
Маркиращи системи 
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MOBIL ,STATION, COMBI 

 

FlyMarker® – XL Mobil 
Търсите преносима маркираща система за своя цех? Или за вашето завършено работно 
помещение?  Търсите система, която да работи без кабел, без компресор (сгъстен въздух) и 
осигурява висококачествено маркиране?  В този случай вашият съвършен избор е изключително 
компактна и преносима система FlyMarker® XL MOBIL. Тя е вашият идеален партньор за маркиране 
на отделни части или цели серии.  
Две са версиите на този практичен преносим агрегат. Той може да функционира както с 
ел.захранване, така и посредством дълготрайна акумулаторна батерия. Благодарение на вградените 
дисплей и клавиатура няма да откриете досадните кабели или тръби във версията на системата    
FlyMarker® XL MOBIL AKKU. Предотвратени са и възможните рискови от пренасянето на системата. 
100%-ва мобилност и независимост  при работа с агрегата.  
Ергономичният дизайн на FlyMarker® XL MOBIL позволява работа с двете ръце, както и 
безпроблемно маркиране на обемисти, тежки и неподвижни обекти. Маркирането се извършва с 
голяма лекота и повторяемост. 

 
FlyMarker® –XL STATION , COMBI 
Нима не е практично да се изпълняват няколко задачи за маркиране с една система за маркиране? 
Да маркирате големи,трудно преносими детайли на място и малки, серийни изделия на работната 
Ви маса? Да спестите време пари и място? Ако е така, е системата от която се нуждаете  е 
FlyMarker® XL COMBI. 
Базиран на модулната дизайнерска концепция на фирма MARKATOR® , Вие може много лесно да 
монтирате преносимият  FlyMarker® XL MOBIL върху колона и да го превърнете в настолна система.  
 
Освободете дръжката – Завъртете екрана - Монтирайте върху колоната - Готово!! 
Върху дръжката на колоната е монтиран удобен стартов бутон. 
Благодарение на позициониращата плоча (опция), може много лесно да застопорите детайла за 
маркиране  както и да определите дистанцията на маркиращата игла само с едно движение. 
Специалното покритие на основата предотвратява плъзгането на устройството. По този начин се 
осигурява непрекъснато, високо-качествено маркиране.  
Тези, които не се нуждаят от характеристиките на мобилната система, могат да спрат своя избор на 
настолната версия FlyMarker® XL STATION. Всички характеристики на мобилната версия на  
FlyMarker® са достъпни и при този вариант.  
 
Голям цветен LC дисплей 
Мобилната маркираща система FlyMarker® XL  с ЦПУ се отличава с голям цветен LC  дисплей, с висока разделителна  
способност 320 x 240 pixels. Този функционален висококачествен дисплей позволява лесно въвеждане или модифициране на 
файловете за маркиране. 
 
USB интерфейси 
Съществува опция за програмиране на файлове за маркиране директно в FlyMarker® XL , както и възможност за създаване на 
файлове за маркиране на вашето работно място, след което да ги пренесете в маркиращата система FlyMarker® XL чрез USB 
интерфейс. 
USB портът позволява да прикачите стандартна клавиатура, ако е необходимо, да пренесете файлове с лого, шрифтове, 
обновяване на софтуера чрез стандартна USB флаш-памет. 
 
Интуитивен софтуер  
Софтуерът има ясно представяне, с  добра структурира и е изключително интуитивен. Разполага с такива функции, като 
програмиране на текстов шаблон (час, дата, автоматично номериране)  или маркиране на матрични кодове или лого. Можете 
визуално да проверите файла за маркиране преди да се маркира детайл, като използвате функцията за предварителен 
преглед. Посредством софтуера можете да създавате и управлявате стотици файлове за маркиране, които директно са 
записани в  FlyMarker® XL. 

 
FlyMarker® –XL   Функционалност 



Благодарение на електромагнитното задвижване на маркиращата игла, системите FlyMarker® са 
мощни, с редуциран шум и независими. Неравномерните повърхности се маркират трайно с ясно 
изчертани символи. Маркирането на символите  се осъществява  с добре структурирани отделни 
точки.  В зависимост от типа на приложението могат да се избират символи с размери от  5 x 7, 9 x 
13 или непрекъснати линии.  Прекалено дългите текстове автоматично се компресират. 
Може да се използва матрично кодиране, за разполагане на много информация върху малко 
пространство. Можете да въвеждате букви от клавиатурата или да ги пренесете чрез 
съществуващите интерфейси. 
Преносимите и компактни маркиращи системи FlyMarker® XL MOBIL , STATION и COMBI с ЦПУ се 
характеризират с лекотата при боравене. Могат да се използват от оператори без познания в 
програмирането. 
 
Включи – Напиши – Маркирай ! 
Това са подходящите машини за работа в цех за бързо, гъвкаво и трайно маркиране, с ниско ниво на 
шум, за маркиране върху  почти всички материали.  
От най-твърдата стомана, алуминий или пластмаси до крайна продукция от материали, 
чувствителни към натиск, тънкостенни, ламинат или със закръглена форма. 

 

FLYmarker® – Технически характеристики 
 
Област за маркиране (x/y): 75 x 25 мм или 120 x 25 мм 
Скорост на маркиране: максимум до 3 символа за секунда 
Височина на символите: от 2,0 до 24,9 мм 
Шрифтове: средно разделечени, сходни с DIN 1451, символи създадени от отделни точки 
(размери 5 x 7 и 9 x 13) или непрекъснати линии 
Движение на маркиращата игла:  
Електромагнитно задвижване 
Допустими символи:  
Цифри 0 – 9, Главни букви  A – Z, малки букви a-z, 
Различни знаци на пунктуация: например  . ; / , и др. 
Интерфейси: USB-A, USB-B, RS 232- сериен 
Компенсация на височина: максимум до 5 мм (постоянно маркиране, даже върху неравни 
повърхности) 
Специални функции: Непрекъсната номерация, променящо се кодиране, маркиране на лого, 
дата/час 
 
Матрично кодиране 
Допълнителен ъгъл за призми 
Твърд защитен калъф  
 

FlyMarker® – XL  ОПЦИИ 
 

1 Програмна опция HPGL 
Програма за конвертиране на лого или графични файлове във формат HPGL . Мащабиране, 
завъртане и позициониране във файла за маркиране. 
3 Гъвкава основа за табели  

Магнитни държачи за фиксиране на табели. Предимно за правоъгълни с различни размери. 
Захващането  е движимо и в двете посоки x и y. 
2 USB-скенер за бар-кодове 
Бързо и лесно разчитане на баркод директно в маркиращата система. Свързване (Plug & Play) с 
FlyMarker® XL чрез интерфейс от тип USB-A. 
4 PC-софтуер XL CONTROL 
Софтуер за компютър за създаване и запазване на файове за маркиране директно във вашия 
компютър/лаптоп. Изисква се пренасяне на файловете за маркиране в FlyMarker® XL. Включва 
предварителен преглед на информацията за маркиране! 

 
 
MA R K ATO R ® 
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