
 

Kodlayıcılı motorlar 
Bütün motorlar kodlayıcı taşımakta ve 

daha yüksek hız ve hızlanma 

kabiliyetine sahiptir, ayrıca diğer 

ekonomik aşamalı motorlardan 

hassastır. Bu sayede daha doğru, 

güvenilir tekrarlanabilir performans 

gösterirler. Pozisyon kaybetme riski 

olmadığı gibi, çarpışmalar da ortadan 

kalkmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsol kontrol 
TowerMark X’in pratik ve ergonomik bir konsolu 

vardır ve çeşitli şekillerde ayarlanabilir. Makinenin 

sağına ya da soluna monte edilebilir. Konsolda 

sistemin bütün komutları, bir monitör, klavye, fare, 

joystick ve barkod okuyucu bulunmaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamamen modüler 
TowerMarkX  lazer sistemin içinde 

motor, kontrol paneli, PC yer alıyor ve 

egzoz sistemi isteğe bağlıdır. Tower 

MarkX isteğe bağlı tekerlekler 

sayesinde hareket ettirilebilir. 

Modülerliği bütün teknik sorunların 

uzman teknisyene ihtiyaç duyulmadan 

çözülebilmesine olanak sağlar. 

Pratik Güvenilir Verimli Servomotor Z Ekseni 
TowerMarkX’in Z ekseni standart versiyonda 
450 mm yüksekliğe kadar markalayabilir. Bu 
modelin 700mm eksen çalışma alanına sahip 

versiyonu da mevcuttur. Kılavuz devreden 
bilyalardır ve hız, hareket hassasiyeti, 

mükemmel sabitlik ve dayanıklılık sağlar. Z 
ekseni tamamıyla FlyCAD’den 

programlanabilmekte ve çizimin çeşitli 
yüksekliklerdeki parçalarını otomatik olarak 

markalayabilmektedir. Joystick, SmartFocus ile 
beraber kullanıldığında Z eksenini manuel 

olarak hareket ettirerek karmaşık parçalarda 
dahi doğru odak mesafesini hemen bulmanıza 

imkan verir. 

 

 
 
 
 
 
 

 

X-ekseni çalışma alanı 500mm 
X ekseni Bosch Rexroth kılavuz (STAR ISO5) tarafından 

yapılmıştır. 

Eksenin düzlüğü ve hareketinin hassasiyeti bizim 

çatışmaölçerimiz Renishaw ML10 ile ölçülmüştür. 

Makinanın geometrisi aynı çatışmaölçer sistemiyle 

ve bir pentaprizmayla kontrol edilmektedir. X 

ekseninin kullanışlı hareketi 500 mm, markalama 

alanı ø140mm’dir ve 600x100 mm’lik bir çalışma 

alanı sağlar. Böylece operatör çok uzun parçaları 

dahi hareket ettirmeden markalayabilir veya 

onlarca veya yüzlerce küçük parçanın yüklü 

olduğu paletleri otomatik olarak markalayabilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çalışma ve markalama alanı 
Kapladığı alan 840(W)x835(D)mm olan 

TowerMarkX’in, kullanılan odak uzunluğuna bağlı 

olarak 600x100mm ya da 600x170mm ebatlarında 

markalama alanı vardır. TowerMarkX’in çalışma 

düzlemi çizilmez sert anodize alüminyumdan 

yapılmıştır. İsteğe bağlı olarak düzlem delikli de 

olabilir. Delikler yarıya kadar ø8H7, kalan kısım ise 

M6 burgulu yapılarak parçayı pim veya vidalarla 

sabitlemek kolaylaştırılmıştır. 



 
 
 
 

 
Döner 

tarama kafası 
TowerMarkX ile tarama 

ünitesini döndürmek suretiyle 
lazer ışınının hattı bozulmadan 
silindirik parçaları markalamak 

mümkündür. 

Çok yönlü 
Çeşitli seçenekler mevcuttur 
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Lazer Markalama Sistemleri 

  
 

 
 

Döner eksenler 
Silindir biçimli parçaları 

markalamak için TowerMarkX 
müşterinin ihtiyaçlarına göre 

tasarlanabilen üç farklı döner eksen 
tipini entegre edebilir. 

 

Görüntüleme sistemi 
TowerMarkX entegre görüntüleme sistemler, 
Reflex Vision System ve Thruogh-the-Lens 
sayesinde markalanacak parçalarının ortalanması 
sorununu ortadan kaldırıyor.   

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

DataMatrix okuyucu 
Okuyucu/doğrulayıcı datamatrix 

sayesinde TowerMarkX mükemmel markalama 
kalitesi, hassas okuma ve kod doğrulamayı 

birleştirmektedir. 

Metal levha sıkıştırıcı 
Metal levha sıkıştırıcı özel pnömatik tutucularla 
metal levhayı germe fonksiyonuyla her türlü 
malzemeden ince levhalar kesmek için 
tasarlanmıştır. 

 
 
 
 

 

Lasit S.p.A. 
Laser Marking Systems 

Via Solferino, 4 80058 - Torre Annunziata (NA) - Italy 

Via Martiri Della Libertà, 29/A - 20875 Burago Di Molgora (MI) - Italy 

Phone: +39 081 536 88 55 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Türkiye satış ve destek:  

Net Teknik Makine  

0216 499 6638 

www.netteknikmakine.com 

info@netteknikmakine.com  

 
 
 
 

Pratik Güvenilir Verimli Çok yönlü 
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