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 - Mobimark MNSB53: área de marcação 50x30 mm.

 - Mobimark MNSB155: área de marcação 150x50 mm.

INOVADORA E COMPACTA

O propósito principal é utilizar tecnologia de vanguarda e de maneira a que seja 

fácil de usar. Com bateria incorporada, a Mobimark é uma máquina de marcação 

por micropercussão extremamente compacta.

LIGEIRA

As máquinas mais ligeiras do mercado. Apenas 2.4Kg (MNSB53) e 3,4Kg (MNSB15).

SOFTWARE BASEADO EM APLICAÇÕES

A aplicação de marcação MNSB Launcher é combatível com Android, iOS e 

sistemas operativos Windows. O usuário pode criar códigos Datamatrix, QRCode, 

textos, datas, contadores e importar logotipos sem esforço.

FUNCIONA EM TELEMÓVEL / TABLET

O usuário pode conectar o seu próprio telefone á máquina, pode criar o desenho 

através da aplicação avançada e transferir o desenho através do WIFI.

BAIXO CUSTO DE MANUTENÇÃO

Sem ecrãs, nem teclados delicados na máquina. Fabricação electrónica modular 

para uma fácil e económica manutenção.

A Gravotech Portugal apresenta a Mobimark, a primeira máquina de marcação  

manual sem fios com WIFI do mundo. Uma inovadora solução de marcação por 

micropercussão para todas as suas necessidades, que utiliza uma tecnologia com 

patente.

Dois modelos disponíveis :

A Gravotech Portugal apresenta a Movimark, a primeira máquina de marcação
manual sem fios com WIFI do mundo. Uma inovadora solução de marcação por 
micropercussão para todas as suas necessidades, que utiliza uma tecnologia 
com patente.
Dois modelos disponíveis :
 - Movimark MNSB53: área de marcação 50x30 mm.
 - Movimark MNSB155:  área de marcação 150x50 mm.
 

O propósito principal é utilizar tecnologia de vanguarda e de maneira a que seja
fácil de usar. Com bateria incorporada, a Movimark é uma máquina de marcação
por micropercussão extremamente compacta.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

VERSÁTIL E EFICIENTE
A máquina de marcação Mobimark permite identificar de 

forma permanente produtos e equipamentos volumosos 

ou de difícil acesso, assim como superfícies verticais ou 

inclinadas. A tecnologia por micropercussão realiza 

marcações duradouras, indeléveis e legíveis nos materiais 

mais duros. Também pode marcar componentes e peças 

muito pequenas. Com a Mobimark é possível seleccionar a 

f o r ç a  d o  m i c r o - p u n ç ã o  p a r a  o b te r  d i f e r e n te s 

profundidades  de marcação. Uma vez que não necessita 

de alimentação eléctrica nem compressor, a sua 

manutenção torna-se dispensável, assim como a leveza e a 

sua mobilidade faz com que esta máquina seja a preferida 

de qualquer industria que necessite identificar ou codificar 

os seus artigos para rastreabilidade.

PRONTA PARA USAR
A Mobimark é muito simples de usar. Não requere 

instalação nem formação ,  s implesmente basta 

desembalar e pode começar automaticamente a marcar. O 

usuário pode conectar o seu próprio telemóvel à máquina e 

criar um desenho com a aplicação da Mobimark: desde 

textos lineares e em arco, datas, contadores, codigos 

DataMatrix, QRCodes ou códigos personalizados. Pode 

importar ficheiros DXF, HPGL e PLT para marcar logotipos. 

O desenho é transferido para a máquina através do WIFI 

sem necessidade de estar ligado à internet. A interface é 

muito simples e fácil de aprender. Também pode utilizar a 

camara do seu telemóvel como scanner de código de 

barras, assim não é necessário nenhum dispositivo 

adicional. É possivel proteger os  seus desenhos com 

ROBUSTA E FIÁVEL
A Mobimark está fabricada com componentes robustos e 

materiais resistentes a danos. Pode trabalhar sem 

problemas em ambientes mais severos.  Contem guias 

l ineares em ambos os eixos que faci l i tam uma 

profundidade de marcação uniforme em toda a área da 

máquina. Dispõe de luz LED para iluminar a área de 

marcação e um solenóide eléctrico muito resistente e 

duradouro para trabalhar sem manutenção. A máquina é 

fornecida com uma bolsa ou uma mala para poder 

armazenar e transportar a máquina de uma forma segura.

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE A MOBIMARK  

A máquina de marcação Movimark permite identificar 
de forma permanente produtos e equipamentos volu-
mosos ou de difícil acesso, assim como superfícies 
verticais ou inclinadas. A tecnologia por microper-
cussão realiza marcações duradouras, indeléveis e legí-
veis nos materiais mais duros. Também pode marcar 
componentes e peças muito pequenas. Com a Movi-
mark é possível seleccionar a forç a do mi c ro -punç ão 
pa ra obter diferentes profundidades de marcação. 
Uma vez que não necessita de alimentação eléctrica 
nem compressor, a sua manutenção torna-se dispen-
sável, assim como a leveza e a sua mobilidade faz com 
que esta máquina seja a preferida de qualquer indus-
tria que necessite identificar ou codificar os seus 
artigos para rastreabilidade. 

A Movimark é muito simples de usar. Não requere 
instalação nem formação, simplesmente basta desem-
balar e pode começar automaticamente a marcar. O 
usuário pode conectar o seu próprio telemóvel à 
máquina e criar um desenho com a aplicação da Movi-
mark: desde textos lineares e em arco, datas, contado-
res, codigos DataMatrix, QRCodes ou códigos persona-
lizados. Pode importar ficheiros DXF, HPGL e PLT para 
marcar logotipos. O desenho é transferido para a 
máquina através do WIFI sem necessidade de estar 
ligado à internet. A interface é muito simples e fácil de 
aprender. Também pode utilizar a camara do seu tele-
móvel como scanner de código de barras, assim não é 
necessário nenhum dispositivo adicional. É possivel 
proteger os seus desenhos com

A Movimark está fabricada com componentes robustos 
e materiais resistentes a danos. Pode trabalhar sem
problemas em ambientes mais severos. Contem guias
lineares em ambos os eixos que facili tam uma profun-
didade de marcação uniforme em toda a área da 
máquina. Dispõe de luz LED para iluminar a área de 
marcação e um solenóide eléctrico muito resistente e
duradouro para trabalhar sem manutenção. A máqui-
na é fornecida com uma bolsa ou uma mala para poder
armazenar e transportar a máquina de uma forma 
segura.

MAIS INFORMAÇÃO SOBRE A MOVIMARK



APLICAÇÕES

VER VIDEO  DE MOBIMARK   

A Mobimark é perfeita para qualquer industria que tenha necessidade de 

identificação e codificação para rastreabilidade de todo o tipo de peças, 

componentes ou estruturas : automação, fabricantes de componentes metálicos, 

industria de usinagem, metalúrgica, fabricantes de maquinaria...

Pode marcar todo o tipo de metais desde alumínio até aço temperado, passando 

pelos aços de carbono e inoxidável. Também pode marcar plásticos rígidos de cores 

ou escuros.

Exemplos de aplicações com a Mobimark :

Marcação de tubos, valvulas, bombas, caldeiras, elementos de climatização.

Marcação de estruturas metálicas, coberturas, fechamentos.

Identificação de andaimes, escadas, plataformas, ferramentas de construção.

Marcação directo em peças metálicas ou plásticas com um código DataMatrix,       

um numero, um lote, uma data, ...

Marcação sobre materiais duros, rugosos ou pintados.

A Movimark é perfeita para qualquer industria que tenha necessidade de iden-
tificação e codificação para rastreabilidade de todo o tipo de peças, componen-
tes ou estruturas : automação, fabricantes de componentes metálicos, industria 
de usinagem, metalúrgica, fabricantes de maquinaria...
Pode marcar todo o tipo de metais desde alumínio até aço temperado, passan-
do pelos aços de carbono e inoxidável. Também pode marcar plásticos rígidos 
de cores ou escuros. 

Exemplos de aplicações com a Movimark:

VER VÍDEO  DE MOVIMARK   


