V prostředí dnešních výrobních procesů je velmi důležitá rychlá a spolehlivá identifikace dílů.
Výrobní procesy často probíhají na několika různých místech. Aby byly díly snadno
identifikovatelné, je nutné označit je ještě předtím, než jsou posílány k dalšímu zpracování.
Tradiční metody označování odnímají část materiálu nebo mohou díl poškodit. Proto se firma Mate
Precision Tooling ve spolupráci s firmou Finn-Power rozhodly najít pro označování dílů lepší řešení.
Výsledkem této snahy je nástroj InkMarkerTM- vysoce účinný a přitom ekonomický označovací nástroj,
který ke značení dílů používá speciální „fix“ a technologii pozicování plechu strojem. Speciální „fix“
nevysychá dříve než za dva týdny nebo i později. Tato metoda díly nepoškozuje a označení se nesmaže,
dokud není třeba.
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Nástroj EasyMarkTM - sestava 5 v 1

Firma Mate dále rozšířila potenciál nástroje InkMarker, když vyvinula nástroj EasyMark TM 5-v-1. Nástroj
EasyMarkTM 5-v-1 poskytuje zákazníkům další 4 možnosti, a to při použití stejného speciálního držáku +
vedení pro stanici “A“. Součástí sady EasyMark jsou následující nástroje:
1. InkMarkerTM:

Píše na plech pomocí speciálního fixu (viz foto dole), který
nevysychá minimálně 2 týdny.

2. SheetMarkerTM:

Vytváří nebo značí povrch plechu diamantovým hrotem
(120 nebo 150°).

3. Nástroj pro řezání ochranné fólie:

Řeže ochranný film v plochách určených k odkrytí pomocí
mosazného hrotu, nepoškozuje přitom materiál pod fólií.

4. Důlčík

Používá karbidový hrot ve spojení s řízenou výškou zdvihu
stroje

5. Nástroj pro vysokorychlostní bodové
Pro perforaci plechu používá karbidový hrot
značení plechu:
Nástroj EasyMarkTM 5-v-1 se dodává jako sada ve speciálním kufříku. Kufřík obsahuje speciální držák a
speciální vedení razníku pro stanici “A“, fix, 1 mosazný hrot, 1 karbidový hrot, 2 diamantové hroty,
3 typy pružin pro diamantový nebo mosazný hrot, kuličkovou a slepou
matrici a veškeré nářadí pro montáž nástroje EasyMark ve všech jeho
konfiguracích.
Objednací kód
EasyMarkTM 5-v-1
InkMarkerTM fix
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