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Elektromagnetický 
princíp mikroúderu

  Hĺbková deformácia materiálu 
následnými údermi zaisťuje 
permanentné značenie

  Na všetky typy povrchov s 
tvrdosťou do 63 HRC

RozšíRte svoje možnosti

Model Easy
Bezdrôtová komunikácia

energeticky autonómne

PriPojenie k sieti

Prenosné použitie  
Produkčná zóna

1. 2. 3.

Zmenili sme prístup a vyvinuli naše produkty. Dnes sú 
naše riešenia značenia výsledkom pozorovania rôznych 
použití u našich zákazníkov.

Voľnosť pohybu 
operátora po 
prevádzke

Značenie 
stredných až 
veľkých, ťažkých 
alebo horšie 
prístupných 
dielov

Možnosť 
znásobiť zóny 
použitia na 
pracovisku



značiaca hlava

Vstavaná inteligencia 
určená pre priemysel 4.0

Dokovacia stanica
   Značiaca hlava s možnosťou upnutia do stojanu
   Organizér na hroty a pružiny

   Preventívna údržba : overenie stavu hrotov a pružínmètre des stylet

Energeticky autonómne 
22v lithium ion batéria

Hlboké 
značenie, 
vysoká 
intenzita 
používania

slabé až hlboké 
značenie, stredná 
intenzita použitia

pre zaistenie kontinuity 
výroby pri slabej batérii

2.
1.

3.
4.

5.
+

Značenie malých a veľkých trubiek
s 2 typmi centrujúcich v

Značenie
plochých dielov

Protišmykové

Nastaviteľný 
adaptér 120x60

Ľahké nastavenie
umiestnenia 

Magnetické  prichytenie 
vďaka magnetom

5 v 1 prítlačný adaptér

madlo v ose hlavy 360°použitie od 2,5kg
osvetlenie 
značeného poľa
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OLED monitor

Informácie v reálnom čase 
úroveň batérie, pripojenie, značený 
súbor, prebiehajúce značenie...

2 ROzMERy POPisOvAcích POLí

easy 120
120*60 mm

easy 60
60*30 mm

3 porty USB
pripojenie klávesnice, čítačky 

(1d aj 2d kódov), usb kľúče

Bezdrôtová komunikácia
medzi značiacou hlavou a kontrolerom

Nastaviteľný 
adaptér 120x60

10’’ monitor z tvrdeného skla

Párovanie hlavy Pomocou čiPu rFiD

voľnosť pohybu v rádiuse 10m

 Fixácia VESA 100
Univerzálna fixácia umožňujúca 

voľbu držiaka kontrolera

Patentované stroje a chránený software

Napájanie 220V

Robustné

KaPotáž z technicKého Polyméru

ochranné nárazníky

Sieťové pripojenie
prenos dát cez port ethernet

ovládanie jednotky

Prispôsobené pre 
každé pracovné prostredie



®

Stojan  light Stojan advanced

Stojan premium

softwaRe

Intuitívne značenie na 
3 kliknutia

Inteligentný software 
vyvinutý teCHnomaRkom
    Ergonomický a ľahko ovládateľný

    Vizualizácia značeného poľa na monitore  

    modul preventívnej údržby 

    Informácie o značení v reálnom čase

    Mód operátor a administrátor

3 kompletné riešenia značenia 
vyvinuté teCHnomaRkom

Licenčné balíčky
    USB Production Tracker licencia  
  export značených dát

    Font creator licencia
  tvorba vlastných fontov

    custom hMi licencia 
  personalizácia zobrazení monitora a oled

    Licencia RFID pripojenia hlavy alebo kontrolera 
  prístup cez čip

Patentované stroje a chránený software
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naša pRidaná hodnota

Trvalá podpora

www.technomark-marking.com

C E D M

®

47 zemí
Celosvetová distRibučná sieť 
a 3 pobočky

99%
pRiemeRná spokojnosť ZákaZníkov 
po 3 RokoCH používania

19 000
žltýCH stRojov Celosvetovo v 
pRevádZke vo všetkýCH odvetviaCH

10%
obRatu uRčené na R&d

štúdie 
uskutočniteľnosti

telefoniCká
podpoRa

 školenie seRvisná
Zmluva

seRvis pRenájom
stRojov

Značenie
vZoRiek

testovanie na 
pRevádZke

 peRsonaliZáCia

Predpredajné služby

Popredajný servis
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Technomark ústředí
1, allée du développement 
42350 la talaudière - francie 
+33 (0)4 77 22 25 91
info@technomark-marking.com

PRAMARK s.r.o. 
netovická 1960, 
276 01 slaný - česká republika 
+ 420 251 561 029
pramark@pramark.cz


