Zařízení na výrobu šablon MARSH 68
MARSH 68 - ručně ovládané systémy na výrobu šablon. Když je
potřeba identifikace výrobků šablonou, přepravní nebo jiné důležité
informace, které vyžadují zřetelné a po celou dobu čitelné značky
systémy MARSH 68 tuto úlohu splňují. Zkombinujte zařízení na
výrobu šablon s vynikajícími vlastnostmi olejového papíru, inkoustu
a aplikátoru a můžete si být jisti, že máte "systém" vyhovující Vaším
potřebám značení.
Vlastnosti:
Stlačit a vyrazit - sada kalených raznic s ostrými
hranami odolnými proti opotřebení. Použitá slitina je
pevnější a odolnější než ocel. Dosednutí raznic je
přesnější, vyražené okraje ostřejší a odolnost proti
korozi větší.
Hliníkové rotační části – menší hmotnost pro rychlejší a
hladší průběh operací.
Volící kotouč – bez paprsků a táhel, snadné držení a
ovládání.
Odolná povrchová úprava.
Vnitřní, uzavřené mazání – části rotující na středovém
šroubu jsou průběžně promazávány napuštěným
plstěným kroužkem umístěným ve spodní části.
Velký ciferník – zajišťuje lepší čitelnost.
Západka a páčka na odjištění – pro rychlejší, plynulejší
a snadnější ražení.
Stejné mezery mezi znaky – jednoduchá vačka a
západka vytváří mezery automaticky.
Rychlé centrování a tlumení přenášených rázů –
snadnější výběr znaků.
Gumové podložky – hladký průběh ražení.
Namazané stopky raznic – olejem napuštěné plstěné
kroužky všech stopek raznic zajistí bezproblémové
užívání tohoto zařízení a snižují provozní hluk.
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Kód

Popis

R

výška písma 1"(25mm):
Čistá hmotnost:

ražení - 4 řádky
30 kg

R-5

výška písma 1"(25mm):
Čistá hmotnost:

ražení - 5 řádků
31 kg

S

výška písma ¾"(19mm):
Čistá hmotnost:

ražení - 4 řádky
21 kg

H

výška písma ½"(13mm):
Čistá hmotnost:

ražení - 6 řádků
21 kg

Q

výška písma ¼"(6,5mm): ražení - 10 řádků
Čistá hmotnost:
21 kg
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