M-BOSS Compact
Profesjonell merking for krevende omgivelser

Merkesystemer
Merking for krevende omgivelser

Rustfrie Stålmerker
• M-BOSS Compact
M-BOSS Compact er enkel å benytte når du har behov for å produsere din
egen rustfrie merking på stålskilt. Maskinen er enkel å installere, og drives
av vanlig strømforsyning samt en PC.
Kjølesystemet sikrer kontiunuerlig driftstid 8-10 timer.
M-BOSS Compact er meget stillegående, og kan derfor plasseres overalt i
kontor- og produksjonsmiljøer.
Merkingen gjøres med vår programvare Tagprint Pro 3.0. De ferdig pregede
merkeskiltene festes på rør og kabler med et MBT stålbånd 4.6 mm bredde.
Benytt MK9SST håndverktøy for enkel montering av stålbåndet.
Egenskaper og fordeler
• Liten og enkel i bruk
• Stillegående, gjør den egnet til produksjon i kontormiljøer
• Produserer første merket innen et minutt etter oppstart
• Forbedret kjølesystem tillater 8-10 timers kontinuerlig drift
• Benytt Tagprint Pro 3.0 programvare med integrerte maler for å
forenkle utskriftsjobber
• Drives av standard strømforsyning
• Organisator er tilgjengelig for å styre utskriften (UNS: 544-21000),
øker skriverens vekt til 45 kg
• Skriveren leveres med følgende 45 stk. 4 mm tegnsett:
Bokstaver: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tall: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symboler: & - /. , ‚Ä, Ö, Ü

TYPE
M-BOSS Compact

Pakn.

El.nr.

Art.nr.

1

18 890 00

544-20000

Stillegående og enkel å betjene, M-BOSS Compact for pregemerking på stålskilt.

Patentsøkt
Trykkmetode

Preget

Strømforsyning

110 Volt AC- 240 Volt AC 50/60 Hz

Syklustid

1 sekund per tegn

Grensesnitt

USB 2.0

Systemkrav

MS Windows XP, Win7, Win8

Størrelse: Bredde x Høyde
x Dybde (WxHxD)

480 mm x 360 mm x 570 mm

Vekt

41 kg

Sertifisering

CE

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

1.5 millioner anslag pr. tegn
uten vedlikehold
• M-Boss Compact og Organisator
M-BOSS Compact med organisator inkluderer et lagringssystem i
karusellformat. Karusellen/organisatoren har10 rom. Operatøren velger
fra skjerm på oversiden av printeren antall og hvilke merker som skal
sorteres i de forskjellige rommene. Når karusellskuffen er fullstendig
åpnet, stikker den 430mm ut fra forsiden på printeren.
Egenskaper og fordeler
• Mulighet til å styre hvordan de trykte pregede merkene blir organisert
• Karusellsystemet under skriveren har 10 flyttbare oppsamlingsbokser
• Fleksibel produksjon
• Karusellsystemet kan inneholde opp til 400 merkeplater
• Hver beholder kan inneholde 40 merkeplater
Innovativt sorteringssystem, brukervennlig betjening.

TYPE
M-BOSS Compact and Organiser

Pakn.

El.nr.

Art.nr.

1

18 890 01

544-21000

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Merkesystemer
Merking for krevende omgivelser

Rustfrie Stålmerker
• M-BOSS Compact stålskilt
M-BOSS stålmerking benyttes overalt hvor det er krevende mekaniskeeller kjemiske forhold, f.eks. innen offshoreindustrien, skipsbygging,
petrokjemisk industri, gruvedrift, undergrunn- samt på master hvor
permanent og varig merking er en kritisk faktor. Overflaten på den
pregede merkingen gjør at teksten forblir synlig selv om merkeskiltet
utsettes for skitt, olje eller maling. Er merkeskiltet fullstendig dekket av
skitt, olje, etc, kan man ved å benytte en stålbørste e.l. og fjerne dette,
uten at merkingen blir forringet.
Egenskaper og fordeler
• Pregemaskin for rustfrie stålskilt
• For små til middelstore volumer
• Stålskiltene benyttes overalt hvor merking er en kritisk faktor,
og hvor det stilles høye krav til holdbarhet, kjemisk bestandighet
og brannsikkerhet
• Liten maskin med lav vekt, enkel å plassere
• Drives på standard strømforsyning, vekt kun 35 kg
• MBML10X45 preger 8 tegn på under 10 sek.
• MBML20x90 preger 69 tegn på under 1 min.
• Benytt 4,6 mm brede stålbånd MBT og verktøy MK9SST for å
montere stålskinnene på kabelbunten
• Leveres med tegnsett på 42 karakterer
• Bokstaver: A-Z
• Tall: 0-9
• Symboler: & - / . , ‚

4 forskjellige stålskilt for preging med M-BOSS Compact.

MATERIALE

Rustfritt stål SS316 (SS316)

Driftstemperatur

-80°C til +538°C

Båndbredde
max. (G)

Antall
tekstlinjer

Antall tegn
pr. linje

Antall
tegn

Bredde
(W)

Lengde
(L)

Pakn.

El.nr.

Art.nr.

MBML10X45

4,6

1

8

8

10,0

45,0

1.000

18 565 76

544-80101

MBML10X90

4,6

1

23

23

10,0

90,0

500

18 565 77

544-80102

MBML20X45

4,6

3

8

24

20,0

45,0

1.000

18 565 75

544-80201

MBML20X90

4,6

3

23

69

20,0

90,0

500

18 565 74

544-80202

TYPE

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

Merkesystem for krevende omgivelser: M-BOSS Compact stålmerker.
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