
B200 típus  

FORRÓPRÉS JELÖLŐ GÉP VEZETÉKEKHEZ, CSÖVEKHEZ ÉS PVC 
ALKATRÉSZEKHEZ 
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 B200 típussal jelölt minták 

A B200 sorozatú készülékek lehetővé teszik a kábelek, tömlők és műanyagok 
egyszerű és tartós  azonosítását. 

 
PVC kábel 

 
lapos PVC / műanyag alkatrészek 

 
kábelkötegelők (nejlon) 

 
vezérlőkábel 

 
műanyag alkatrészek 

 
műanyag táblák 

szabványos festékszalagok  

 

Alapszínek: fekete, fehér, piros, sárga 
választható: ezüst 

30 mm széles 7 írókerékhez 
50mm széles 12 írókerékhez 
60mm széles 18 írókerékhez 
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B200P modell - pneumatikus működtetés 

Pneumatikus vezérlő 
lábkapcsolóval - mindkét keze 
szabad a könnyű szereléshez. 
 
Jól olvasható és tartós jelölés. 
 
Alkalmas közepes és nagy 
gyártósorokhoz. 
 
B200P7-es modell 7 írókerekes 
B200P12-es modell 12 írókerekes 
B200P18-as modell 18 írókerekes 

 

Szabványos betűméret  

2,4 x 2,4 mm | 1,8 x 1,8 mm | 1,8 x 0,9 mm | 1,2 x1,2 mm 

B200M modell – kézi működtetés 

 

Kézi működtetés 
 
Könnyű használat 
 
Robusztus kialakítás 
 
Alkalmas kis és közepes méretű 
gyártósorokhoz 
 
B200M7-es modell 7 írókerekes 
B200M12-es modell 12 írókerekes 
B200M18-as modell 18 írókerekes 

   www.pikas.at 
  



nyomtatófej változatok a B200-as  sorozathoz 

G nyomtatófej (írókerekes rendszer) kábel- vagy tömlőcímkézéshez 
7, 12 vagy 18 írókerék  

 

Az írókerék standard változata:  
 

40 karakter betűkkel (A-Z), 
számok (0-9), jelek  (+, - /,.) és 

szóköz  
 

C típus = hajlított  
F típus = lapos 

T nyomtatófej (betűkészlet rendszer) PVC csatlakozók címkézéséhez  
és lapos anyagokhoz 

 

  

 

Példa egy automatikus 
behúzó-, levágó- és 
izolalógéppel működő 
gyártósorra, valamint a 
B200P típusú készülékkel 
történő jelölésre.  

  

 B200P – 7* | 12* | 18* B200M – 7* | 12* | 18* 

Jelölés típusa forró bélyegzés 

Üzemmód pneutatikus  kézi 

Betűméret ** 2,4 (m) x 2,4 (sz) mm 

Betűtípus karakterek 40 karakter  az ABC betűiből (A-Z), 

számok (0-9), jelek (+,-/,.) és szóköz. 

Karakterek típusa  ** C (ívelt) kábelekhez vagy F (lapos) tömlőkhöz 

Teljesítmény 200 W 100 W 

Méretek 290 (sz) x 330 (h) x 390 (m) mm 260 (sz) x 290 (h) x 360 (m) mm 

Nettó súly 19 kg 11 kg 

  * írókerekek száma            ** Az ügyfél igényeinek megfelelően a fenti specifikációk változtathatók. 
 

A termék tényleges színe kismértékben eltérhet a tájékoztató fényképéhez képest. 
A tájékoztató tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat. 
 

 

ÓVINTÉZKEDÉSEK A BIZTONSÁG 
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A GÉP HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A 
HASZNÁLATI UTASÍTÁST 
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