
Smart System MarkingSmart System Marking

Akcesoria:

Nogi umożliwiające
montaż podpór akcesoryjnych 

Walizka ochronna 
dla MNSB-53 

Podpora w kształcie V 
bez magnesów 

Podpory płaskie
bez magnesów

Podpory płaskie 
z magnesem

Podpora umożliwiająca
znakowanie kołnierzy

Walizka ochronna 
dla MNSB-155 

Uchwyt pionowy 
z prowadnicą 

Darmowe
oprogramowanie 

Kontroler 
dotykowy 

Zasięg globalny

Dystrybucja oraz serwis na terenie Polski: Smart System Marking 

Telefon: 606-523-935 www.znakowarki.combiuro@smart-system.eu

Innowacyjność

Niska waga

Darmowe oprogramowanie

Obsługa za pomocą telefonu

Ekonomiczna

Mobilna



Najbardziej kompaktowa przenośna znakowarka 

na rynku

Dostępne dwa rozmiary znakowania: 

50x30mm oraz 150x50mm

Niska waga: MNSB53 2,4kg, MNSB155 3,4kg

Baterie Li-ON

Komunikacja: Wifi

Modułowa budowa 

Zwarta i odporna na uszkodzenia obudowa (glass filed Nylon)

Smart System Marking Smart System Marking

Prowadnice liniowe dla obu osi zapewniają jednolita

głębokość znakowania.

Zastosowano standardowe baterie Li-ON Makita. 

Pozwalają na znakowanie do 8h.

Brak wbudowanych ekranów oraz klawiatur 

zapewnia mniejsza awaryjność.

Dioda LED oświetlająca pole pracy.

Łatwa obsługa za pomocą jednego przycisku.

Dobrej jakości elektromagnes zapewniający długą,

bezobsługową pracę.

Dzięki zastosowaniu uchwytu COMBO, możemy 

przekształcić w znakowarkę stacjonarną.

Dostępna duża ilość akcesoriów ułatwiających pracę.

W zestawie walizka transportowa, baterie oraz ładowarka.

Obsługa za pomocą oprogramowania MSNB Launcher APP dostępnej w Sklepie Play)

Aplikacja jest intuicyjna oraz bardzo prosta w obsłudze. Nauka trwa kilka minut.

Dostępna dla systemów: Android, iOS oraz Windows (PC)

Do wyboru 22 języki w tym język polski.

Nieograniczona możliwość przechowywania projektów.

Wykonaj projekt, wyślij do znakowarki i znakuj w zaledwie kilka minut.

Opcja znakowania QR Code oraz Datamatrix bez dodatkowych opłat.

Możliwość wykorzystania telefonu/tabletu jako czytnika kodów kreskowych, QR Code.

Dokumentacja w języku polskim, praktyczne lekcje video dostępne z aplikacji.

Łatwy import plików DXF, HPGL oraz PLT. Po za importowaniu w szybki sposób

możemy wykonać logo lub symbol. Istnieje biblioteka gotowych kształtów 

(np. Logo CE)

Regulowana siła znakowania. Dostępne 9 stopni siły uderzenia.

Generator liczników (automatyczne numerowanie części), generator dat.

Chronienie hasłem dostępu do urządzenia oraz projektów.

Aplikacja dostępna dla Android, iOS oraz Windows


