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Märkningsverktyg för ritsning

Märk medan du tillverkar.

n	Ekonomiskt märkningsverktyg för CNC-Maskiner

n		För permanent märkning av olika material upp till 62 HRC och   

n	

varierande ytor på upp till 5mm   

Snabb märkning utan spindelrotation

Enkel programmering direkt vid maskinstyrningen eller från 
programmerarens arbetsstation med programvara för gravering .

n	 t genom att vridaMärkeringskraft och resulterande d jup är justerbar 
på den räfflade hylsan.

n	

n	

Lätt att läsa märkeringskraftens referensskalan med hög kvalitets förstoringslins 
från Thorlabs.

Inställning 0-7 för gradvis ökande kraft till att sätta H för  
att markera de hårdaste materialen. Därför finns inget behov av att byta fjädrar.

n	Intern kylvätska med högt trycks kapacitet för förbättrad stylus,
smörjning och ökad märkeringskraft.

n	Enkelt att byta, lång livslängd, hårdmetall stylus. En 90 ° och 60 ° stylus finns tillgängligt

NEW!

Intern kylvätska 
med högt tryck 

Inställning 0-7 för 
märkning av alla 
slags material

Inställning H för 
djup av märkning eller 
för hårda material

Märkningskraft
referensskala.

Vrid för att öka 
eller minska 
märkeringskraften.

Lätt att byta, 
hårdmetallstylus 
med lång livslängd

Unik böjningsteknik för 
högre märkning kraft 
utan att behöva byta 
fjädrar.

ScribeWriter®  Force

n	



NEW!

Exempel 4140 förvärmebehandlat material med hårdhet 28 HRC. 
Märkning vid olika inställningar med 1,3 mm kompression mot 
ytan.

Exempel som märkerar en krökt yta, programmerad vid konstant 
märkeringsplan. Materialet är S7 verktygsstål värmebehandlat till 60 HRC. 
Inställning 'H' med 2 mm kompression vid närmaste punkt på ytan.

Hur man beställer
Välj ScribeWriter® med skaft för att passa din applikation. Var vänlig och 
beställ CAT, SK eller BT hållare separat. Scribewriter® levereras med en 90 ° 
och en 60 ° stift.
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DESCRIPTION

SCALE -1:1

Order code Skaft L Ø D
57601 1" 95 32
57625 25 mm 95 32
57620 20 mm 95 32
57616 16 mm 95 32

Standard Stylus Alternativ

Order code Stylus stift
7361608 90°
7361611 60°

Scribewriter® levereras med en 90 ° och en 60 ° stift.

Lossa enkelt 
Stylushållaren för 
att ta bort den.

Byta stylus

Ta bort hållskruven.

Stylusen kan sedan tas bort och 
ändras.
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