
WYTŁACZARKA RĘCZNA S.T.M. 
WYTŁACZANIE LUB WTŁACZANIE PRZENOŚNE, SOLIDNA  I KOMPAKTOWA 
DO ZNAKOWANIA NIEŚMIERTELNIKÓW  I METALOWYCH PRZYWIESZEK 

• Stocznie

• Hartownie stali

• Producenci wojskowi

• Przyczepy

• Silniki

• Urządzenia elektryczne

• Pojazdy niestandardowe i
rowery

• Maszyny

* mały rozmiar *      * numer seryjny *      * metalowe szablony * 

* maszyny na nieśmiertelniki *      * tanie ceny * 

CECHY 
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Ręczna maszyna do znakowania jest niezbędnym sprzętem do procesu produkcji 
nieśmiertelnika. Jest to urządzenie, które używane jest do wyciskania wybitej litery 
alfabetu i cyfr na powierzchni nieśmiertelnika. Sprawia ona, że jest on identyfikowal-
ny i niepowtarzalny. 

Ta ręczna wytłaczarka jest tańsza i łatwiejsza w użyciu, więc średnie i małe firmy wy-
tłaczające blaszki używają jej. Cechuje ją niezawodna konstrukcja, precyzyjna orien-
tacja, mała masa, ładny wygląd i wygodna obsługa. 

www.stmech.pl
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DŹWIGNIA  

TŁOCZENIA 

ŚRUBA MOCUJĄCA 
DŹWIGNIĘ TŁOCZENIA 

SIATKA LOKALIZACJI 

CZCIONKI 
WSKAŹNIK LOKALIZACJI 

CZCIONKI  
WYPUKŁE LUB 
WKLĘSŁE 

WSKAŹNIK  WYBORU CZCIONKI 

BĘBEN OBROTOWY Z 

CZCIONKAMI 

Nieśmiertelniki—
przykładowe próbki: 



DANE TECHNICZNE: 

Wymiar blaszki do tłoczenia: ok.85mm x 55mm 

Dotyczy przedmiotu obrabianego: Normatywny nieśmiertelnik, 
który ma wymiary 28,6 x 50,8 mm . 

 1. Wybór postaci: rozeta znakowa

2. Wewnętrzne 52 znaki kodowe:

Wielkie litery angielskie (26): A ~ Z  

Wielkie litery i dolne cyfry arabskie (20): 0 ~ 9 

Symbole (16): &, .-/ ( ) - @ * + ? ! „ ’ : 

Wielkość czcionki: 3, 4 lub 5mm. 

3. Odstęp między słowami wynosi 1/10 cala

4. Operacja tłoczenia: ręczna

5.Kolor: biały lub czarny

6. Wskazanie lokalizacji typu podniesionego:
wskaźnik lub karta próbki .

7. Objętość (LxDxH): 340x300x180 (mm)

8. Waga netto urządzenia: 8,8 kg

Tabliczka znamionowa - próbki:



Jak korzystać z tego urządzenia? 

1. Umieść kartę w ramce karty i zamocuj ją w sprężynkach.
2. Przesuń ramkę z blaszką i wybierz pozycję, której potrzebujesz.
3. Wybierz znak do tłoczenia, użyj wskaźnika, aby wybrać potrzebne czcionki.
4. Po wykonaniu kroku 1 ~ 3, pociągnij ręką za dźwignię tłoczącą.
5. Jeśli głębokość wytłoczenia jest dopasowana do tego, czego potrzebujesz, możesz wyregulować
śrubę w otworze regulacyjnym w dolnej części maszyny. Możesz użyć 4. Wewnętrzny klucz sze-
ściokątny, aby odłączyć śrubę, a następnie użyć 8. Zewnętrznego klucza sześciokątnego, aby odłą-
czyć zewnętrzną śrubę, po regulacji, proszę przykręcić śrubę.

Poniższe informacje pokazują, jak korzystać z urządzenia: 

Możliwe materiały do tłoczenia:  skóra, PVC, miękki papier samoprzylepny, wizytówka, karta pcv, 
produkty drewniane, blaszki stalowe 0,4mm grubości. 

Uwaga: 

1. Proszę użyć karty (85mm x 55mm) CR-80 standard.
2. Obracając tablicę znaków, nie puszczaj jej ręką.
3. Po przełączeniu rozmiaru wytłoczenia należy lekko odeprzeć ramkę karty, aby uniknąć uszko-
dzenia.
4. Nigdy nie wkładaj do urządzenia rąk ani innych twardych przedmiotów.
5. Przesuń ramkę karty na lewy koniec, gdy nie używasz urządzenia.
6. Jeśli nadrukowany znak może być głębszy lub płytszy, niepożądany, można go wyregulować
przez śruba regulacyjna w urządzeniu.
7. Przekręcenie śruby regulacyjnej w prawo może pogłębić wpisane znaki, podczas gdy obrót w
prawo może rozjaśnić wpisane znaki. Po zakończeniu należy użyć klucza sześciokątnego, aby re-
gulacja była stabilna, a następnie użyć klucza sześciokątnego na zewnątrz, tak aby przymocować
śrubę mocującą.
8. Proszę nie ciągnąć za dźwignię zbyt mocno podczas pracy celem ochrony urządzenia.

Szczegóły dotyczące opakowania: 

Waga opakowania: 12kg 

Akcesoria: 
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