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 سه محور cncدريل  -

. سه محور  اين قابليت را دارد كه از سه جهت به طور همزمان عمليات سوراخكاري را بر روي سازه انجام دهد دريل سي ان سي         
سوراخكاري محل اتصال قطعات به يكديگر با حداكثر دقت و كيفيت به انجام مي ) و باكس   Hمانند ( بنابراين براي سازهاي بلند ساختماني 

طريقه انجام كار به اين صورت است كه كل  . تكرار پذيري و دقت اين دستگاه استفاده از آن را بسيار اثربخش كرده است . رسد  
ر بسيار پيشرفته و خوش كار ، نقشه مي شود ، سپس دستگاه با استفاده از سوراخكاريهاي مورد نياز بر روي وجوه مختلف سازه در يك نرم افزا

 .اين نقشه عمليات سوراخكاري خود را شروع ميكند  

  :مزايا
 تكرارپذيري -

 سرعت حركت باالي دستگاه  -

 استفاده از نرم افزار كامال فارسي جهت تهيه نقشه اوليه  -

 در نرم افزارقابليت كنترل دور اسپيندل و سرعت حركت دستگاه  -

 قابليت تعريف چندين نقطه صفر متفاوت  -

 

 مشخصات کلی دستگاه حکاکی

    Ac 380 v   50 Hz ولتاژ کاری ◊

 kw 3  قدرت اسپيندلها ◊

 mm  12000*1500*800 ابعاد کارگير ◊

 rpm  800 اسپيندلحداکثر دور  ◊

 kw 15 حداکثر توان مصرفی دستگاه ◊

 Ac servo motor نوع موتورهای حرکتی ◊

 mm 32 حداکثر قطر مته سوراخکاری ◊

 cnc X-Y-Zکنترل  محورتعداد  ◊

 BALL SCROW سيستم رانش ◊

 (mm) 0.01 حداکثر خطای سيستم کنترل ◊

 (mm) 0.1 حداکثر خطای ماشين ◊
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  مشخصات دستگاه

 mm 32~10قابليت سوراخکاری از مته  ◊

 پيشرویقابليت تنظيم عمق و سرعت  ◊

 با سرعت باال X-Y-Z قابليت حرکت در سه محور ◊

 سيستم کنترل حرکت دروازه ای ◊

 تنظيم آسان نقطه شروع کار از هر نقطه ميز ◊

  هماهنگی با انواع نرم افزارهای طراحی استاندارد ◊

  برای نگاه داشتن قطعه کاردارای کلمپ هيدروليک تمام اتوماتيک   ◊

 

 افزاریامکانات نرم 

  قابليت نمايش اوليه طرح ◊

 G cod اصالح طرح و تصحيح دلخواه ◊

 عمليات تنظيمات مورد نياز برای انجام راحتتر و سريعتر  ◊

 

 

  :مشخصات فني قطعات ) ج 

 :موتورهای حرکتی  -1

 كشور سازنده مارك تجاري توان سرعت چرخش جريان ولتاژكاري نوع موتور

Ac servo motor 220 v Ac 4A 3000 r.p.m 1 kw Delta تايوان 
 

 :گيربکس2-

 نوع كوپل نسبت گيربكس نوع گيربكس سازند ه

 مستقيم 3 :1 تسمه تايمينگ برنا ابزار
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 :انتقال نيرو3-

 جنس مواد اوليه و يا مارك مارك تجاري كشورسازنده نام قطعه

 TBI LM Guid 20 , 30 کره جنوبی ريلها

 TBI Ball scrow جنوبیکره  انتقال نيرو

 

  :مشخصات مكانيكي

 جنس مواد اوليه و يا مارك نام قطعه

 ورق کاری تابلوی برق

 ورق کاری ساير قابها

 St37 سازه پايه های نگهدارنده

 ST37 سازه ميز زير دستگاه

 سازه يکپارچه ماشين کاری شده سازه اصلی دستگاه

 
 

 

 

 

 

 

 


