
COUTH MC 2000 Kompletní řešení mikroúderového značení

MC 2000 je spolehlivé řešení trvalého značení 
pomocí tzv. mikroúderu. Pneumatická případně 
elektromagnetická verze zařízení umožňuje 
pomocí vysoké frekvence přesně umístěných 
mikrobodů značení široké škály znaků, tvarů, 
2D kódů, a obrázků uložených v paměti, 
v požadovaném rozměru a intenzitě.

Trvalé značení je možné téměř na všechny 
druhy materiálů (kov, plast, dřevo, sklo, atd.). 
Vysoce odolné značení je viditelné i po následné 
povrchové úpravě - například barevný nástřik, 
zinkování či pískování. 

Pomocí tohoto systému je možné označit 
extrémně tvrdé, nerovné a nepravidelné, ploché 
i zakřivené výrobky. Díky možnosti přesného 
nastavení nejsou produkty deformovány ani 
nadměrně namáhány. 

Dlouhá životnost, bezúdržbový provoz a snadná 
integrace do výrobních linek bez nutnosti 
připojení PC vytváří spolehlivý nástroj pro trvalé 
značení produktů. 

• Velmi trvalé značení viditelné i pod vrstvou barvy 
či jinou povrchovou úpravou

• Kontaktní značení bez vedlejších nákladů, 
nevyžaduje žádný spotřební materiál

• Možnost přenosné ruční jednotky
• Velká plocha tisku až do 250 mm x 170 mm
• Přesné nastavení mikroúderu zajišťuje kvalitní 

rychlé značení
• Možnost značení rytím – hluboké spojité písmo 

bez hluku
• Výška znaků: 0,125 mm až 20 mm
• Značení v libovolné poloze mikroúderové hlavy
• Jednoduché vytváření a editace zpráv jak v řídící 

jednotce, tak v PC pomocí intuitivního softwaru
• Možnost tisku 2D Datamatrix kódů, log, grafických 

znaků a obrázků
• Široká škála příslušenství pro snadnou 

integraci a zvýšení efektivity značení (rotační 
upínání, pneumatické přiblížení značících hlav, 
mikrometrické upínání, podavače štítků atd.)

• Řídící jednotka s velkým displejem zobrazujícím 
zprávu v reálné velikosti a tvaru

• Sériový RS232 a paralelní port pro komunikaci 
s PLC

• Jednoduchý obousměrný přenos dat mezi PC 
a řídící jednotkou pomocí SD karty nebo kabelu

Výhody mikroúderového značení
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• samostatná řídící jednotka nevyžaduje pro svůj 
provoz počítač a je vhodná pro všechny stroje 
COUTH MC 2000

• ovládání jednotky v českém jazyce

• vektorové značení bez ztráty kvality

• možnost nastavení přímého, nakloněného, 
klenutého a symetrického značení

• značení sériových čísel s předdefinovaným 
rozsahem, značení směn, času, datumu, 
kalendářního týdne, log, speciálních znaků, 
čtvercových datamatrix kódů

• výběr z přednastavených písem nebo možnost 
vytvoření vlastního písma

• nastavitelné parametry znaků jako: komprese, 
expanze, mezery, kurzíva a hustota značených 
bodů

• nastavitelná rychlost značení v poměru k použité 
síle

• Slave režim provozu s PC nebo PLC

• RS232 rozhraní, adaptabilní na RS485, Ethernet, 
Profibus

• vstupní a výstupní signály programovatelné pro 
připojení k PLC

• volitelné připojení externí klávesnice, čtečky 
čárových nebo datamatrix kódů

• možnost připojení podavače, rotační osy, apod.

• uložení až 500 souborů zpráv do paměti

• rozšíření paměti, záloha a přenos souborů pomocí 
SD karty

• elektrické napájení: 110/220V, 50/60Hz

• rozměry: 280x160x261 mm

• hmotnost: 5,450 kg

MCEdiT 2 je speciální software navržený pro použití 
s řídící jednotkou COUTH MC 2000T². Umožňuje 
vytváření zpráv v PC rychle, snadno a pohodlně. 
Pomocí tohoto softwaru mohou uživatelé vidět 
simulaci značení, nastavovat parametry v uživatelsky 
přátelském pracovním prostředí a spravovat svá 
data. Po vytvoření zprávy jí může uživatel buď 
odeslat do řídící jednotky nebo uložit pro další 
úpravy v PC. Funkce správy souborů je doplněna 
o zálohování na paměťovou SD kartu.

MC Vector je software pro vytváření vlastních 
log v počítači. Hotové logo se snadno přenese 
z PC do řídící jednotky MC 2000T² a může být 
použito ve všech strojích COUTH.

Funkce řídící jednotky MC 2000T

software MC Edit a MC Vector
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Pro uspokojení všech požadavků na značení a snadné použití při různých aplikacích 
jsou stroje MC 2000 dodávány v 5 verzích se širokou škálou značících polí.

Stojanový systém 
 s upínacím stolem 

Značení menších 
produktů ve větších 
sériích, ruční nebo 

poloautomatická obsluha. 

(možnost rytí)

Systém k integraci 
do výrobních linek

vhodné do výrobních linek, 
na robotická ramena atd.

(možnost rytí)

Ruční systém   Dvouruční 
systém 

Kombinované  
ruční/se stolem

Pro značení sérií 
i nestandardních či 

těžko manipulovatelných 
výrobků.

přenosné značení na velké, nestandardní 
či těžce manipulovatelné předměty

Rozměry značících ploch standardních mikroúderových zařízení

50 x 17 (50 x 25)

100 x 17 (100 x 25)

160 x 17 (160 x 25)

90 x 60

150 x 100

50 x 17 (50 x 25)

100 x 17 (100 x 25)

160 x 17 (160 x 25)

90 x 60

150 x 100

50 x 17 (50 x 25)

100 x 17 (100 x 25)

160 x 17 (160 x 25)

90 x 60

150 x 100

50 x 17 (50 x 25)

90 x 60

100 x 17 (100 x 25)

160 x 17 (160 x 25)

Rozměry značících ploch s příplatkem

170 x 170

250 x 60

250 x 100

250 x 170

170 x 170

250 x 60

250 x 100

250 x 170

170 x 170

250 x 60

250 x 100

250 x 170

Rozměry značících ploch mikroúderových zařízení pro hluboké značení

72 x 35

180 x 45 (rytí)

200 x 35

72 x 35

180 x 45 (rytí)

200 x 35

72 x 35

200 x 35

Rozměry značících ploch stojů pro rytí

75 x 15

60 x 40

80 x 80

180 x 45 (hluboké)

75 x 15

60 x 40

80 x 80

180 x 45 (hluboké)

Technické parametry: Tisk alfanumerické a grafické znaky, 2D Datamatrix kódy

Automatický tisk datum, čas, číslo měny atd.

Hlučnost 47–98 dB v závislosti na materiálu  a hloubce značení

Rychlost tisku až 16 znaků / sec

Provozní podmínky teplota 5–45 °C, vlhkost okolního vzduchu až 90 %

Nároky na elektrické připojení 100–220 V 60/50 Hz

Nároky na tlakový vzduch 2–6 bar



Kompletní řešení průmyslového značení
LIFTEC CZ spol. s r.o., Počernická 272/96, 108 03 Praha 10

www.liftec.cz

tel: +420 296 411 823, mail: divizepz@liftec.cz
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Firma COUTH je světový lídr v oblasti průmyslo-
vého značení s více než čtyřiceti lety zkušeností. 
Naše špičkové technologie jsou chráněné řadou 
mezinárodních patentů. Výrobní závod se nachází 
ve městě Hernani ve Španělsku.

Značení do kovu při 900 °C

O společnosti LIFTEC CZ spol. s r.o.

Společnost LIFTEC CZ, spol. s r.o. 
jako nástupce LIFTEC-GLOBAL, spol. 
s r.o. působí na českém trhu v oblasti 
průmyslového značení již více než 
20 let. V minulosti se společnost 
věnovala výhradně dovozu, prodeji 
a servisu zařízení značek VIDEOJET® 
a MARSH®.

Vzhledem ke stále se zvyšujícím 
nárokům na průmyslové značení 
byla mezi produkty zahrnuta za-

řízení s kontaktním i bezkontakt-
ním systémem značení výrobků od  
renomovaných evropských výrob-
ců COUTH®, Electrox®, Inkdustry®,  
KBA-Metronic®, Sauven® a Tiflex®.

Naše firma LIFTEC CZ, spol. s r.o. 
tak navazuje na rozsáhlé zkušenosti 
výrobců průmyslového značení a dále 
rozšiřuje nabídku produktů. Portfolio 
produktů zahrnují technologie 
bezkontaktního inkoustového (ink-

jet, DOD) a laserového značení (CO2, 
YAG, vlákno) i technologie kontaktní 
(termotransfer, pneumatické razítko, 
horká ražba, mikroúder).

Komplexnost nabídky zajišťuje 
vhodnou volbu systému značení pro 
každé odvětví průmyslu od jednoho 
tuzemského dodavatele.

COUTH splňuje standard 
kvality ISO 9001:2008 
a vlastní certifikát AENOR 
a IQNet.


