
Prenosný značiaci systém
READY 
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Výhody
•	 Skvelý	pomer	cena/výkon
•	 Integrovaný	kontroler	(All-In-One)
•	 Integrovaná	alfanumerická	klávesnica
•	 Vypínateľné	LED	osvetlenie	popisovacieho	poľa
•	 Elektronika	izolovaná	proti	poškodeniu	prachom	

či	kovovými	časticami
•	 Ochrana	kabeláže
•	 Ochrana	vstupov	portov		
•	 Jednoručná	manipulácia

Značená plocha (X/Y) 
65	x	30	mm
Výška písma 
1,0	-	29,9	mm

Fonty
Blízkosť	 norme	 DIN	 1451	 v	 jednoduchej	
matrici	(5x7	alebo	9x13)
Pohon úderníka
Elektromagnetický
Dostupné znaky
0	-	9,	veľká	aj	malá	abeceda,	interpunkčné	
znamienka

Interface
USB-A,	USB-B,	Ethernet
Tolerancia výškovej kompenzácie
Max.	 5mm	 (konštantná	 hĺbka	 značenia	 aj	
pri	nerovnom	povrchu)
Hmotnosť	
2,4	kg	spolu	s	batériou
Kapacita batérie
2,0	Ah,	18V	(Lithium-Ion),	na	objednávku	5,2	
Ah
Sila značenia
30	nastaviteľných	stupňov	sily
Súčasť balenia
•	 Ready	65/30
•	 2x	batéria	18V/2,0	Ah
•	 1x	nabíjačka	batérie
•	 Prítlačný	adaptér
•	 Prenosný	kufrík
•	 Náradie
•	 Návod

READY 65/30
TEchnické špEcifikáciE

Trvalé značenie odolné proti falšovaniu
•	 Značenie	čitateľné	aj	po	povrchovej	úprave.
•	 Použiteľné	na	širokej	škále	materiálov	od	plastov	po	kalenú	

oceľ	(63HRC).
•	 Nastaviteľný	 výkon	 elektromagnetického	 úderníka	 pre	

reguláciu	sily/hĺbky	značenia.

Základ technológie
•	 Kvalitné	a	robustné	mechanické	komponenty	zaručujú	vysokú	

kvalitu	značenia.
•	 Lineárny	 posun	 na	 osách	 X	 a	 Y	 zaisťuje	 konštantnú	 kvalitu	

značenia	textu	na	viacerých	riadkoch	či	zakrivených	plochách.
•	 Vysoká	pevnosť	mechanickej	časti	vďaka	rámu	z	monobloku	

s	itegrovaným	uhlom	nastavenia.

Rýchle a plynulé ovládanie
•	 Procesor	najnovšej	generácie.
•	 Jednoduchý	a	intuitívny	software.
•	 Viacjazyčné	menu.
•	 Praktická	funkcia	náhľadu	značenia	pre	prevenciu	chýb.
•	 Užitočné	funkcie,	ako	napríklad	automatické	číslovanie,	vloženie	času	

a	dátmu.
•	 Doplková	funkcia	editácie	loga	alebo	Data	Matrix	kódov.

18V Lithium-ion batéria

100% mobilné značenie
•	 Ergonomický	 dizajn	 zariadenia	 pre	 prácu	 bez	 námahy.
•	 Značenie	 veľkých	 a	 ťažkých	 dielov	 priamo	 na	 mieste.
•	 Úplne	 prenosné	 zariadenie	 bez	 napájacích	 káblov	 a	 bez	 prívodu	

stlačeného	vzduchu.
•	 Zníženie	 počtu	 pracovných	 úrazov	 (oproti	 konvenčnému	 značeniu).

Sklennými vkláknami vystužený plast odolný voči rozbitiu

Iba 2,4 kg aj spolu s batériou

Ready 65/30

Autonómia

Nízka hmotnosť

Odolonosť

Batériou	 napájaný	 ručný	 prenosný	 systém	 READY	 je	 výsledkom	
spolupráce	 medzi	 nemeckým	 a	 francúzskym	 výrobcom	
mikroúderových	 značiacich	 zariadení.	 Dlhoročné	 skúsenosti	 s	
výrobou	mobilných	systémov	ručného	značenia	a	znalosť	požiadaviek	
zákazníkov	 boli	 vložené	 do	 vývoja	 profesionálneho	 prenosného	
značiaceho	stroja	na	batériu.

Značená plocha (X/Y) 
120	x	45	mm
Výška písma 
1,0	-	44,9	mm

Fonty
Blízkosť	 norme	 DIN	 1451	 v	 jednoduchej	
matrici	(5x7	alebo	9x13)
Pohon úderníka
Elektromagnetický
Dostupné znaky
0	-	9,	veľká	aj	malá	abeceda,	interpunkčné	
znamienka

Interface
USB-A,	USB-B,	Ethernet
Tolerancia výškovej kompenzácie
Max.	 5mm	 (konštantná	 hĺbka	 značenia	 aj	
pri	nerovnom	povrchu)
Hmotnosť
3,2	kg	spolu	s	batériou
Kapacita batérie
4,0	Ah,	18V	(Lithium-Ion),	na	objednávku	5,2	
Ah
Sila značenia
30	nastaviteľných	stupňov	sily
Súčasť balenia
•	 Ready	120/45
•	 2x	batéria	18V/4,0	Ah
•	 1x	nabíjačka	batérie
•	 Prítlačný	adaptér
•	 Prenosný	kufrík
•	 Náradie
•	 Návod
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TIEž K DISPOZícII 
VO VERZII XL

READY 120/45
TEchnické špEcifikáciE

Voľnosť

Odnímateľné madlo



Netovická	1960
274	01	Slaný	-	Česká	republika

®

www.pramark.sk

+420	251	561	029
pramark@pramark.cz
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