző jelölő 
programot lehet megalkotni és tárolni egye-
nest a FlyMarker® PRO rendszerben.

Adat tárolás
Több száz jelölő program, logók, betűkészle-
tek tárolása lehetséges a FlyMarker® PRO 
belső memóriájában. Az USB csatlakozón 
keresztül lehetséges a jelölő programok 
gyors biztonsági mentése. Az opcionális 
PC szoftverrel, lehetséges a jelölő progra-
mok PC-n történő elkészítése és későbbi 
áttöltésük a FlyMarker® PRO-ra.

Mobil változat

Állványos változat

Előnézeti kép

Főmenü
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TeCHnIkAI JeLLeMzők
 

Jelölési terület (x/y) 
75 x 25 mm vagy  
120 x 25 mm (opcionális)
75 x 45 mm vagy  
120 x 45 mm (opcionális)

karakter magasságok 
1,0 től 24,9 mm  vagy 1,0 től 44,9 mm

Betűkészletek 
Közepes térközű betűk mint a  
DIN 1451 pont mátrix betűk   
(méret 5 x 7 és  9 x 13)

Jelölő tű mozgatás 
Elektromágneses

Rendelkezésre álló karakterek 
Számok 0 - 9 
Nagy betűk A - Z 
Kis betűk  a-z 
Számos elválasztó jel. . ; / , stb.

Csatlakozók 
USB-A, USB-B, Ethernet

Magasság tolerancia 
maximum 5 mm-ig (egyenletes  
jelölés, egyenetlen felületen is) 

Súly 
4,3 kg

Léptető motorok felbontása 
0,05 mm

A kompakt jelölő rendszer mindenféle pro-
gramozói képzettség nélküli, egyszerűen 
kezelhető:

kapcsolja be! – Írja be!  –  Jelöljön!

Az elektromágneses jelölő tűnek kö-
szönhetően a FlyMarker® PRO rends-
zerek erősen, csökkentett zajszinttel és 
önállóan dolgoznak. Egyetlen felületek  
stabilan jelölhetők jól olvasható karak-
terekkel mivel a felületi egyenetlenséget 
kiegyenlíti. A kész jelölés jól strukturált, 
elkülönülő pontokból álló karakterekkel  
történik. Az alkalmazástól függően lehetőség 
van 5 x 7, 9 x 13 vagy folyamatos vonalú 
jelölésre.  Szintén lehetséges Data Mátrix 
kódok jelölése.

Jelöljön Data Mátrix kódokat
A Data Mátrix funkció (opcionális) lehetővé 
teszi nagy mennyiségű adat, korlátozott 
méretű helyre történő felvitelét. A kód tartal-
ma bevihető a beépített billentyűzettel vagy 
akár USB vonalkód olvasóval. (opcionális).

kiemelkedő minőségű jelölés
Kiváló minőségű X és Y irányú, dupla jelölő 
fej megvezetés biztosítja a megbízhatósá-
got és stabilitást. A MARKATOR® összes 
alkatrészének tervezése, a precíz és folya-
matos jelölést szolgálja.

Gyors jelölési idők
A legújabb vezérlés technológiának köszön-
hetően a kezelés gyors, és hatékony. A 
FlyMarker® PRO erős motorokkal van ellát-
va, melyek rövid jelölési időket biztosítnak. 

FlyMarker® PRO –  
Funkcionálitás

Data Mátrix kód (opcionális)

9 x 13 - as betűkészlet

5 x 7 - es betűkészlet

Logó jelölés (opcionális)
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1 kiegészítő, extra erős mágnes
Az extra erős mágnes még több erőt és 
ezáltal még nagyobb jelölés mélységet 
eredményez. Például a jelölés után festett 
alkatrészekhez. Képek balról – jobbra: jel-
ölés acélon (St37), homokszórt jelölés, ho-
mokszórt és festett jelölés.

3 Flexibilis adattábla tartó
Mágneses leszorító az adattábla megfo- 
gásához. Alapvetően négyszögletű adattáb-
lákhoz. A prizma x / y irányban állítható.

2 USB-vonalkód olvasó
Adatok bevitele gyorsan, egyszerűen egye-
nesen a jelölő rendszerbe. Plug & Play a 
FlyMarker® PRO USB-A csatlakozóján 
keresztül.

4 PC-szoftver XL COnTROL
PC program a jelölő programok elkészíté-
sére és mentéséra egyenesen a PC/Lap-
top-ra. A szükséges programok letölthetők 
a FlyMarker® PRO-től, beleértve a jelölés 
előnézetét is.

FlyMarker® PRO – Az opciók
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M A R K A T O R ®

Bunsenstraße 15
71642 Ludwigsburg
Germany

Telefon +49 (0) 7144 - 8575 - 0
Telefax +49 (0) 7144 - 8575 - 600

info@markator.de
www.markator.de
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www.flymarker.com

AMSY JelöléSTechniKA KfT.  

Gyár u. 2.
2040 Budaörs
Hungary
Tel.  +36 23 500 422

kapcsandi.t@amsy-jelolestechnika.hu
www.amsy-jelolestechnika.hu


