
 

Sistema de marcação 100% portátil  
FlyMarker® mini-XL 120/45 
O FlyMarker® mini-XL constitui a quarta geração do reconhecido sistema de marcação manual portátil acionado por baterias. A longa 
experiência na produção de sistemas de marcação assim como a intensa incorporação de exigências por parte de clientes, foram de forma 
consistente integrados no desenvolvimento deste produto. 
Fazendo do FlyMarker® mini-XL uma ferramenta profissional na marcação industrial permanente em superfícies planas e curvas. 
Incluindo marcação de tubos axialmente ou radialmente. Indicado para marcação de VIN (marcação legal de chassis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais características 
• Relação preço/desempenho, muito atrativa 
• Controlador integrado (All-in-one) 

• 2 Baterias, permitindo trabalho continuo 
• Memória interna p/ ficheiros de marcação 

• Menus e software em Português 
• Teclado c/ bloco numérico separado, integrado 

• Ecran a cores de alta resolução 
• Iluminação da área de marcação 

• Eletrónica protegida das impurezas 
• Consolas, USB e ethernet, protegidas 

      
Marcação definitiva e á prova de falsificações 

• Marcação visível após tratamento de superfície 
• Marca quase todos os materiais de plástico a aço temperado 

(63 HRC) 
 

Opções adicionais 

• Coluna p/ funcionamento em modo estacionário 
• Prisma de base magnética 

• Leitor de código de barras integrado 
• Proteção anti-impurezas 

• Software p/ simulação em PC 
• Magnético extra-forte p/ marcação mais profunda 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
     

 

 

Área de marcação (x/y) 

120 x 45 mm 

Altura dos caracteres 

1,0 a 44,9 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 

Compensação de alturas 

Até 5mm (mantendo a profundidade mesmo 

em superfícies irregulares) e tubos em 

marcação radial e axial 

Peso 

3,2 kg incluíndo bateria 

Capacidade da bateria 

2,0 Ah, 18v (Iões de lítio) opcional 5,2 Ah 

Força de marcação 

30 valores possíveis de regulação 

Composto por: 

• Marcador FlyMarker mini-XL 120/45 

• 2 Baterias 18 V/2,0 Ah 

• 1 Carregador de baterias 

• Base angular prismática 

• Mala rígida de transporte 

• Calibrador de ferramenta 

• Manual de utilização, em Português 

Pega manual, desmontável Peso total de 3,2 kg 

Bateria de iões de lítio 18 V 

Compensação de altura até 5mm 

Símbolos e logotipos (opcional) 

Caixa em plástico reforçado 

Marcação Código 2D (opcional) 

Montagem em coluna (opcional) 

Para funcionamento estacionário 
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Indústria Eólica e Aeronáutica 

Indústria Aços e metais em geral 

Indústria de Moldes e ferramentas 

Ver vídeo: 

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: 

DADOS TÈCNICOS: 


