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Micropuncionamento / Controles

A gravação  por pontos, ou micropuncionamento, acontece através de um pino metálico que incide sobre a peça 
em forma de matriz de pontos. Este tipo de gravação permite uma ótima qualidade em peças com 
irregularidades e, uma vez que a força de impacto é controlada por ar comprimido, permite-se a marcação em 
peças dos mais variados tamanhos e formas.

Compactos, estes versáteis modelos podem ser levados diretamente
à linha de produção ou trabalhar de forma fixa em bancadas.
Acondicionados em maletas próprias, seu transporte e uso são 
muito fáceis. (Obs. maleta opcional).

Mf 2560/ Mf25120
LEVES E VERSÁTEIS 

Dados técnicos
Profundidade de marcação
(varia de acordo com o material)

Tamanho máximo da ‘janela’ 
de marcação

Velocidade 
(varia de acordo com a peça)

 

0.03 a 0.5mm 

Até 3 caracteres por segundo

Entradas
Tipos de Gravação

MF 2560 : 25 x 60mm
MF 25120: 25 x 120mm

Serial 232/485- USB - Ethernet - I/O
Ponto/ Vibra

Gravação Vibra Gravação Profunda Gravação Ponto

Estes modelos robustos podem trabalhar em bancadas ou ser 

São muito rápidos, possuem proteção contra cavacos e controle 
pneumático do avanço do pino, permitindo gravação em peças com 
grandes irregularidades (até 8mm).

Mf 5090/ Mf 120160
EXCELENTE  RELAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIO 

Dados técnicos
Profundidade de marcação
(varia de acordo com o material)

Tamanho máximo da ‘janela’ 
de marcação

Velocidade 
(varia de acordo com a peça)

 

0.03 a 0.5mm 

Até 3 caracteres por segundo

Entradas
Tipos de Gravação

MF 5090 : 50 x 90mm
MF 120160: 120 x 160mm

Serial 232/485- USB - Ethernet - I/O
Ponto/ Vibra

CONTROLADORES

Mf 5090/ Mf 120160
EXCELENTE  RELAÇÃO CUSTO X BENEFÍCIO Possui display colorido touch screen  de 7" e programação e visualização

da gravação o tornam extremamente interativo e simples de trabalhar. 
Além disso, a possibilidade de acesso remoto permite que nossa equipe 
de Assistência Técnica faça análises de eventuais problemas, bem como
atualização de software com mais precisão e confiabilidade, ganhando 
tempo de deslocamento e reduzindo custos de manutenção.

Ac 500

Dados técnicos
Visualização imediata da programação efetuada;
2 níveis de trabalho (Operador e Supervisor);

Conexão USB;
Conexão Ethernet;

Sinais de I/O (entrada e saída) como início de ciclo, 
abortar gravação, fim de ciclo, máquina parada, 
seleção de arquivos e ainda entradas e saídas 

O controlador  AC 250 desempenha praticamente as mesmas 
funções que o AC 500, devendo ser conectado a um computador PC.
Compacto e extremamente versátil, pode ser facilmente integrado 
às linhas de produção.

Ac 250

Dados técnicos
Visualização no PC  da programação efetuada;
2 níveis de trabalho (Operador e Supervisor);

Conexão USB para descarregar programas;
Conexão Ethernet para PC;
Conexão para botoeira de início e fim do ciclo.

Opcional AC500 - Para este modelo, está disponível um software 
que pode ser instalado em PC ou notebook para criação de arquivos
fora do controlador, enquanto a máquina está em produção.

 Campos Disponíveis 
Textos em arco; Comandos de posicionamento (IR PARA); Arcos; edição  de comentários sobre a programação;  Gravação de código 
Datamatrix; Pausa programada;  possibilidade de gravação de arquivos DXF (cad), BMP, planilhas, listas de campos, entre outros. 

Dados técnicos
Software totalmente em Português;
Possibilidade de gravar com fontes rápidas, TTF ( True Type Fonts) ou customizadas;

Importação de arquivos gráficos como DXF, BMP< ( Software Ac500: também importa arquivos CSV/Excel);
Possibilidade de carregar programas e fontes, fazer backup, modificar o idioma, conectar teclado/mouse;
Dados estatísticos de utilização por programa;
Gerenciamento de manutenção com acompanhamento por ciclo de marcação ou tempo;

Criação e edição de textos em qualquer ângulo;
Serialização automática e manual;
Acesso remoto;
Possibilidade de carregar 8 programas selecionáveis no AC250 e desconectar o PC ( exclusivo para o software AC250).

Mf 5090 / Mf 120160 / Mf2560 / Mf25120 Ac500 / AC250 Software / Suporte Técnico

Com vinte anos dedicados ao segmento de gravações industriais, a MF Flues distribui  para o Brasil as melhores marcas e equipamentos 
do mercado. Contando com estrutura técnica especializada, a MF Flues está gabaritada a prover soluções personalizadas e 
dimensionadas para cada necessidade, seja através de equipamentos para gravação por micropuncionamento, laser ou eletroquímicos, 

Micropuncionamento / Controles

Micropuncionamento

configuráveis.

Entrada serial RS232 ou 485;

software totalmente em português

Suporte Técnico

Dispositvos Especiais
A MF Flues fabrica e comercializa acessórios e dispositivos que facilitam a operação e 
agilizam o processo de gravação.

Para garantir que seu equipamento esteja sempre produzindo com a qualidade desejada, a MF Flues mantém um estoque constante 
das principais partes e peças dos modelos comercializados, tanto para utilização em manutenções preventivas, como para reparos ou 

A MF Flues dispõe  de equipe especializada em oferecer treinamento de operação, orientação permanente e total assistência técnica, 
além de projetar soluções específicas para sua empresa. Seja para colocar nossos equipamentos em sua linha de produção ou montar 
estações de trabalho independentes, conte com a melhor assessoria técnica na área de gravação em metais.  Conte com a MF Flues.

Coluna com ajuste motorizado no eixo Z - para adequação de peças de tamanhos variados
Fixador de Plaquetas - com posicionamento e extração de peças (automático ou manual)
Unidade Móvel - ideal para movimentação de todo o conjunto de gravação até o local da 
gravação
Dispositivos de Acoplamento - para ajuste perfeito do posicionamento máquina-peça

Peças e Assistência Total

substituição de itens avariados.

 
incorporados em integrações e automações.

O Software que acompanha os controladores AC500 e AC250 
é muito simples de usar, devido a sua interface gráfica e de 
comandos.  Possibilita rápido ajuste do arquivo a ser gravado, bem
como é  possível simular a gravação antes de efetuá-la na peça, ou
mesmo simular a área total ocupada pela marcação

além de prestar serviços de gravação onde for mais conveniente para o cliente.
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