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FixPro Çelik İşaretleme Tabancası

- Döküm ve Çelik malzemelerde derin ve etkili işaretleme 
- Mobil ve Hafif Çözüm Büyük Parçalarda kolay kullanım 
- Derin ve Hafif işaretleme seçenekleri

Ürün Hakkında

Spit Barutlu Çivi Çakma teknolojisi üzerine kurulmuş bir işaretleme mekanizması sayesinde bakımı ve 
kullanımı kolay ve etkili bir uygulama sunar. Sert metal malzemelerde güvenli, temiz, net ve aşınmaz 
bir işaretleme sunar.

Teknik Özellikler

Polyetilenden mamül hafif işaretleme namlusu

Özel bir montaj gerektirmez

Ağırlık: 3.3 Kg

Ayarlanabilir Vuruş Gücü

Tek vuruşda 13 Haneye Kadar veri işaretleme

12mm Yüksekliği kadar karakter büyüklüğü

logo, basımı sağlar

Keskin ve Yuvarlak köşeleri vuruş seçenekerleri

Kilit mekanizması sayesinde çabuk klişe değişimi

Düz ve Yuvarlak malzemelere uyumlu namlu

Elektrik ya da Kompresör bağlantısı gerektirmez

Klişe Tipleri 

Keskin Klişe 

Yuvarlak Klişe Uygulaması

Spit Barut Kartuşları 

Klişe Ölçüsü Maksimum Karakter Sayısı Maksimum Harf Yüksekliği
8 12 mm

10 10 mm
11 10 mm
12 10 mm

8 x 16 x 32 mm 
6,4 x 16 x 32 mm 
5,6 x 16 x 32 mm 
5,3 x 16 x 32 mm 
4,9 x 16 x 32 mm 13 8 mm

Çok fazla farklı yazı sembol kullanan firmalarda karakterlerin kaybolması ya 
da karışmaması önemlidir, aradığınız karakteri kolay bulabilmeniz size zaman 
kazandıracaktır. 8x16x32mm ve 5.3x16x32mm karakter boyları için özel 
düzenleyici stoklarımızdadır. 

Klişe Yönetimi

FIXPRO METAL MARKALAMA TABANCASI

• Döküm ve çelik malzemlerde derin ve etkili 
işaretleme

• Mobil ve hafif çözüm büyük parçalarda kolay kullanım
• Derin ve hafif işaretleme seçenekleri

• Markalama ünitesi sadece kahverengi ve yeşil baruta uygundur.
• Kırmızı gibi çok güçlü barutlar aparatı ve aksamı kısa sürede kırar.
• Kahverengi barut ticari tür, standart metaller için genel baruttur.
• Yeşil barut paslanmaz çelik, sert carbide ve diğer sert çelikler için 

uygundur
• Harfler zayıf çıkıyor ise barut/piston ayarı öne alınarak denenmelidir.
• Font/karakter yüksekliğinin az olması da zayıf baskıya sebep olur.
• Font/karakter küçüldükçe baskı daha derin olur. Baskı alanı 

büyüdükçe baskı zayıflar.

METAL İŞARETLEME TABANCASI

• Spit Barutlu Çivi Çakma teknolojisi üzerine kurulmuş bir 
işaretleme mekanizması sayesinde bakımı ve kullanımı kolay 
ve etkili bir uygulama sunar.

• Sert metal malzemelerde güvenli, temiz, net ve aşınmaz bir 
işaretleme sunar.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Polyetilenden mamül hafif işaretleme namlusu.

Özel bir montaj gerektirmez.

3,3 kg ağırlığa sahiptir.
Logo basımı sağlar.

Tek vuruşda 13 Haneye Kadar veri işaretleme

12 mm yüksekliğe kadar karakter büyüklüğü

Keskin ve Yuvarlak köşeleri vuruş seçenekerleri

Kilit mekanizması sayesinde çabuk klişe değişimi

Düz ve Yuvarlak malzemelere uyumlu namlu

Elektrik ya da Kompresör bağlantısı gerektirmez

Ayarlanabilir Vuruş Gücü

Klişe Ebatlar (mm) Maksimum Karakter Sayısı Maksimum Harf Yüksekliği

8,0 x 16 x 32 8 12 mm

6,4 x 16 x 32 10 10 mm

5,6 x 16 x 32 11 10 mm

5,3 x 16 x 32 12 10 mm

4,9 x 16 x 32 18 8 mm

FixPro İç ve Dış Ticaret A.Ş  
Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad No: 5/1 BALIKESIR

www.fixpro.com.tr / satis@fixpro.com.tr  0 266 281 11 57 / 0 266 281 1167

FixPro Çelik İşaretleme Tabancası

- Döküm ve Çelik malzemelerde derin ve etkili işaretleme 
- Mobil ve Hafif Çözüm Büyük Parçalarda kolay kullanım 
- Derin ve Hafif işaretleme seçenekleri

Ürün Hakkında

Spit Barutlu Çivi Çakma teknolojisi üzerine kurulmuş bir işaretleme mekanizması sayesinde bakımı ve 
kullanımı kolay ve etkili bir uygulama sunar. Sert metal malzemelerde güvenli, temiz, net ve aşınmaz 
bir işaretleme sunar.

Teknik Özellikler

Polyetilenden mamül hafif işaretleme namlusu

Özel bir montaj gerektirmez

Ağırlık: 3.3 Kg

Ayarlanabilir Vuruş Gücü

Tek vuruşda 13 Haneye Kadar veri işaretleme

12mm Yüksekliği kadar karakter büyüklüğü

logo, basımı sağlar

Keskin ve Yuvarlak köşeleri vuruş seçenekerleri

Kilit mekanizması sayesinde çabuk klişe değişimi

Düz ve Yuvarlak malzemelere uyumlu namlu

Elektrik ya da Kompresör bağlantısı gerektirmez

Klişe Tipleri 

Keskin Klişe 

Yuvarlak Klişe Uygulaması

Spit Barut Kartuşları 

Klişe Ölçüsü Maksimum Karakter Sayısı Maksimum Harf Yüksekliği
8 12 mm

10 10 mm
11 10 mm
12 10 mm

8 x 16 x 32 mm 
6,4 x 16 x 32 mm 
5,6 x 16 x 32 mm 
5,3 x 16 x 32 mm 
4,9 x 16 x 32 mm 13 8 mm

Çok fazla farklı yazı sembol kullanan firmalarda karakterlerin kaybolması ya 
da karışmaması önemlidir, aradığınız karakteri kolay bulabilmeniz size zaman 
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Klişe Yönetimi

KLİŞE YÖNETİMİ

Çok fazla farklı yazı sembol kullanan firmalarda 
karakterlerin kaybolması ya da karışmaması önemlidir, 
aradığınız karakteri kolay bulabilmeniz size zaman 
kazandıracaktır. 8x16x32mm ve 5.3x16x32mm 
karakter boyları için özel düzenleyici stoklarımızdadır.
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KLİŞE TİPLERİ

Keskin Klişe

Yuvarlak Klişe

Gima e.K. • Altenberger-Dom-Str. 56b • D-51467 Bergisch Gladbach 
Tel. +49 2202 28585-0 • Fax: +49 2202 28585-28 • E-mail: info@gima-ib.de • http://www.gima-ib.de

GIMA „P“ stamping gun with propellant charge
Very deep embossing for cast and steel parts • Mobile and ideal for

large parts • Sharp or low-stress engraving • NEW: Hire or buy

Description: 
Its functionality and design, as well as simple operation and maintenance, set the GIMA „P“ stamping gun apart from 
other products. In the GIMA „P“ stamping gun, you are receiving a powerful hand-held embossing device for deep, 
clean and safe embossing of metal and other hard materials.

Properties: 
● Lightweight device with PE stamping head
● No connections necessary
● Low-recoil
● Weight: approx. 3.3 kg
● Automatic piston retraction
● Energy: Ring with ten propellant charges
● Integrated energy adjustment system
● Emboss up to 13 characters with one stroke
● Typeface heights of up to 12 mm possible
● Steel types engraved with letters, numbers, special
   characters or logos

● Versions with sharp or low-stress engraving
● Rapid type changeover with pin locking
● Simple positioning on flat and round materials
● 100% cartridge utilisation thanks to the „Winchester       
   cartridge system“
● Clean – thanks to good ventilation
● The GIMA „P“ is equipped with comprehensive vibration  
   protection
● The stamping head is now also available as an  
   individual product
● no electrical or pneumatic connections necessary

The retrofit kit: 
Do you have a P370 bolt-firing tool from the Spit company and want to retrofit 
it to create a stamping gun? Then we‘ve got the perfect solution for you – the 
retrofit kit (ref.: 010642). Retrofit your device before going and buying a new 
one.

ÜRETİCİ NOTLARI


