
Marsh Stencil Eletrônica é um sistema de corte automatizado e
computadorizado que é o estado da arte em stencil , projetado 
para atender todas as necessidades em marcação via stencil. 
O programa opera direto em seu  PC e não requer um computador dedicado. 
O sistema só necessita de: Windows 95, 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7 ou 10.

Com a Stencil SE100 podemos cortar cartão oleado , polietileno, máscara de jato de areia, stencil vinílico, magnético e outros

Diferente de tudo que existe no mercado ,o software extremamente simples de usar permite cortar uma grande variedade 
de fontes e estilos em minutos sem necessidade de operadores treinados.

O sistema inclui: 24” plotter, software com hard key , manual, cabos, 1 lâmina de 45º 
e suportes para montagem sobre mesa. Pés niveladores são oferecidos como opcional.

MADE IN USA

Com a Stencil Express criar 
    marcações standard e  
  especiais é rápido e fácil.

  

2 ANOS DE GARANTIA

Recursos Software:

Recursos Hardware:

Especificações:

•  Corte em múltiplas linhas
•  Alinhamento de texto  para esquerda , centro ou direita

•  Texto girado (Corta em qualquer ângulo)
•  Ajuste de espaço entre os caracteres
•  Corta stencil em formato de arco

•  Arquivos são salvos por nome
•  Opera direto do seu PC não necessitando um computador dedicado
•  Opera com Windows 95, 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7 e 10

•  48 fontes stencil, Fonte Militar, e 19 símbolos universais de aviso  

•  Suporte da agulha extremamente resistente

•  Corta em até 24” de largura de material. Materiais em bobinas são fáceis de serem 
 carregados na máquina e facilmente desbobinados durante o corte
•  Lâmina com até 500g de força de corte

•  Servo motor digital
•  Função repetidora e teclado fácil de operar, incluindo teste de corte, botão de ajuste 

de pressão da lâmina e velocidade de corte . Tecla de repetição e de partida/parada.

•  Lâmina fácil de ser trocada
•  110 ou 220 volts  (automático)
• Combinação entre um corte impecável e com pressão ajustável permite cortar 

   vinil,polietileno, mylar, magnético, jato de areia e também cartão oleado de  0.011"
• Sistema com auto proteção da lâmina quando cortando materiais que deixam arestas 
   como cartão oleado. Muito superior ao uso de fitas teflon.

• Buffer de 1 Mega permite grandes formatos
• Velocidade de corte de até 41 polegadas por segundo.
•  Area de corte de 29"

SE 100 Stencil Express

Peso : 22.7 kg

Dimensões : 1.100 x 335 x 409 mm (C x L x A)

Espaço requerido de operação : 1000 mm comprimento x 435 mm de profundidade

Se101 Express-Cut (polietileno)

Peso : 6.4 kg

Dimensões : 623 x 153 x 153 mm ( C x L x A )

Cartão Oleado OB11-44-RL-24

Peso : 6.4 kg

Dimensões : 623 x 153 x 153 mm ( C x L x A ) 
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STENCIL

Se100 stencil express 

A Stencil SE100 é utilizada em muitas aplicações industriais 
pois corta caracteres desde 1/4" até 23" de altura. 
Atendendo indústrias Aeroespaciais, Engradados, Automotivas, 
Pré moldados, Siderurgicas, Tubos ,  Forças Armadas e outras.

Operando com o Software SE100 ...

Após instalar e configurar o software em seu computador :
 • De um duplo clique no ícone do programa e a área de trabalho vai surgir
 • Clique no  T localizado no canto direito da tela  e a caixa de texto vai se abrir. 
 • Digite o texto e clique OK, seu texto será mostrado na tela. Se desejar editar o texto, por ex. para mudar o 
  tamanho, simplesmente clique no T novamente. 
 • Vá para o topo da tela e clique em OUTPUT. quando a janela se abrir, vá para o lado inferior e selecione a borda
  que você deseja de seu stencil para protege-lo do spray da tinta e clique OUTPUT LINES. Seu stencil está pronto. 
Após alguma pratica, será natural e simples usar sua Stencil eletrônica. Há várias fontes de letras
e mais de 55 símbolos de avisos universais. Além disto fontes adicionais podem ser instaladas no programa

REMOVEDOR DE APARAS ESPECIAL PARA CARTÃO OLEADO
Contamos com um sistema exclusivo de corte de bordas (em volta do texto) especial para cartão oleado. Isto mantém a 
lâmina limpa enquanto ela perfura e corta o cartão além de permitir que se utilize toda a largura do cartão ,consumindo menos
cartão oleado. Uma grande ideia para economizar!!!

Se100 AMOSTRA DE FONTES & E SÍMBOLOS INTERNACIONAIS
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