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Elektromagnetický 
princip mikroúderu

  Hloubková deformace 
materiálu následnými údery 
zajištúje permanentní značení

  Na všech typech dílů s 
tvrdostí do 63HRC

Rozšiřte své obzoRy

Model Easy 
Bezdrátová komunikace

energeticky autonomní

PřiPojený k síti

Přenosné použití  
Produkční zóna

1. 2. 3.

Změnili jsme přístup a vyvinuly naše produkty. Naše řešení 
značení jsou tedy dnes ovocem pozorování používání u 
našich klientů .

Pohyb operátora 
po provozu.

Značení 
středních až 
velkých, těžkých 
nebo hůře 
přístupných dílů.

Možnost  
násobit počet 
produkčních 
zén v provozu.



zNačící hlava

Instalovaná inteligence 
pro průmysl 4.0

Dockovací deska
 Lůžko hlavy s možností upnuntí do stojanu

 Pořadač na hroty, pružiny a trny

   Preventivní údržba : ověření stavu hrotů a pružinmètre des stylet

Energeticky autonomní 
22v Lithium ion baterie

hluboké 
značení, 
vysoká 
intenzita 
používání

slabé až hluboké 
značení, střední 
intenzita použití

pro zajištění kontinuity 
výroby při slabé baterii

2.
1.

3.
4.

5.
+

Značení malých a velkých trubek
s 2 typy středících v

Značení plochých dílů

Protiskluzový

Personalizovatelný
adaptér 120x60

Snadné ustavení
díky trnům

Magnetická fixace 
za pomoci magnetů

5 v 1 přítlačný adaptér

Madlo v ose hlavy 360° použití od 2,5kg
osvětleNí 
zNačícího pole
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koNtRoleR

Uzpůsobený pro 
všechna prostředí

monitor OLED

Informace v reálném čase 
hladina baterie, připojení, značící 
soubor, probíhající značení …

2 roZMěry PoPISovacích PoLí

easy 120
120*60 mm

easy 60
60*30 mm

3 porty  USB
připojení klávesnice, čtečky ( 1d nebo 

2d kódů ), usb klíče

Bezdrátová komunikace
mezi značící hlavou a kontrolerem

Personalizovatelný
adaptér 120x60

Robustní

kaPotáž z technického Polymeru

ochranné nárazníky

10’’ monitor z tvrzeného skla

Párování hlav za Pomoci čiPu rFiD

volnost pohybu v radiusu 10m

vESa 100 fixings
Univerzální fixace umožňující 

volbu držáku kontroleru

Patentované stroje a chráněný software

Napájení 220v

Síťové připojení
import/export dat via port ethernet



®

Stojan  light Stojan  advanced

Stojan  premium

softwaRe

Intuitivní pro značení po 
3 kliknutích 

Inteligentní software 
vyvinutý TeChNomark
  Ergonomický a snadno ovladatelný

  vizualizace značícího pole na monitoru

  modul prediktivní údržby 

  Informace o značení v reálném čase

  Mód operátor a administrátor

3 kompletní řešení značení 
vyvinuté TeChNomark

Licenční balíčky
  USB Production Tracker licence  
export značených dat

  Font creator licence
Tvorba vlastních fontů

  custom hMI licence 
personalizace zobrazení monitoru a oLed

  Licence rFID připojení hlavy nebo kontroleru 
přístup přes čip

Patentované stroje a chráněný software
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Naše přidaNá hodNota

Trvalá podpora

Technomark ústředí
1, allée du développement 
42350 La Talaudière - Francie 
+33 (0)4 77 22 25 91
info@technomark-marking.com

www.technomark-marking.com
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47 zemí
CeLosvěTová disTribučNí síť a 3 
pobočky

99%
průměrNá spokojeNosT 
ZákaZNíků po 3 LeTeCh provoZu

19 000
žLuTýCh sTrojů v provoZu 
CeLosvěTově, všeChNa odvěTví

10%
obraTu určeNo Na r&d

sTudie
provediTeLNosTi

TeLeFoNiCká
asisTeNCe

 škoLeNí servisNí
smLouva

servis proNájem
sTrojů

ZNačeNí
vZorků

TesTováNí
v provoZu

 persoNaLiZaCe  

Předprodejní služby

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


