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Chcemy zwiększać konkurencyjność naszych klientów i wiemy, że do tego potrzebne są proste
rozwiązania – innowacyjne, upraszczające oraz przyśpieszające pracę i jednocześnie
zapewniające wysoki poziom produkcji, niezawodności oraz dokładności. Żeby osiągnąć ten cel,
nieustannie udoskonalamy nasze maszyny i nasz software biorąc pod uwagę rzeczywiste
wymagania z praktyki, ponieważ dla nas jest klient zawsze na pierwszym miejscu.
MB2300 jest innowacyjnym układem do grawerowania zdjęć
w kamieniu i szkle. Technologia ta stosowana jest przede
wszystkim w architekturze cmentarnej jako alternatywa do
zdjęć na porcelanie lub do zdobienia pomnika ornamentami.
Mb2300 jest cyfrowo sterowaną maszyna, której główną
funkcją jest reprodukcja zdjęć. Maszyna ta zapewnia wysoką
dokładność oraz wyraz zdjęcia, które dodaje się za pomocą
skanera lub w innym formacie cyfrowym. Same używanie
maszyny jest bardzo łatwe.
Tak jak przy naszych pozostałych produktach, kładziemy
nacisk na gruntowne przeszkolenie pracowników. Należy
dodać, że układ MB2300 maksymalnie upraszcza fazę
przyuczania, mianowicie dzięki kilku faktom:
1. Do maszyny dołączamy wysokiej jakości instrukcję obsługi i
konserwacji.
2. Do obróbki dzjęć rozwinęliśmy software AutoEnhancer,
który upraszcza i przyśpiesza obróbkę zdjęcia stosując
najbardziej nowoczesne algorytmy sztucznej inteligencji.
3. Na nieostatnim miejscu są to instruktażowe nagrania wideo
z komentarzem, które krok po kroku przeprowadzą
użytkownika procesem grawerowania.
To są podstawowe aspekty dla osiągnięcia najwyższej jakości i
łatwości używania.

Dzięki rozwojowi technologii grawerowania, która
łaczy zdolności cyfrowo sterowanego plotera z
uderzającym narzędziem rozwijanym na podstawie
podobieństwa z ręcznym “punktowaniem”,
wytworzyliśmy wyjątkowo skuteczny sposób
reprodukcji zdjęcia w kamieniu.
Wysoka jakość ostatecznego zdjęcia zależy także od
pozycjonowanego mechanizmu maszyny, który
potrafi się poruszać z dokładnością do setnych części
milimetra. Posuw w poszczególnych osiach
zapewniają dokładne prowadnice liniowe oraz wózki
z łożyskami kulkowymi.
Konstrukcja maszyny umożliwia bardzo proste
umieszczenie na pomniku lub tabliczce za pomocą
regulowanych nóg. Za pomocą maszyny można
nawet grawerować w nierównych powierzchniach,
takich, jak na przykład pomnik o kształcie księgi.
W przeciwieństwie do tradycyjnej maszyny
laserowej lub rotującej frezarki, nasza maszyna
uderza do kamienia diamentową końcówką, przy
czym wytwarza znacznie głębsze grawerowanie,
które jest wyraziste i dobrze widoczne także na
kolorowych kamieniach. Szczególną uwagę
poświęciliśmy diamentowej końcówce, która posiada
takie parametry, że bez stępienia potrafi
wygrawerować 100 i więcej zdjęć najwyższej jakości.
Koszty za jedno zdjęcie są więc nieznaczące, prawie
zerowe.
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Batmend Mechatronics zawsze stosuje do budowy maszyn materiały najwyższej jakości.
Maszyna MB2300 jest całkowicie wykonana z aluminium oraz stali nierdzewnej, z czego wynika
wyjątkowa wytrzymałość całej konstrukcji maszyny. Jesteśmy pewni wysokiej jakości naszych
maszyn, ponieważ cały proces budowy odbywa się w naszym warsztacie i stosujemy
sprawdzone materiały i komponenty, którym możemy ufać. Wiemy, że wyniki naszej pracy
zależą od jakości maszyny. Ponieważ klient jest dla nas na pierwszym miejscu, podczas
poszczególnych etapów budowy poddajemy każdą maszynę testom oraz kontroli jakości. To
nam umożliwia udzielać gwarancję każdej jednej maszyny na 36 miesięcy.

Software AutoEnhancer służy do interaktywnego ulepszenia zdjęcia w komputerze. Jasność,
kontrast, czy też ostrość zdjęcia można zmieniać w taki sposób, że można bezpośrednio
oglądać, jak będzie wygrawerowane zdjęcie wyglądało. Możliwość natychmiastowego podglądu
jest rewolucyjna i nie ma żadego zwykłego programu do obróbki zdjęć, który ją oferuje. Kolejną,
jeszcze lepszą funkcją programu jest automatyczna regulacja jasności, kontrastu, szumu i
ostrości.
Niech Pańśtwo pozwolą komputerowi, żeby wytworzył 8000 różnych wersji tego samego zdjęcia
i za pomocą algorytmu genetycznego wybrał to najlepsze. I to wszystko w ciągu kilku sekund. Z
funkcją automatycznej obróbki ulepszenie obrazu staje się kwestją jednego kliknięcia.
Do takich czynności jak retusz, usunięcie tła czy obcięcie zdjęcia najlepszym narzędziem jest
Adobe Photoshop i trudno być mu konkurencją. Czynności te dlatego AutoEnhancer zostawia
na Photoshop i sam został wprowadzony jako dodatek do niego.
Para programów AutoEnhancer + Photoshop oferuje to najlepsze, co można znaleźć na
współczesnym rynku programów do grawerowania zdjęć.

• powierzchnia robocza: 27 x 42 cm
• interfejs: USB 2.0
• rozdzielczość: 108 a 135 dpi (do wyboru)
• wymiary: 50 x 66 x 10 cm
• masa: 12 kg
• system operacyjny: Windows XP, Vista, 7, 8
• używana końcówka do grawerowania: diament naturalny
• wytrzymałość końcówki: minimum 100 zdjęć
• czas grawerowania zwykłego zdjęcia (17 x 14 cm): 50 min
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