
Även efter en brand kan 
t.ex. elkablar identifieras.

1-radiga brickor i rostfritt
material
Brickan fästes med skruv, plastbuntband eller
med rostfria buntband. Nummerserier kan tas
fram och levereras på tejpremsor.

Använd Welands märkbrickor på hydraulslangar, pneumatikledningar och elkablar, så har du en tydlig
märkning som håller i många år.



Weland märkbrickspress för djuppräglade bokstäver och siffror
i plåt-, mässing-, aluminium- eller rostfritt band.

Weland djuppräglade
märkbrickor är alltid lättlästa, även efter

blästring, betning, målning, varmförzinkning m.m.

Märkbrickpress
Welands datorstyrda märkbrickpress är av egen
konstruktion och tillverkning. Maskinen är mycket
flexibel och lättskött.
Märkbrickspressen kontrolleras av en dator som
dels sköter kommunikationen mellan operatören
och pressen, dels styr motor och luftcylindrar så
att slutresultatet blir en märkbricka.
Informationen som skall stå på brickorna skrivs
antingen in manuellt via tangentbordet, laddas
via USB minne eller så kan man koppla in
maskinen på ett nätverk.

Pressen levereras med brickuppsamlare som
standard.

För drift krävs:
�Matningsspänning 220 v, 50/60 Hz
�Tryckluft min 6 at.

Enkel att använda.Via bildskärmen får man
tydlig information om vilka val som kan göras.
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Märkbrickor kan utföras med valfritt antal tecken (max. 40 tecken). Brickornas längd varierar med 
antal tecken. Hålslagning kan ske i valfri ända, alternativt båda ändarna. Automatisk uppräkning
av löpnummer kan ske för varje bricka.
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Färdiga märkbrickor
från Weland
För kunder som har behov av märkbrickor, men inte i
den omfattningen att en egen märkbrickspress kan
motiveras, kan vi leverera märkbrickor i större eller
mindre serier i önskat utförande. Vi kan leverera märk-
brickorna i olika material i 1- eller 2-radig prägling.

2-radiga brickor
Weland djuppräglade märkbrickor kan tillverkas i stål-
plåt, rostfritt, aluminium eller mässing. Brickorna kan
utföras med valfritt antal tecken (bokstäver och siffror) i
2 rader, upp till 40 tecken. Brickornas bredd är ca. 30 mm
och längden varierar med antal tecken. Hålslagning kan
utföras enligt önskemål i ena eller bägge ändarna.
Automatisk uppräkning av löpnummer kan också utföras.
Tack vare att brickorna är djuppräglade är de lättlästa
även efter t.ex. varmförzinkning, blästring och målning.
Brickor som tillverkas av icke rostande material är all-
tid lättlästa, även i smutsig och aggresiv miljö.

Märkbrickor i ditt lager så har
du en tydlig märkning som håller
i många år.

Märka upp båtklubbens platser
med enhetliga och tydliga namn-
brickor.

Tomt- och gränsmarkeringar av
rostfritt stål eller aluminium är
hållbara och lättlästa i årtionden.

Alla typer av stolpar kan märkas
med märkbrickor.

Även efter 
målning är 
brickorna lättlästa.
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