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TEKINTSE MEG VIDEÓNKAT
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KIS MÉRETŰ NYOMONKÖVETÉST SEGÍTŐ GRAVÍROZÓGÉP
Az IS200 gravírozógépet műhelyek és vállalkozások számára tervezték. A 80 x 225 mm -es (3 x 8,6 hüvelyk) 
korlátlan munkaterület és a 0,2 mm-es sík felülettűrés kombinációja megkönnyíti a munkát a túlméretezett 
tárgyakkal. Könnyen gravírozhat fát, műanyagot és fémet a rendelkezésre álló maróegységek széles 
választékával. Az IS200-as nyitott szerkezete lehetővé teszi az apró alkatrészek jelölését is a nyomon 
követhetőség érdekében. Mély és pontos gravírozást biztosít az optimális visszaolvashatóság érdekében.

KOMPAKT ÉS CSENDES GÉP, AKÁR IRODAI HASZNÁLATRA
Az 500 x 455 mm (20 x 18 hüvelyk) méretével az IS200, annyi helyet foglal mint egy asztali nyomtató. 
Rendkívül csendes egyenáramú marómotorral van felszerelve, amely megfelel akár egy irodai 
munkakörnyezethez is. Legyen szó professzionális gravírozóról, igazgatásról, esetleg intézményről, hozzon 
létre igény szerint címkéket, kitűzőket, azonosító- vagy névtáblákat, utasításokat és egyebeket az IS200 
segítségével.

KÖNNYEN SZÁLLÍTHATÓ GRAVÍROZÓGÉP
20 kg-os (44 font) tömegének és kompakt méreteinek köszönhetően az IS200 kiváló többfunkciós, könnyen 
hordozható gravírozógép. Vigye el helyszíni bemutatókra, vásárokra, kiállításokra, piacokra, és biztos lehet 
benne, hogy felfognak figyelni Önre!

Az IS200 egy klasszikus, a piacon már 15 éve jelenlévő ipari gravírozógép. Remek választás a kis 
alkatrészek nyomon követhetőségének kivitelezésére, a címkék és a kis feliratok gravírozására. 
Kompakt és hordozható, tökéletes a forgalmas műhelyek és mobil munkahelyek számára.

295 mm 
(11.6 in)

500 mm 
(20 in)

455 mm 

(18 in)



FŐBB JELLEMZŐK

TUDJON MEG TÖBBET AZ IS200-RÓL

Integrált LCD kijelző 

Az IS200 gravírozógép egy jó minőségű LCD képernyővel van 
felszerelve, hogy megkönnyítse a gép használatát.

Irányítsa közvetlenül a folyamatot, és állítsa be a gravírozási 
paramétereket.

Mentse el a paramétereket, indítsa el és állítsa le a gravírozást, állítsa 
be a Z pozíciót és így tovább.

Ipari gravírozógép

Az IS200 gép az évek során megbízhatónak bizonyult.

Legyen szó gravírozásról, marásról vagy fúrásról, precízen elvégzi a 
munkát.

Nagy méretű alkatrészeket kell jelölnie? Távolítsa el a talpat, és 
rögzítse biztonságosan a fejet a helyére, hogy közvetlenül 
gravírozhasson az alkatrészre.

Teljeskörű gravírozó szoftver

A korlátlan lehetőségek eléréséhez, adja hozzá a GravostyleTM 
gravírozószoftvert gravírozócsomagjához.
Használja a mátrix módot a címkegravírozáshoz, hogy időt 
takarítson meg. A nyomonkövetési modul skálák és 
beosztások elkészítését segíti elő, és automatikusan frissíti 
a sorozatszámokat.
Forduljon hozzánk tanácsért.



KÉSZÍTTESSE EL MINTÁIT

ALKALMAZÁSOK

ANYAGJELLEMZŐK

IS200

Technology Rotary, scribing

Marking area max (L x H) 225 x 80 mm (8.6 x 3 in)

Spindle power 20W

Max object size (L x W x H) Unlimited x 140 x 30 mm (5.5 x 1,2 in) 

Max size weight 10 kg - 22 lbs

Machine dimensions (L x W x H) 500 x 455 x 295 mm (20 x 18 x 11.6 in)

Machine weight 20 Kg (44 lbs)

Type of spindle Top load spindle

Noise 80 dB (A) +/- 2

Point & shoot no

Operating temperature 5 °C (41 °F) - 40 °C (104 °F)

Connection to computer USB

Maximum speed 25 mm/s (1 in/s)

Z stroke (Z travel) 15 mm (0,6 in)

Rotation speed max 17 000 rpm

Tool diameter 4,36 mm (0,17 in)

Elektronikai címkék Feliratozás

Expressz gravírozás

Technológia ORSÓS KARCOLÁS/GYÉMÁNT
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Fa, lakkozott fa

Üveg, kristály

Bőr

Kő, gránit, márvány

Étel

Kerámia

Műanyagok

Fémek

Vágás = Gravírozás / Mély jelölés =     Jelölés / Karcolás =  

Ajándéktárgy gravírozás

Személyre szabás és ékszer gravírozásAzonosítás és a nyomon követhetőség
elősegítése



SZERVIZ & TÁMOGATÁS

SZOFTVER

GRAVOSTYLE™

Műszaki segítség
Akár 24 órán belül állunk
ügyfeleink rendelkezésére
személyesen, az ország teljes
területén.

Tréning
Képzéseink célja, hogy vevőink
számára megoldásaink
felhasználását optimalizáljuk, a
teljes gép-, szoftver- és
kiegészítőparkunkra.

Karbantartás
A Gravotech gyár kizárólagos
magyarországi forgalmazójaként, 
30
éves fennállásunk alatt szerzett
tapasztalatainknak és összetartó
csapatunknak köszönhetően,
széleskörűen tudunk 
szolgáltatásokat
és tanácsokat nyújtani, vevőink
számára.

Gravírozók által  készített professzionális szoftver,  
gravírozók számára

A Gravostyle™ egy professzionális gravírozó és vágó szoftver, amely 
elérhetővé teszi a Gravotech gravírozási szakértelmét. Használja ki a 
fejlett lehetőségeket, és takarítson meg időt! Egyedülálló funkciók 
érhetők el: Braille, Photostyle, Print & Cut és még sok más.

A teljes gravírozási folyamat uralása

A gravírozógép gyártási történetünknek köszönhetően teljes 
mértékben ismerjük a gravírozás folyamatait. A Gravostyle 
kompatibilis az összes technológiánkkal. A szoftver/gép interakció 
egyszerűsíti és javítja a napi gravírozást olyan funkciókkal, mint a 
Point & Shoot.

Gravostyle:  egyedülálló szoftver lézerhez és 
mechnikus gépekhez

Használja már a Gravostyle-t mechanikus gépén és lézerrel bővíti 
vállalkozását? Nem kell megtanulnia egy másik szoftver használatát, 
egyetlen kattintással váltson a Gravostyle™ felületen a 
lézergravírozás beállításához!
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MŰSZAKI ADATOK

IS200

Technológia Marótűs, karcolásos

Jelölési terület max (H x M) 225 x 80 mm (8.6 x 3 in)

Orsó teljesítmény 20W

Max tárgy méret (H x SZ x M) Végtelen x 140 x 30 mm (5.5 x 1,2 in) 

Max tárgy tömeg 10 kg - 22 lbs

Gép méretei (H x SZ x M) 500 x 455 x 295 mm (20 x 18 x 11.6 in)

Gép tömege 20 Kg (44 lbs)

Orsó típusa Felül töltős orsó

Zajszint 80 dB (A) +/- 2

Point & shoot nincs

Üzemi hőmérséklet 5 °C (41 °F) - 40 °C (104 °F)

Számítógépes kommunikáció USB

Maximum sebesség 25 mm/s (1 in/s)

Z tengely (Z irányú mozgás) 15 mm (0,6 in)

Forgatási sebesség max 17 000 rpm

Szerszám átmérő 4,36 mm (0,17 in)

Technology ROTARY SCRIBING/DIAMOND

M
at

er
ia

ls

Wood, varnished wood

Glass, crystal

Leather

Stone, granite, marble

Food

Ceramic

Plastics

Metal

Cutting =     Engraving / Deep marking =     Marking / Etching =  

Gravotrade Kft.
1089 Budapest,
Magyarok Nagyasszonya tér 10.
+36 1 323 1220
gravotrade@gravotrade.hu
www.gravotrade.hu  www.gravoshop.hu

Keressen fel minket: 




