
PONTBEÜTŐS MUNKAÁLLOMÁS IMPACT
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TOUCH & MARK

A nagyméretű színes érintőképernyő és a beépített vezérlő szoftver a hosszú betanulási időt a múltra 
hagyja. Az intuitív rendszer lehetővé teszi a szöveg, logók és 2D-kódok azonnali megjelölését. Megkönnyíti 
a kezelő munkáját, és nem igényel számítógépes kapcsolatot.

I-SENSE

Az I-Sense funkció (Impact eZ m) érzékeli a munkadarab felületét, automatikusan beállítja a Z tengely 
magasságát, és a kezelő beavatkozása nélkül megkezdi a jelölést. Számos beállítási mód áll rendelkezésre: 
automatikus mód (I-Sense), programozható mód és normál mód, amellyel lehetőség nyílik a manuális 
beállításra is.

DYNAMIC DOT CONTROL

Az IMPACT DDC ™ funkció (Dinamikus pontvezérlés, az Impact m és eZ m gépeken) egy olyan 
technológia, amely lehetővé teszi a pontsűrűség automatikus beállítását, a kívánt jelölés mérete és 
mélysége szerint.

Az Impact, önálló fémgravírozó gép, könnyen konfigurálható és elsajátítható a kezelése. 
Emelje vállalkozását a következő szintre ezzel a kompakt berendezéssel.



FŐBB JELLEMZŐK

Minden jelölési alkalmazáshoz

Az IMPACT sorozat lehetővé teszi a pontos és jó minőségű 
jelölések kivitelezését, az anyagok széles skáláján:

• Fémlemez jelölés (festett- és nyers acél, eloxált- és nyers
alumínium, réz, vas, rozsdamentes acél)

• Műanyagok (ABS, PA, PP).

TUDJON MEG TÖBBET A TERMÉKRŐL

Go to jelölő állomás

Az egyszeri jelöléstől kezdve a kis sorozatokig,  az IMPACT, a 
méretének és sokoldalúságának köszönheti közkedveltségét.

A legkisebb alkatrészek nyomon követhetőségétől a legnehezebb és 
legterjedelmesebb alkatrészek azonosításáig, minden lehetséges a 
300 mm-es fej-kiemelésnek és a gép nyitott szerkezetének 
köszönhetően.

Az autó- és repülőgépiparban, az orvostechnikában, valamint a 
nehéz- és könnyűiparban használt Impact, a kedvenc pontbeütős 
munkaállomássá vált.

Indulásra kész

Az ipari nyomonkövethetőség terén szerzett összes tapasztalatukat 
felhasználták a Gravotechnél az IMPACT létrehozásakor, amit arra 
teremtettek, hogy megfeleljen az Ön egyedi igényeinek, amikor a 
jelölési követelmények és a jelölendő alkatrészek folyamatosan 
változnak.

Az IMPACT úgy lett kialakítva, hogy minden egyben legyen, 
megoldást nyújtson a legtöbb igénynek, és azonnal készen álljon a 
jelölésre.



SZOFTVER

Integrált nyomonkövethető szoftver,  színes
érintőképernyővel (nincs szükség PC-re)

Könnyű jelöléskezelés és felhasználói felület
Könnyen használható és hatékony, az IMPACT leegyszerűsíti a 
jelölési munkafolyamatot, és minden felhasználó számára 
kezelhetővé teszi: felhasználóbarát felület és navigáció a 
menükben, átláthatóság, jelölési szimuláció, a paraméterek 
egyszerű kezelése és a jelölés egyszerű elindítása.
Azonosíthatja alkatrészeit (szöveg, sorozatszám, logó), egyedi 
kódokat generálhat (Datamatrix, QR kódok, UID, GS1), és 
konfigurálhatja a változókat, számlálókat és dátumkódokat.

Ipari  környezetre tervezve
Az IMPACT rendkívül ellenálló, és úgy lett kialakítva, hogy bármilyen 
környezetbe illeszkedjen, még a legnagyobb igénybevétel mellett 
is.
Vízálló érintőképernyője megerősített üvegből készül, háza pedig 
rendkívül ellenáll az ütődéseknek.

KÉSZÍTTESSE EL MINTÁIT

KIEGÉSZÍTŐK

Forgató eszköz a hengeres 
alkatrészek jelöléséhez

Kézi vagy rögzített helyzetű szkenner 
kódolvasáshoz vagy ellenőrzéshez

Porvédő szoknya (opcionális)

Széles körű, nagy teljesítményű 
tolljelző eszközök

APF (automatikus táblaadagoló) Hangszigetelt pozicionáló lemez 
mágneses gyorskioldóval



ALKALMAZÁSOK

IMPACT

Model IMPACT p IMPACT m IMPACT eZ p IMPACT eZ m

Technology Pneumatic Electromagnetic Pneumatic Electromagnetic

Z Axis type Manual, 300 mm (11.81 in) Motorized, 300 mm (11.81 in)

Machine dimensions 
(L x W x H)

490 x 270 x 704 mm 
(19.29 x 10.63 x 27.72 in)

431 x 270 x 704 mm 
(16.97 x 10.63 x 27.72 in)

509 x 277 x 637 mm 
(20.04 x 10.90 x 25.08 in)

490 x 270 x 704 mm 
(19.29 x 10.63 x 27.72 in)

Marking area 100 x 120 mm (3.94 x 4.72 in)

Communication interfaces RJ45, USB(x2), RS232, Process IOs

Embedded fonts 10

Display 7” color touchscreen

Languages available 19

2D codes Datamatrix, QR Codes

Rated power comsumption 130 VA

Input voltage 100 - 240 V AC

Compressed air supply 2 - 6 Bar N/A 6 Bar N/A

Operating temperature 5° to 45° (41 to 113 F)

Machine weight 26 kg (57.32 lbs) 26.5 kg (58.42 lbs) 26 kg (57.32 lbs) 26.5 kg (58.42 lbs)

Rotary Device (option) RD1, RD2

Adattáblák Különböző kis alkatrészek

Autóipar

Szerszámok

Műanyagok Festett, bevont nyersanyagok

SZERVIZ & TÁMOGATÁS

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

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

Karbantartás
A Gravotech gyár kizárólag 
magyarországi forgalmazójaként, 
30 éves fennállásunk   alatt 
szerzett tapasztalatainknak és 

csapatunknak összetartó 
köszönhetően, 
tudunk 
tanácsokat 

széleskörűen 
szolgáltatásokat és 

nyújtani, vevőink 
számára.
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MŰSZAKI ADATOK

IMPACT

Típus IMPACT p IMPACT m IMPACT eZ p IMPACT eZ m

Technológia Pneumatikus Elektromágneses

Z tengely típusa Manuális, 300 mm (11.81 in) Motorizált, 300 mm (11.81 in)

A gép méretei 
(H x Sz x M)

490 x 270 x 704 mm 
(19.29 x 10.63 x 27.72 in)

431 x 270 x 704 mm 
(16.97 x 10.63 x 27.72 in)

509 x 277 x 637 mm 
(20.04 x 10.90 x 25.08 in)

490 x 270 x 704 mm 
(19.29 x 10.63 x 27.72 in)

Jelölési terület 100 x 120 mm (3.94 x 4.72 in)

Kommunikációs interfészek RJ45, USB(x2), RS232, Process IOs

Beágyazott betűtípusok 10

Kijelző 7” színes érintőképernyő

Elérhető nyelvek 19

2D kódok Datamátrix, QR kódok

Névleges energiafogyasztás 130 VA

Bemeneti feszültség 100 - 240 V AC

Sűrített levegő ellátás 2 - 6 Bar N/A 6 Bar N/A

Üzemi hőmérséklet 5° to 45° (41 to 113 F)

A gép súlya 26 kg (57.32 lbs) 26.5 kg (58.42 lbs) 26 kg (57.32 lbs) 26.5 kg (58.42 lbs)

Forgóeszköz (opció) RD1, RD2

Pneumatikus Elektromágneses

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

Keressen fel minket: 




