
   
                    

 
 

Rotary Transfer Machine Tools  

 دستگاه ترانسفر ماشینکاری

 

 TECHNICAL DATAمشخصات فنی / 

 St37جنس     mm 50ورق  سازه دستگاه

 GG25 های هیدرولیکسازه فیکسچر و نگهدارنده دو نظام

 17الی  3 تعداد اسپیندل )تیپ افقی(

 8الی  6 )تیپ عمودی(تعداد ایستگاه کاری 

 17الی  10 تعداد اسپیندل )تیپ عمودی(

 CNCتراشی، فرزکاری، تراشی، پیشانیسوراخکاری، قالویززنی، شیار های قابل نصبتیپ یونیت اسپیندل

 سروو -هیدرولیکی  تیپ میز ایندکس قابل نصب

 ISO 30  -  ISO 40  -  ER هاتیپ گلویی ابزارگیر اسپیندل

 Max 100 mm هاکورس حرکتی اسپیندل

 Max 4000 rpm هاسرعت دورانی اسپیندل

 sec – 4 sec 2 سرعت دورانی میز ایندکی

𝑠𝑒𝑐 2 دقت دورانی میز ایندکس
400 𝑚𝑚𝑑𝑖𝑎⁄  

 𝑀𝑎𝑥 5.5 𝑘𝑤 توان الکتروموتورهای اسپیندل

 سه محور سروو  / دو محور سروو   /تک محور سروو  قابل نصب CNCهای یونیت

 دارد هاسیستم اینترنال کوالنت یونیت اسپیندل

 )آپشنال( CNC – PLC کنترلر

 𝑉𝑜𝑙𝑡 3𝑝h𝑎𝑠𝑒  400 ~ 380 صفحه نمایش لمسی

 𝑀𝑎𝑥 55 𝑏𝑎𝑟 فشار کاری سیستم هیدرولیک

 𝑀𝑎𝑥 15 𝑏𝑎𝑟 فشارکاری سیستم کوالنت )آب صابون(

 پشن(آ بصورت زنجیری کانوایر) –اسکروو  مکانیزم تخلیه براده 
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 جدول مشخصات فنی بعنوان وندور لیست اقالم مصرفی در ساخت دستگاه

 برند اجزا نام مجموعه

 اسپیندلهایونیتهای ماشینکاری و مولتی 
 NTN-NACHI-KOYO بلبرینگها و رولربرینگها

 OPTIBELT تسمه تایمینگ یونیتها

 DEG-VDF الکتروموتور

 اسالید یونیتها

 KASTAS آب بند جکها

 CROMSTEEL-H8 لوله سیلندری

 INDUCTION HARD CROME – f7 میل جک
 HIWIN-RGW 25 ریلهای راهنما

 AUTONICS سنسور القایی –میکروسویچ 

 پاورپک هیدرولیک

 موتوژن الکترو موتور

 Parker پمپ پره ای

 DUPLOMATIC - REXROTH - VICKERS شیر های کنترل جهت و جریان و فشار
 Made in TAIWAN-دارد فیلتر مسیر فشار

 Made in TAIWAN-دارد فیلتر مسیر تخلیه

 Made in TAIWAN-دارد فن خنک کن هوایی

 تابلو کنترل

PLC DELTA –AS2 
HMI DELTA - 7” 

 DELTA-A2- 1.5 kw-2000rpm سرو موتور

 Schneider کنتاکتورها

 Schneider کلیدهای حرارتی

 FINDER رله ها

 Schneider فیوزها

 AUTONICS سنسورهای القایی

 Omron منبع تغذیه

 Raad ترمینال ها

 دارد کابینچراغ داخل 

 دارد فن تهویه
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