
Termékáttekintés
Jelölők és munkaállomások lézeres jelölésre és gravírozásra

Lézeres jelölő +
Gravírozó megoldások



M1000 
Fiber lézeres jelölők: 
Y-sorozat készülékei

450 x 250 mm-es jelölési mező

Max. 25 kg

1-es osztály

Programozható Z-tengely, 290mm-es 
hub-bal

Széndioxid lézer

10, 30, 50

10,600, 10.200, 9.600

Rádiófrekvenciával

C30A, C.0100, C.0101, C.0301, LC500 

Teljesítmény (W)

Hullámhossz (nm)

Sugárgerjesztés

Termékek

Fiber lézer, pulzáló

2, 10, 20, 30, 50

1,060 – 1,070

Diódával

Y-sorozat: Y.0100, Y.0200, Y.0201, Y.0021, Y.0300, Y.0301, Y.0500

DP10/20/30/50F, LF100, LF200;

Szürkeárnyalatos készülék: DP30FGS

Lézeres jelölőkészülékek 
Termelőrendszerekhez integrálható FOBA lézeres jelölő, gravírozó készülékek

 
Állomásba integrálható 
lézeres jelölők

Jellemzők

Munkadarab maximális tömege

Lézervédelmi besorolás

Tengelyek

Lézeres jelölő és gravírozó munkaállomások 
Testreszabott, kulcsrakész berendezések, jelölésre és gravírozásra

M2000-B, M3000-B 
Fiber lézeres jelölők: 
Y-sorozat készülékei 

Mozgatható munkaasztal, elektromos ajtó

M2000-B: max. 30 kg, M3000-B: max. 100 kg

1-es osztály

Lézerjelölő munkaállomások munkaasztallal és 
programozható Z-tengellyel (forgató- valamint billenő/
csukló egység opcionálisan rendelhető)

Vario RD compact 
Fiber lézerek: 
DP10F, DP20F, DP30F, DP50F

Forgóasztal, elektromos tolóajtó

16 kg

1-es osztály

Elektromos magasságállítás szoftveresen, 
bővíthető 3 tengelyig

Vario RD 
Széndioxid lézerek; szürkeárnyalatos lézer DP10GS; 
Nd: DP50 és LP100 YAG lézerek 

Forgóasztal, elektromos tolóajtó

16 kg

1-es osztály

Elektromos magasságállítás szoftveresen, 
bővíthető 3 tengelyig

Változat: elölről tölthető

 
Cellába integrálható lézeres jelölők

Tulajdonságok

Munkadarab maximális tömege

Lézervédelmi besorolás

Tengelyek

FOBA C.0101 e C.0301 FOBA Y-sorozat (90°, 0°) FOBA DP30FGS



Fiber lézer, folyamatos fényű

5, 10

1,070

Diódával

Y0050-cw, Y0100-cw, 
LF050-5, LF050-10

YAG lézer

50, 100

1,064

Diódával, Lámpával

DP50, LP100

Vanadát lézer, folyamatos fényű

2

355

Diódával

V.0020-uv, DP2UV

Vanadát lézer

10

1,064

Végpontból

DP10GS

M2000-R, M3000-R 
Fiber lézeres jelölők: 
Y-sorozat készülékei

Kétállású forgóasztal

2 x 10 kg

1-es osztály

Kétállású forgóasztal, elektromos magasságállítás szoft-
veresen, egyéb tengelyek igény szerint

M2000-P, M3000-P 
Fiber lézeres jelölők: 
Y-sorozat készülékei

3 programozható tengely (X,Y,Z), elektromos ajtó

M2000-P: 15 kg, M3000-P: 40 kg

1-es osztály

Lézerjelölő munkaállomás programozható X, Y és Z 
tengellyel (forgató- valamint billenő/csukló egység 
opcionálisan rendelhető)

FOBA DP50 és LP100 FOBA DP10GS FOBA V.0020-uv

Szoftverek lézeres jelöléshez Egyéb szoftveres megoldások

FOBA MarkUS: A jelölendő tartalom megszerkesztése és legyártása. 
Opcionálisan kamera is csatlakoztatható az IMP és Point & Shoot 
alkalmazásokhoz.

Testre szabható egyedi szoftveropciók speciális alkalmazásokhoz

FOBA Draw: A jelölendő tartalom megszerkesztése és legyártása mozgó 
termékekhez, sorozatszámozáshoz, vonalkódokhoz és adatmátrix kódokhoz.

Távoli diagnosztika

Szoftver
Szoftveres kiegészítők a biztonságos, automatizált gyártás érdekében

FOBA Y.0050-cw, Y.0100-cw,



Intelligens jelöléspozícionálás: IMP - Intelligent Mark Positioning A jelölés célzása: Point & Shoot

Automatikus kamerás termékfelismerés, precíziós pozícionálás Jelölés pozíciójának meghatározása a kamerakép alapján

Kiváló megoldás automata rendszerekbe Kiváló megoldás nagy értékű vagy egyedi termékek jelöléséhez

Szabadalmaztatott képfelismerő rendszer, mely automatikusan meghatározza 
a jelölendő darab pozícióját és ráilleszti a jelölendő tartalmat a vevői igénynek 
megfelelő precizitással

Vizuális pozícionáló rendszer, mely a kamera élőképével segít elhelyezni 
a feliratot a munkadarabon

Minőségellenőrzés: az elkészített jelölés tartalmának (karakterfelismerés, 
grafika, 2D kód) és pozíciójának optikai ellenőrzése

A könnyű beállíthatóságának köszönhetően meggyorsítja a jelölési folyamatot, és 
segít megelőzni a sikertelen beállításokat, a selejtek gyártását

Kamerás ellenőrzőrendszerek és "HELP" lézerezési folyamatok 
Precizitásra, hatékonyságra fókuszálva a minőségi jelölés érdekében, kompromisszumok nélkül

Kellékek és kiegészítők  
Széleskörű opciók a rugalmasabb és szélesebb használatért

Kiegészítők

→ Opcionális pozícionáló eszközök (lineáris és forgómozgáshoz, illetve magasság állításhoz)

→ Számos kialakítású jelölőfej mely lehetővé teszi a jelölést az anyagok széles választékán

→ Választható lencsék, melyeknek köszönhetően megválasztható a jelölési mező mérete, a jelölés 
távolsága, és a vonalvastagság

→ Felhasználást könnyítő opciók (mutatólézer, érintésérzékelők, fókuszkereső, defókuszáló)

→ Kommunikációs opciók (digitális I/O kártya, PLC-ből vezérelt termékválasztás, Profibus, TCP/IP)

→ Egyedileg készíthető vezérlőszoftver megoldások

Kellékek 

→ Elszívó rendszerek melyek számos alkalmazásba 
beilleszthetőek 

→ Lézerbiztonsági kellékek mint például 
védőszemüvegek, és védőüvegek 

Rendszerszemléletű lézerezési folyamat: HELP - Holistic Enhanced Laser Process

A "HELP" folyamat biztosítja a munkadarab jelölés előtti és a jelölés végső ellenőrzését. A szigorú minőségi elvárásokkal rendelkező, kódegységességet elváró ügyfelek-
nek különösen fontos, hogy az egyedülálló, jelölés utáni kódellenőrzési folyamatban mind az 1D, mind a 2D kódok visszaolvasásra kerülnek.

1: Jelölés előtti vizsgálat 2: Lézeres jelölés 

(alakfelismerés és pozícióellenőrzés)

3: Jelölés utáni ellenőrzés

Termék validáció: ellenőrzi, hogy a megfelelő 
termék került-e a lézerfej alá, így megelőzve a 
téves jelölést

Jelölés ellenőrzése: verifikálja, hogy a jelölés 
a megfelelő módon került fel a termékre 
(elhelyezés, méret, igazítás)

Jelölés meglétének vizsgálata: biztosítja, hogy 
csak jelöletlen munkadarabok kerüljenek 
jelölésre

Optikai karakterfelismerés: ellenőrzi, hogy min-
den lézerrel jelölt karakter megfelel-e az elvárt 
tartalomnak

Jelölés igazítása: a munkadarab pozíciójának 
megfelelően gondoskodik a felirat pontos 
elhelyezéséről 

2D kód validáció és kód olvasás: leolvassa az 1D 
és 2D kódok tartalmát (Datamátrix, pl.: ECC 200, 
GS1; QR) és összehasonlítja az eredményeket a 
várt tartalommal. Lehetséges a kód osztályokba 
sorolása.
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