
Stempels voor uiteenlopende toepassingen 

Stempels 

• Eigen graveerderij 

• Vijftig jaar ervaring 

• Op maat leverbaar 

 

Deze stempels markeren metaal, kunststof en karton 

met een eenvoudige hamerslag. Handslagstempels 

zijn er in verschillende uitvoeringen: 

• Scherpe gravure 

• Scherpe gravure met punten 

• Halfronde gravure (low stress) 

• Halfronde gravure met punten (low stress) 

 

Het volledige alfabet (26 stuks) en de cijfers van 0 tot 9 

zijn als standaardset leverbaar met een karakterhoogte 

van 3 tot 15 mm. Daarnaast kunnen handslagstempels 

op maat worden gemaakt, zoals met een bedrijfslogo. 

Handslagstempels 

Deze stempels zijn voor gebruik in persen en rolmerk-

machines. Er zijn merkstempels voor diepte- en 

reliëfmarkeringen. De merkstempels zijn gemaakt van 

gehard staal of messing. Alle mogelijke teksten, logo's, 

vormen en afmetingen kunnen op maat worden 

vervaardigd. 

Merkstempels 
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De fabrikant behoud t het recht productverbeteringen zonder voorafgaande aankondiging door te voeren. 

 

Automator levert diverse karakters: om te markeren met persen, 

rolmerkmachines, handslagstempels en hot foil coders. 

 

Karakters in staal worden gebruikt voor het markeren van 

metaal, kunststof en karton. Karakters in messing worden 

gebruikt voor hot foil coderen. 

 

Er zijn complete sets in een kunststof doos met 100 letters, 

cijfers en tekens, 20 vulblokjes, een pincet, een inbussleutel en 

een karakterhouder. 

 

Standaard karakters met een hoogte van 1 t/m 5 mm zijn uit 

voorraad leverbaar, karakters tot 10 mm zijn snel leverbaar.  Ook 

kunnen karakters op maat worden vervaardigd, met bijvoorbeeld 

specifieke lettertypes of logo's. 

 

Karakters 

De numeroteurs worden meestal in combinatie met persen ge-

bruikt. De volgende parameters bepalen de uitvoering van een 

numeroteur: 

• Karakterhoogte (standaard 1 tot 10 mm) 

• Karakterbreedte (standaard, half smal of smal) 

• Aantal wielen (2 tot 20) 

• Handgeschakeld / automatisch geschakeld 

 

Voor reliëfmarkeringen bestaan er sets met een man/vrouw 

numeroteur. Er is ook een handslag numeroteur: 

• Karakterhoogte 1,5 tot 8 mm 

• Met 4 tot 9 wielen 

• Met de hand te verstellen, voorzien van een vergrendelingspen 

 

Op aanvraag kunnen numeroteurs ook op maat worden 

vervaardigd.  

 

Numeroteurs 

 

 

Brandmerkstempels 

Brandmerkstempels voor het branden van teksten en logo’s zijn op 

maat te vervaardigen. 


