
 
ز ب تولید قطعات بزرگ و با دقت باال از قبیل پیکره ،حوض و آبنما ،سر ستون ،سردیس و تندیس دارید بهترین انتخاب برای شما اگر نیا

 دستگاه سی ان سی پنج محور برناابزار می باشد.

گاه مختلفی ازقطعاترا خواهد داد.دستاین دستگاه که یکیاز پیشرفته ترین ماشین آالت فرآوری مواد در دنیاست به شما امکان تولید طیف 

عالوه بر کار بصورت تخت و روتاری و انجام تمام کارهای یک دستگاه سه محور و روتاری به شما امکانات فوق العاده ای برای نمایش و 

 اجرای طرحهای خالقانه و جدید خواهد داد بصورتیکه تقریباهیچ محدودیتی در اجرای ایده های خود نخواهید داشت.

مهمترین وجه تمایز این دستگاهبا سایر محصوالت ،امکان زدن زاویه های منفی کار می باشد.فرض کنید قصدتولید یک پیکره انسانی 

را داشته باشید.دستگاه سی ان سی روتاری چهار محور کلیات کار را برای شما اجرا خواهد کرد .اما تنها با وجود محور چهارم میتوانید 

 آن را بصورت واقعی آن تولید کنید.داخل گوش یا پشت 

 مشخصات دستگاه

 )امکان تغییر ابعاد به درخواست مشتری وجود دارد.( ابعاد بزرگ دستگاه برای تولید قطعات مختلف

 بین المللی  CAD ,CAMیه نرم افزارهای لهماهنگی با ک
 شما در طی سالیان تغییر نخواهد کرد(دستگاه  )دقت.شاسی قوی و یکپارچه که بصورت آنیل حرارتی تنش زدایی شده است

 اندازی و آموزش رایگان نصب ،راه
 امکان نصب و جابجایی سریع وآسان و بدون نیاز به اجرای فنداسیون 

 که موجب دقت باالی سیستم میشوند. (zero backlash) سروو موتور و گیربکسهای خورشیدی بدون لقیACاستفاده از 
 رای دروازه متحرکسیستم گانتری )کشش دو طرف( ب

 سیستم پاشش آب اتومات با استفاده از هیدرو پمپهای صنعتی
 سیستم جمع آوری یکپارچه آب جهت استفاده مجدد از آب
 طراحی خاص جهت پیشگیری از پاشش آب بر روی ریلها

 امکان تولید مجسمه ،پیکره،سردیس،تندیس،آبنما و حوض سنگی
 امکان استفاده جهت کار تخت

 تابلو کنترل مجزا با امکان جابجایی در اطراف دستگاه – IP 43استاندارد صنعتی تابلو برق 
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 امکانات سفارشی

 امکان نصب محور روتاری بعنوان محور ششم)سفارشی(

 امکان نصب کلگی دیسک)سفارشی(
 اکان نصب سیستم دو گانتری دیسک و اسپیندل مجزا)سفارشی(

 سیستم هشدار قطعی آب )سفارشی(
 


