
 

SK
 0

2.
20

19
 
 

PIK-AS Austria GmbH – Elektrotechnische Fabrikate 
Mariasdorf 140a | AT-7433 Mariasdorf 

Tel.: +43 3353 7613 | Fax: +43 3353 7612 

www.pikas.at 
office@pikas.at 

 

 

 
Lisovacie kliešte 

 

Model M3E 

 

Pomocou elektrických horúcich klieštov M3E je možné rýchlo, ľahko a profesionálne 
identifikovať jednotné vodiče, káble, zmršťovacie hadice a PVC hadice. Označenie 
nylonu a teflónu je tiež možné.  
 
Za pomoci vyhrievanej raznice, ponad ktorú vedie špeciálna farebná fólia sú priamo 
do materiálu razené znaky, číslice a písmená. Zariadenie je vhodné pre použitie v 
dielňach a na stavbách so strednou sériovou výrobou 

Označené vzorky 

 

Štandardné pásky 

 

Dodatočné príslušenstvo 

 

M52-17 držiak pre 

štítky 

 

Držiak MBS-10 na 

posúvanie písmen 

 

MBS-10 

 

Vodiaca hadica 

(vnútorná Ø: 4, 6, 7, 8 

a 10,5mm) 
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Lisovacie kliešte 

 

Model M3E 

Lisovacie kliešte model M3E sú ľahko použiteľné ručné nástroje na trvalé značenie. 
Tento značkovací stroj môže v rýchlom procese tlačiť až 7 písmen alebo číslic (pozri 
nižšie) na káble, hadice, PVC komponenty, etikety, káblové zväzky, teflónové alebo 
nylonové časti atď. 
 
Farebné fólie v čiernej, bielej, červenej, žltej farbe sú štandardné - na vyžiadanie sú k 
dispozícii ďalšie farby. Pre viac informácií si vyžiadajte náš zoznam pások. 

ľahko nastaviteľná voľba písma  
 

Systém číselníka umožňuje každú kombináciu 
písmen a čísel prostredníctvom rýchlej 

regulácie páky pomocou otáčania. 
 

 

Štandardná verzia písma 
 
 
 

Raznica je štandardne vybavená zahnutým 
typom písma. K dispozícii sú aj ploché typy 
písma, ktoré sú vhodné pre použitie na 
materiály s rovným (plochým) povrchom. 
 
Raznica typu C (curved) je vhodná pre káble. 
Raznica typu F (flat) je vhodná pre ploché 
materiály. 

Veľkosť písma:  

Štandardná veľkosť písma: 2,4x2,4mm 
Špeciálne veľkosti písma: 

1,8x1,8mm (horizontálne) 
1,2x1,2mm (horizontálne) 
1,8x0,9mm (vertikálne) 

 

Štandardná dodávka: 

 
 

1x označovacie zariadenie M3E s 
pripojovacím káblom a 7 raznicami, 1x čierna 
stuha na PVC, 1x transformátor, 1x vodiaca 
hadica, 1x kufor, kompletne pripravený na 
použitie 

Technické vlastnosti: 

Štandardný transformátor 
vstupného napätia: 
230V, AC-50 Hz 
Špeciálny transformátor na vyžiadanie 
Výstupné napätie: 
Transformátor 10V 
Výhrevné teleso: 
22W/150°C (Max) 
Hmotnosť nástroja: 
850g 
Dĺžka nástroja: 
280 mm 
Počet kolies na písanie: 7 
 

Na našich webových stránkach nájdete viac 
informácií, ako aj produktové video. 

 

Medzera 


