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Meleg-sajtolófogó 

 

M3E MODELL 

 

Az M3E elektromos meleg-préselőfogóval kábelek egyes ereit, zsugor-tömlőket, és 
PVC tömlőket lehet gyorsan, egyszerűen és professzionálisan megjelölni. Nylon és a 
teflon jelölésére is alkalmas. 

A festékanyaggal bevont fólia felett elhelyezett felhevített préselő kerekek 
beolvasztják a jeleket a préselendő anyagba. A készüléket műhelyben vagy 
építkezésen közepes nagyságú szériákhoz lehet használni. 
 

Jelölt Minták 

 

(Normál) Festékszalag 

 

Tartozék 

 

M52-17 konzol a 

címkékhez 

 

MBS-10 konzol a 

betűk csúsztatásához 

 

MBS-10 

 

Tömlővezeték  

(belül Ø: 4, 6, 7, 8 és 

10,5mm) 
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Meleg-sajtolófogó 

 

M3E MODELL 

Könnyen kezelhető kéziszerszám permanens jelöléshez. Ezzel a jelölő szerszámmal 
max. 7 betü vagy szám (lásd az alábbi írásképet) nyomtatható egy gyorsan 
kivitelezhető művelettel kábelre, csőre, PVC-re, cimkére, kábelkötegelőre, teflonra, 
nylonra, stb. 
 
Standard festékszalag-színek: fekete, fehér, piros, sárga, de más színek is 
lehetségesek. Kérje festékszalaglistánkat! 

Gyorsan beállítható feliratkészítés  
 

Az írókerékrendszer gyorsan kivitelezhető 
emelőkarbeállítással valamennyi betű- és 
számkombinációt lehetővé tesz. 
 

 
 

Standard írókerékkészlet jelei 
 
 

 

Az M-3E írókerekei standard kivitelben hajlított 

felületű írásjelet tartalmaznak. Sima 

írásjelfelületűek ugyszintén kaphatóak és sima 

felületű anyagok feliratozásához 
használatosak. 
A C (curved = hajlított) típusú kerekek 
kábelfeliratozáshoz 
Az F (flat = sima) típusú kerekek sima 
felülethez 

Betűnagyság:  

Standard-betűnagyság: 2,4x2,4mm 

Speciális betűnagyság: 

1,8x1,8mm (horizontális) 
1,2x1,2mm (horizontális) 
1,8x0,9mm (vertikális) 

 

Normál szállítás: 

 
1x M3E jelölőkészülék csatlakozókábellel és 7 
tárcsás kerékkel, 1x fekete festékszalag PVC-
hez, 1x transzformátor, 1x tömlővezeték, 1x 
hordozható táska, használatra kész 

Műszaki jellemzők: 
 

Bemeneti feszültség 
Standard transzformátor: 
230V, AC-50 Hz 
Speciális transzformátor kérésre 
Kimeneti feszültség: 
Transzformátor 10V 
Fűtőelem: 22W/150°C (Max) 
Szerszám tömege: 850g 
Eszköz hosszúsága: 280 mm 
Írókerekek száma: 7 
 
Weboldalunkon több információt, 
valamint egy termék videót talál. 

 

 Helyköz ٭


