ELEKTROCHEMICKÉ ZNAČENÍ
GP – 11
Pro značení železných kovů.
Značení oxidací ( železné kovy ),
bez časovače, 4 výstupní úrovně s LED indikací, indikace přetížení, 10A výstup.
Značící jednotka obsahuje:
kabeláž, zemnící konektor, náhradní pojistku, dokumentaci

Cena za jednotku: 7.590 Kč

GP – 15S
Pro značení železných i barevných kovů a čištění TIG svarů
Značení oxidací ( železné kovy ) nebo leptáním ( barevné kovy ),
bez časovače, 6 výstupních úrovní s LED indikací, indikace přetížení, 10A výstup.
Značící jednotka obsahuje:
kabeláž, zemnící plíšek, náhradní pojistku, dokumentaci

Cena za jednotku:

13.900 Kč

ME3000S
Pro značení železných i barevných kovů a čištění TIG svarů.
Značení oxidací ( železné kovy ) nebo leptáním ( barevné kovy ), časovač od 1 do 10 s, 3 výstupní úrovně
s LED indikací, 10A výstup, připraveno pro upgrade na ME3000P.
Značící jednotka obsahuje:
kabeláž, zemnící plíšek, nožní spínač, 2x náhradní pojistku, dokumentaci

Cena za jednotku:

28.990 Kč

Cena za sadu: 37.990 Kč

ME3000T
Pro značení železných i barevných kovů a čištění TIG svarů.
Značení oxidací ( železné kovy ) nebo leptáním ( barevné kovy ) a kombinací těchto dvou způsobů ( vhodné
pro letecký průmysl ), 11 předvolených programů, 4 programy uživatelsky definovatelné, časovač od 0,25 do
29,75 s, funkce zpoždění, dvouřádkový LCD display, indikační funkce, digitální ampérmetr, bzučák pro
informaci o konci značení, SW ve více jazycích, připraveno pro upgrade na ME3000P, k dispozici verze 10A
nebo 20A a verze s rozhraním RS 232 nebo USB.
Značící jednotka obsahuje:
kabeláž, zemnící plíšek, nožní spínač, 2x náhradní pojistku, dokumentaci

Cena za jednotku (10A):

59.800 Kč

Cena za sadu (10A):

70.200 Kč

Značící sada obsahuje: (platí pouze pro řadu ME3000)
značící jednotku, ruční značící hlavu s příslušenstvím řady HM, značící hlavu
se zásobníkem pro elektrolyt, papír na šablony , 2x elektrolyt 125 ml,
2x neutralizační roztok 125 ml, dřevěná schránka pro uložení značící jednotky
a příslušenství

Poloautomatický značící systém
ME3000P
Kompaktní systém, vhodný pro značení od malých až po středně velké součásti, řízen jednotkou ME3000S
nebo ME3000T, vybaven pneumatickým válcem se zdvihem 50mm pro rychlé nastavení změny a
upevnění různých velikostí součástí, elektronicky řízená pumpa na elektrolyt pro přesné dávkování,
robustní podstavec s T - drážkou pro snadnou fixaci přípravků

Cena za systém ( s jednotkou ME3000S - 10A ) :
Cena za systém ( s jednotkou ME3000T - 10A ) :
Cena za systém ( s jednotkou ME3000T - 20A ) :

72.600 Kč
99.300 Kč
110.200 Kč

ME96
Pro značení vodících pruhů nerezových bazénů dle pravidel FINA.
Užívající standardní metodu pro rozbor pnutí v kovech, určená pro značení velkých kapacit, oblíbená
pro svou rychlost a jednoduché užití, max. výstup 100A, 280mm široká odvalovací hlava
s dávkovací pistolí na elektrolyt, voltmetr a ampérmetr, dodávána se vším potřebným ke značení

Cena za systém : 141.990 Kč

VENIM – průmyslové značení s.r.o., Kravařská 13, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
Tel: 596 744 230, Fax: 596 750 418, Mobil : 602 707 742, 603 818 374, e-mail: info@venim.cz, http://www.prumyslove-znaceni.cz
Platnost ceníku od 1.10. 2013. Ceny jsou orientační a bez DPH, vyhrazujeme si právo jejich změn v průběhu roku.

