B200 Série
KOMPAKTNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HORKOU RAŽBU
PRO KABELY, HADICE, PVC KOMPONENTY

>> Lze kombinovat s automatickými řezacími nebo lisovacími stroji <<
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Označené vzorky řady B200
Zařízení řady B200 umožňují jednoduchou a trvalou identifikaci kabelů, hadic, plastů.

PVC kabel

ploché PVC / plastové komponenty

Stahovací pásek (nylon)

ovládací kabel

plastové výlisky

Plastové znaky

Standardné pásky
Standardné pásky: černá, bílá, červená, žlutá
Volitelné: stříbrná
Šířka 30 mm pro 7 kolečka
Šířka 50 mm pro 12 kolečka
Šířka 60 mm pro 18 kolečka
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Model B200P – pneumatický provoz

Pneumatické ovládání pomocí
nožního spínače - obě ruce volné pro
snadné nakládání.
Čitelné a trvanlivé označení.
Vhodné pro střední a velké výrobní
série.
Model B200P7 = 7 kolečka pro volbu
Model B200P12 = 12 kolečka pro volbu
Model B200P18 = 18 kolečka pro volbu

Standardní velikost písma
2,4 x 2,4 mm | 1,8 x 1,8 mm | 1,8 x 0,9 mm | 1,2 x1,2 mm

Model B200M – Ruční provoz

Ruční provoz
Snadné použití
Robustní design
Vhodné pro střední a velké výrobní série.
Model B200M7 = 7 kolečka pro volbu
Model B200M12 = 12 kolečka pro volbu
Model B200M18 = 18 kolečka pro volbu
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Tisková hlava B200 Série
Tisková hlava G (systém volících koleček) pro označení kabelu nebo označení hadice
7, 12 nebo 18 koleček
Standardní verze na kolečka:
40 znaků s písmeny (A-Z),
čísla(0-9), znaky (+,-,/,.) a mezerník
Typ C= zakřivené
Typ F = ploché
Tisková hlava T (systém psaní) pro značení PVC konektorů a ploché materiály

Příklad výrobní linky s
automatickým navíječem,
řezačkou a odizolovačem
a označování pomocí
našeho
značkovacího
zařízení, typ B200P.

B200P – 7* | 12* | 18*

Metoda značení
Typ provozu
Velikost písma
Facety
Typy facet
Výkon
Rozměry
Hmotnost
* Počet koleček

B200M – 7* | 12* | 18*
proces tepelné ražby
pneumatické
manualní ovládaní
** 2,4 (v) x 2,4 (š) mm
40 facety s vytraženým písmem (A-Z),
čísla (0-9), znaky (+,-/,.) a mezerník.
** C (zakřivený) pro kabely nebo F (plochý) pro hadice
200 W
100 W
290 (š) x 330 (d) x 390 (v) mm
260 (š) x 290 (d) x 360 (v) mm
19 kg
11 kg
** Výše uvedené specifikace se mohou měnit podle požádavků zákazníka.

Skutečná barva výrobků se může mírně lišit od fotografií v brožurách.
Informace obsažené v této brožuře mohou být změněny bez předchozího upozornění .
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI
NÁVOD K OBSLUZE
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