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Combo
Asocierea fiabilității 
și versatilității
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www.technomark.ro             
®

Extinde-ți  posibilitățile de marcare

®

Descoperă noua mașină de marcat prin micropercuție.
Echipament de marcare fără fir, creată și pentru industria 4.0

trasabilitate creativa



Tehnologie de 
micropercuție 
electromagnetică

Echipamentul se 
află pe un banc 
de lucru

Piesele care 
trebuie marcate 
sunt transportate 
într-o zonă de 
marcare
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MULTIPLICAȚI-VĂ POSIBILITĂȚILE

Model Combo

 Utilizare pe banc de lucru

1. 2. 3.

SOFT INTELIGENT

CONEXIUNE REȚEA

ECHIPAMENT COMBO

Am regândit modul în care ne proiectăm și dezvoltăm 
produsele. Astăzi, soluțiile noastre de marcare sunt 
rezultatul feedback-ului direct al clienților într-o gamă 
largă de aplicații.

Amprentarea materialului 
printr-o succesiune de 
impacturi, care formează un 
semn permanent

Pe toate tipurile de piese, 
până la o duritate de 63HRC

Abilitate de a 
crea multiple 
zone de 
marcare, în 
atelier



Funcția Easy Shift
Stylusul se mișcă pe măsură ce textul este 

repoziționat pe ecran.

MODUL FIX

Alegerea pentru o 
precizie ridicată

Funcția Quick Shift 
Reglarea ușoară și rapidă a înălțimii 
coloanei la schimbarea pieselor de diferite 
dimensiuni

Bază ergonomică
Montarea diverselor accesorii: suport de 
placă, ax rotativ și alte sisteme de prindere

Fereastră de marcare
120 x 60 mm

Marcarea pieselor de
dimensiuni mici și mijlocii
până la 290 mm înălțime standard, opțional 
extensie coloană de 150 mm

Intelligent Driving Impact (IDI)
Funcția unică, ajustează automat 
distanța dintre piesă și stylus în timpul 
marcajului, permițând marcarea pe 
suprafețe neuniforme de la 3 mm și până 
la 8 mm înălțime

Zona de marcare 
iluminată

Elemente de 
protecție

Carcasă tehnică 
din plastic



2 in 1
Echipament 2 în 1
Treceți de la modul portabil la modul pe 
banc de lucru în mai puțin de 10 secunde

Libertate de mișcare pe 
o rază de 10 m

Protocol Wi-Fi securizat

Asociere automată prin 
tehnologia RFID

Comunicații fără fir
între capul de marcare și controler

4.

Marcare pe cilindri mici și mari cu două 
perechi de V-uri de centrare

Suport de pozitionare cu ghidaj de sprijin

Suport magnetic cu magneți

Marcare pe suprafețe
plate

Talpă anti-alunecare

Placă suport
5 în 1

1.

2.
3.

5.

Autonomă energetic
Baterie litiu-ion de 22 V în capul de marcare

Marcare profundă, 
utilizare intensivă în 
modul de lucru fix

Marcaj ușor sau adânc, 
utilizare moderată

Pentru a asigura continuitatea 
producției în caz de baterie descărcată

Energy 
select

BA
TE

RIE ELECTRIC

10
0% 100%

HYBRIDBATERIE&ELECTRIC

Echipamente și tehnologie IDI brevetate, software protejat

Greutate: 3.2 kg

360° utilizare

MODUL PORTABIL

Marcare în deplină 
libertate
Marcarea pieselor medii și mari, 
grele sau greu accesibile



CONTROLER & SOFT

Marcați doar cu 3 clicuri

®

Fixare universală care permite o gamă 
largă de prinderi a controler-ului

 

Port Ethernet

Fixări VESA 100

Alimentare 220V

Conectare tastatură, 
cititor de coduri (1D și 

2D) și stick USB

3 porturi USB

Soft inteligent
dezvoltat de Technomark

Modul de mentenanță predictivă
3 moduri de utilizatre: operator, supervizor și 
administrator
Licențe pentru mai multe funcționalități

Licență USB Production Tracker
Licență Creare Font
Licență HMI personalizată
Licență RFID - Log on head or control box

Vizualizarea zonei de marcare pe ecran 
Controlul axei de rotație, conectată la cap

Ecran tactil de 10" 
din sticlă

Intuitiv și ușor de 
utilizat

Conexiune retea
schimb de date prin portul Ethernet

Suport Light

Suport Upgraded

Suport Full

3 soluții complete de marcare 
dezvoltate de Technomark



®

trasabilitate creativa

REVOLUȚIE ÎN DOMENIUL 
MARCĂRI PRIN MICROPERCUȚIE 

Descoperă echipamentul fără fir, creata și pentru 
industria 4.0

Disponibil în model 
portabil sau combo, 

descoperă cele mai noile 
soluții de trasabilitate 

realizate de Technomark

www.technomark.ro             



VALOAREA NOASTRĂ ADĂUGATĂ 

Suport pe termen lung

www.technomark-marking.com

C E D M

®

47 de țări

99%
 

20 000 

10%

STUDIU DE
FEZABILITATE 

ASISTENȚĂ
TELEFONICĂ 

INSTRUIRE CONTRACT DE SERVICE
ȘI MENTENANȚĂ

REPARAȚII ÎNCHIRIERI DE
ECHIPAMENTE 

REALIZARE DE
MOSTRE

TESTARE LA FAȚA
LOCULUI

 PERSONALIZARE

Pre-vânzare

Post-vânzare

PREZENȚĂ LA NIVEL MONDIAL PRIN 
DISTRIBUITORII NOȘTRI ȘI 3 FILIALE

RATA MEDIE DE SATISFACȚIE A 
CLIENȚILOR PE 3 ANI

ECHIPAMENTE GALBENE ÎN EXPLOATARE, 
ÎN ÎNTREAGA LUME, TOATE MODELELE

DIN CIFRA DE AFACERI, DEDICATĂ 
CERCETĂRII ȘI DEZVOLTĂRII

Technomark
1, allée du développement 
42350 La Talaudière - France
+33 (0)4 77 22 25 91 
info@technomark-marking.com
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Cablero Steel Group SRL 
Sos. Iasi-Tomesti 15 G
IASI, 700179 - România 
+40 232 239 090
office@technomark.ro

www.technomark.ro




