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Laserowe znakowanie okrągłych części
Uniwersalna przystawka obrotowa 
do wielu zastosowań 
Uniwersalna przystawka obrotowa oferuje nowe 
możliwości przy znakowaniu elementów. Przystaw-
ka może być używana jako dodatkowy moduł w 
stacjach roboczych lasera z serii SpeedMark, jak 
również jako specjalny system. Połączenie z 
panelem przez oprogramowanie SpeedMark do 
lasera, zostało już skonfigurowane. Znakowanie 
laserowe może odbywać się w częściach lub w 
kolejnych, pojedynczych krokach. 

Wiele możliwości i opcji 
 
Dzięki uniwersalnej przystawce obrotowej, możesz 
wykonywać szeroki wybór zadań z zakresu znakowania 
z najwyższą precyzją - również korzystając z wersji 
podstawowej. Duży zakres zaciskania i wysoka absorp-
cja wagi gwarantują różnorodne możliwości zastosowa-
nia. Dodatkowe opcje pozwalają na nowy wymiar w 
znakowaniu laserowym okrągłych lub wielopłaszczyzno-
wych elementów. 

Uniwersalne zastosowania

Wersja podstawowa Obracanie kontrolowane przez oprogramowanie, obracanie ręczne, 
szybkie i precyzyjne pozycjonowanie trzpieniami centrującymi i tale-
rzem podstawy.

Urządzenia mocujące Zacisk szczękowy z ręcznym pierścieniem mocującym, zakres zacisku 
1,5 – 176 mm, opcjonalne użycie tulei do seryjnego znakowania. 

Opcja rolek Znaczenie na okrągło dużych cylindrycznych elementów, 
proste pozycjonowanie części, brak potrzeby mocowania. 

Opcja urządzenia przechylającego Oprogramowanie sterowane obrotowo, 
znakowanie obwodowe oraz znakowanie na przodzie - w jednym   
procesie.

Opcja łożyska oporowego Precyzyjne znakowanie obwodowe długich elementów, 
łożysko oporowe dopasowywane ręcznie. 

Więcej opcji Korzystanie z różnych zacisków szczękowych oznacza, że można zna-
kować różne elementy takie, jak np. duże pierścienie. 

Wersje specjalne Oferujemy indywidualnie dostosowane wersje specjalne do specjal-
nych zadań ze znakowaniem. Nasi specjaliści z przyjemnością Pań-
stwu doradzą.

Uniwersalna przystawka obrotowa 2 jest kontrolowana przez oprogramowanie SpeedMark. 
Wygodna konfiguracja i podział funkcji sprawiają, że jest łatwa w użyciu.

Opcja: Rolki Opcja: Zacisk do pierścieni i serwomechanizm Opcja: Łożysko oporowe
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