
B200 Séria  

KOMPAKTNÝ PRÍSTROJ NA ZNAČENIE 
KÁBLOV, HADÍC, PVC KOMPONENTOV 

 
 

 >> Možno kombinovať s automatickými rezacími alebo krimpovacími strojmi << 
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Označené vzorky série B200 

Prístroje série B200 umožňujú jednoduchú a trvalú identifikáciu káblov, hadíc, 
plastových materiálov. 

 
Kábel z PVC 

 
ploché PVC / plastové komponenty 

 
Sťahovacia páska (nylon) 

 
Ovládacie káble 

 
Plastové výlisky 

 
Plastové znaky, nápisy 

Štandardné pásky  

 

Štandardné pásky: čierna, biela, červená, žltá 
Voliteľné: strieborná 

Šírka 30 mm pre 7 koliesok 
Šírka 50 mm pre 12 koliesok 
Šírka 60 mm pre 18 koliesok 

   PIK-AS Austria GmbH – Mariasdorf 140a - AT-7433 Mariasdorf  

  



Model B200P – Pneumatické ovládanie 

 
Pneumatické ovládanie pomocou 
nožného spínača - obe ruky voľné 
pre ľahké nakladanie. 
 
Čitateľné a trvanlivé označenie. 
 
Vhodné pre stredné a veľké výrobné 
série. 
 
Model B200P7 = 7 kolieska 
Model B200P12 = 12 kolieska 
Model B200P18 = 18 kolieska  

Štandardná veľkosť 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 – Ručné ovládanie 

 

Ručné ovládanie 
 
Jednoduché použitie 
 
Robustné prevedenie 
 
Vhodné pre stredné a veľké výrobné série 
 
Model B200M7 = 7 kolieska 
Model B200M12 = 12 kolieska 
Model B200M18 = 18 kolieska 
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Tlačová hlava B200 Séria 

Tlačová hlava G (otočný systém nastavenia voľby) na označenie kábla alebo označenie hadice 
7, 12 alebo 18 kolieska 

 

Štandardná verzia na kolieska: 
 

40 znakov s písmenami (A-Z), 
čísla(0-9), znaky (+,-,/,.) a medzerník 

 
Typ C= zakrivené 

Typ F = ploché 

Tlačová hlava T (systém písania) na označovanie konektorov z PVC a ploché materiály 

 

  

 

Príklad výrobnej linky s 
automatickým 
sťahovacím, odrezávacím 
a oddeľovacím strojom, 
ako aj označovanie naším  
zariadením, typ B200P. 

  

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

Metóda značenia teplorazný proces 

Prevádzkový režim pneumatická ručná obsluha 

Veľkosť písma ** 2,4 (v) x 2,4 (š) mm 

Písmové znaky 40 znakov gravírovaných písmen (A-Z), 

číslice (0-9), znaky (+,-,/,.) a medzerník. 

Typ znakov ** C (zakrivené) pre káble alebo F (ploché) pre hadice 

Výkon 200 W 100 W 

Rozmery 290 (d) x 330 (š) x 390 (v) mm 260 (d) x 290 (š) x 360 (v) mm 

Hmotnosť 19 kg 11 kg 

  * počet koliesok            ** vyššie uvedené špecifikácie sa môžu meniť podľa požiadaviek zákazníka. 
 

Skutočná farba výrobkov sa môže mierne líšiť od fotografií v brožúrach. 
Informácie obsiahnuté v tejto brožúre môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. 
 

 
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 

 

PRED POUŽITÍM ZARIADENIA PREČÍTAJTE SI 
NÁVOD NA OBSLUHU 
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