
 

 Sistema de marcação de mesa 

        FlyMarker® mini 120/100 Station 

O FlyMarker® mini-Station, é baseado no reconhecido sistema de marcação manual portátil. A longa experiência na produção de sistemas  
de marcação, permite apresentar um sistema muito fiável de elevada precisão e durabilidade a um preço acessível. 
O FlyMarker® mini-Station é uma ferramenta verdadeiramente profissional de marcação industrial permanente em superfícies planas e  
curvas. Incluindo marcação de tubos axial ou radialmente. Podendo ser complementado com uma vasta gama de acessórios tais como 
eixo rotativo para marcação radial a 360º, base de posicionamento para placas, leitor de código de barras, código 2D etc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princiais características 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

      
 

 
 
  

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Área de marcação (x/y) 

120 x 100 mm 

Altura máxima de peças a marcar  

210 mm 

Altura dos caracteres 

1,0 a 99,9 mm 

Tipo de caracteres 

Semelhante a DIN 1451 em 

Matriz de pontos (5x7 e 9x13) 

Acionamento do pino 

Electromagnético 

Caracteres disponíveis 

Algarismos 0-9, Maiúsculas, minúsculas A-Z, 

a-z, pontuação .:/*+ - etc 

Ligações 

USB-A, USB-B e Ethernet 

Alimentação: 

AC 230v 50Hz 

Compensação de alturas 

Até 5mm (mantendo a profundidade mesmo 

em superfícies irregulares) e tubos em 

marcação radial e axial 

Força de marcação 

30 valores possíveis de regulação 
 
Composto por: 

• Marcador FlyMarker mini Station 120/100 

• Manual de utilização, em Português 

Teclado industrial ou Ecran touch (opcional)  

Coluna c/alavanca de 

accionamento manual 

ou Coluna estacionária 

Compensação de altura até 5mm 

Símbolos e logotipos (opcional) 

Accionamento electromagnético 

Marcação Código 2D (opcional) 

DADOS TÈCNICOS: 

FIXSOLDA, LDA 
Estrada Principal, Nº 204 
Almornos 
2715-244-Almargem do Bispo-Sintra 

T. + (351) 219 624 733 
F. + (351) 219 624 087 

info@fixsolda.pt 
www.fixsolda.pt 

REPRESENTANTE EM PORTUGAL: 
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Principais características 

• Relação preço/desempenho, muito atrativa 

• Controlador integrado (All-in-one) 

• Memória interna p/ ficheiros de marcação 

• Menus e software em Português 

• Ecran a cores de alta resolução 

• Teclado usb ou Touch(opcional) 

• Iluminação da área de marcação 

• Laser-pointer p/ simulação da marcação 

• Electrónica protegida de impurezas 

• Consolas, USB e ethernet, protegidas 
 

Marcação definitiva e á prova de falsificações 

• Marcação visível após tratamento da superfície 

• Marca quase todos os materiais de plástico 
a aço temperado (63 HRC) 

 
Opções adicionais 

• Software p/ logos e simbolos 

• Software para código 2D 

• Prisma de base em aluminio 

• Leitor de código de barras 

• Software p/ simulação em PC 
 

 

Iluminação da ára de marcação 

Guias duplas reforçadas 


