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GRAVÍROVACÍ STROJ MB2300, MB2700

Technológie šité na mieru

Chceme zvyšovať konkurencie schopnosť našich zákazníkov a vieme, že na to
potrebujú jednoduché riešenia, ktoré sú inovatívne, urýchľujú prácu a zároveň
zaručujú vysokú úroveň produkcie, spoľahlivosti a presnosti. Na dosiahnutie
tohto cieľa, neustále zlepšujeme naše stroje a softvér na základe reálnych
požiadaviek z praxe, pretože pre nás je zákazník vždy na prvom mieste.
MB2300 je inovatívny systém pre gravírovanie fotografií do
kameňa. Táto technológia sa používa najmä v cintorínskej
architektúre ako alternatíva ku keramickým fotkám alebo na
ozdobenie pomníka ornamentami.
MB2300 je digitálne riadený stroj, ktorého hlavným účelom je
reprodukcia fotografií. S týmto strojom je zaručená vysoká
vernosť a výraz fotografie, ktorá sa vkladá pomocou skenera
alebo v inom digitálnom formáte. Samotné používanie stroja je
veľmi jednoduché.
Tak ako pri ostatných našich produktoch, kladieme dôraz na
dôkladné zaučenie personálu. Je treba podotknúť, že systém
MB2300 maximálne zjednodušuje fázu zaúčania, a to vďaka
niekoľkým skutočnostiam:
1. K stroju je priložený kvalitný návod na použitie a údržbu.
2. Na úpravu fotografie sme vyvinuli softvér AutoEnhancer,
ktorý zjednodušuje a urýchľuje úpravu fotografie, s použitím
najmodernejších algoritmov umelej inteligencie.
3. V neposlednom rade sú to video návody s komentárom,
ktoré krok po kroku prevedú užívateľa cez proces gravírovania.
MB2700 je obdoba MB23OO s väčšou gravírovacou plochou.
S MB2700 zvládnete vygravírovať aj väčšie motívy, ornamenty
na jeden krát.

GRAVÍROVACÍ STROJ MB2300, MB2700

Vďaka vývoju gravírovacej technológie, ktorá
kombinuje schopnosti digitálne riadeného
plotra a udierajúceho nástroja, vyvinutého na
základe podobnosti s ručným „bodkovaním“,
sme vytvorili výnimočne efektívny spôsob
reprodukcie fotografie na kameň.
Vysoká kvalita výslednej fotografie sa odvíja aj
od polohovacieho mechanizmu stroja, ktorý sa
dokáže pohybovať s presnosťou na stotiny
milimetra. Posuv v jednotlivých osiach
zabezpečujú presné lineárne vedenia a vozíky s
guličkovými ložiskami.
Konštrukcia stroja umožňuje veľmi jednoduché
umiestnenie na pomník, alebo tabuľku
pomocou nastaviteľných nôh. Dokonca je
možné gravírovať aj krivé povrchy, ako
napríklad pomník v tvare knihy.
Na rozdiel od tradičného laserového stroja,
alebo rotujúcej frézky, náš stroj udiera na
kameň diamantovým hrotom, čo vytvára
omnoho hlbšie gravírovanie, ktoré je výrazné a
je ho dobre vidieť aj na farebných kameňoch.
Dokonca je možné gravírovať tak hlboko, že sa
dá vygravírovaný obraz alebo písmo pozlátiť.
Špeciálnu pozornosť sme venovali
diamantovému hrotu, ktorý má také
parametre, že vydrží bez otupenia na 60 a viac
fotografií v najvyššej kvalite.

UKÁŽKY GRAVÍROVANÝCH PRÁC

UKÁŽKY GRAVÍROVANÝCH PRÁC

TECHNICKÉ PARAMETRE

Batmend Mechatronics vždy používa pre stavbu strojov najkvalitnejšie materiály. Stroje
MB2300 a MB2700 sú kompletne postavené z hliníka a nerezovej ocele, čo sa prejavuje na
výnimočnej výdrži celej konštrukcie. Sme si istý, že naše stroje sú kvalitné, pretože celý proces
výroby sa uskutočňuje v našej dielni a používame osvedčené materiály a komponenty,
ktorým môžeme veriť. Vieme, že výsledky vašej práce sa odvíjajú od kvality stroja, a keďže
pre nás je zákazník na prvom mieste, každý stroj prechádza testovaním a kontrolou kvality
počas jednotlivých fáz výroby. To nám umožňuje ponúkať 36 mesačnú záruku na stroj.

MB2300
• pracovná plocha: 27 x 42 cm
• rozhranie: RS232, USB 2.0
• rozlíšenie: 108, 135 , 180 a 270 dpi (voliteľné)
• rozmery: 50 x 66 x 10 cm
• váha: 12 kg
• operačný systém: Windows XP, Vista, 7, 8, 10
• použitý gravírovací hrot: prírodný diamant
• výdrž hrotu: minimálne 60 fotografií
• doba gravírovania bežnej fotografie: 45 min
40 cm

• pracovná plocha: 40 x 60 cm
• rozhranie: RS232, USB 2.0
• rozlíšenie: 108, 135, 180 a 270 dpi (voliteľné)
• rozmery: 70 x 86 x 10 cm
• váha: 13 kg
• operačný systém: Windows XP, Vista, 7, 8, 10
• použitý gravírovací hrot: prírodný diamant
• výdrž hrotu: minimálne 60 fotografií
• doba gravírovania bežnej fotografie: 45 min

60 cm

MB2700

SOFTVÉR AutoENHANCER

Softvér AutoEnhancer slúži na interaktívne vylepšenie
fotografie v počítači. Jas, kontrast alebo ostrosť fotografie
viete meniť tak, že priamo vidíte, ako bude vyzerať
gravírovaná fotografia. Táto možnosť okamžitého náhľadu
je revolučná a žiaden bežný program pre úpravu fotografie
ju neponúka. Ďalšou, ešte lepšou funkciou programu je
automatická úprava jasu, kontrastu, šumu a ostrosti.
Nechajte počítač vytvoriť 8000 rôznych úprav tej istej
fotografie a pomocou genetického algoritmu vybrať tú
najlepšiu. A to všetko behom pár sekúnd. S funkciou
automatickej úpravy je vylepšenie obrazu otázkou jediného
kliknutia.
Na činnosti ako retuš, odstránenie pozadia a orezanie
fotografie je najlepším nástrojom Adobe Photoshop a je mu
ťažko konkurovať. Preto necháva AutoEnhancer tieto
činnosti na Photoshop a je implementovaný ako jeho
nadstavba. Spojenie týchto programov tak ponúka to
najlepšie, čo na súčasnom trhu programov pre gravírovanie
fotografie nájdete.

PRÍSLUŠENSTVO
Ku gravírovaciemu stroju ponúkame ako príslušenstvo
odolný kufrík na prenos a skladovanie. Kufrík ochráni stroj
pred nárazmi pri transporte, ale taktiež pred prachom v
dielni počas skladovania.
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