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تــولیــد و تـامیـن مــاشیـن و ابـزار CNC

تـنـوع در محصـوالت ،تـمایـز در خـدمـات
شــركت پويــاكاران راد بــا نــام اختصــاري “پويــاكار” در زمینــه
تکنولــوژی ماشــینکاری  CNCفعالیــت مینمایــد .در ایــن ارتبــاط
تولیــد ماشــینابزار  ،CNCخدمــات ماشــینکاری  CNCو تامیــن ابــزار
و ملزومــات ماشــینکاری  CNCاز جملــه محصــوالت و خدمــات شــرکت
پویــاکار میباشــد.
تجربیــات ســالها طراحــی و ســاخت انــواع ماشــین آالت صنعتــی و
ماشــینکاری  CNCپشــتوانه محکمــی در طراحــی و ســاخت ماشــین
هــای ابــزار  CNCبــرای ایــن شــرکت بــه ارمغــان آورده اســت.
همچنیــن در اختیــار داشــتن بخــش ماشــینکاری  CNCپویــاکار را قــادر
ســاخته اســت نســخه اول محصــوالت جدیــد خــود را مــاه هــا تحــت
آزمایــش قــرار دهــد تــا ایــن محصــوالت بــا بهرهگیــری از نظــرات
پرســنل مجــرب ماشــینکاری ،بــه مــرور اصــاح شــده و در بهتریــن
شــرایط ممکــن تحویــل مشــتری گــردد.
ايــن شــركت بــا بهرهگيــري از پرســنل مجــرب و بــه كارگيــري
دانــش فنــي و ماشــينآالت مناســب ميكوشــد تــا بــا رونــد پيوســته
اصالحــات ،بــه شــعار خــود “رضايــت مشــتري ،مــاك كيفيــت” جامــه
عمــل بپوشــاند.
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T6-Tapping Center
کنترلرSIEMENS 828D :
سرو موتورها و سرو اسپیندل SIEMENS

بدنه کالس سنگین
ریل های هر سه محور از نوع  Linear Wayبرند PMIیا  HIWINتایوان
بال اسکروها کالس  C3برند PMIیا  HIWINتایوان
اسپیندل دقیق کوپل مستقیم Royal ،تایوان
قابلیت قالویزکاری از  M2تا M20
پیشروی سریع 48m/min
کاورهای تلسکوپی برند ،KeyArrowیا Allo Asia
یک سال گارانتی
نصب ،راه اندازی و آموزش رایگان
ده سال خدمات پس از فروش

مشخصات فنی:
ﺍﺑﻌﺎﺩﻛﺎﺭﻱ

T6

Unit

Travel

ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﻮﺭX

600

mm

X axis travel

ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﻮﺭY

400

mm

Y axis travel

ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﻮﺭZ

450

mm

Z axis travel

80-530

mm

Spindle nose to table top

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﻣﺎﻏﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﻴﺰ

ﻣﻴﺰ

Table

ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﻴﺰ

700x400

mm

Table size

ﺷﻴﺎﺭﻫﺎﻱ T

16x3-125

mm

)T slots (widthxNo.-patch

300

kg

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ

Max. loading capacity

ﺍﺳﭙﻴﻨﺪﻝ

Spindle

ﮔﻠﻮﻳﻲ

BT#30

Spindle bore taper

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﻭﺭ

12000

rpm

Spindle speed

ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ

5.5/7.5

Kw

Spindle motor power

ﭘﻴﺸﺮﻭﻱ

ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ X/Y/Z
ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ X/Y/Z

Feed
2.3/2.3/3.3

Kw

Feed motors power

11/11/16

N-m

Feed motors torque

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ

ATC

ﻧﻮﻉ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ

ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻱ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺑﺰﺍﺭ

16

ATC type
Number of Tools

ﺩﻗﺖ
ﺩﻗﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺩﻗﺖ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﭘﺬﻳﺮﻱ

Accuracy
±0.005/300

mm

Positioning accuracy

±0.003

mm

Positioning repeatability

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ

Other

ﺗﻮﺍﻥ ﭘﻤﭗ ﺧﻨﻚ ﻛﺎﺭﻱ

1

HP

Coolant pump power

ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

6

bar

Air pressure

ﺗﻮﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

18

KVA

Total power

2 x 2.3 x 2.3

m

)Floor space (LxWxH

3000

Kg

)Machine weight (approx.

ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻠﻲ
ﻭﺯﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ

تجهیزات استاندارد
قاب کامل
خنک کن تابلوی برق
سیستم روغن کاری اتوماتیک
سیستم خنک کاری ابزار
سیستم خنک کاری اسپیندل
 MPGمتحرک
المپ آالرم
المپ روشنایی
سیستم ارتباطی CF Card/USB

تجهیزات انتخابی
اسپیندل ( 15000 rpmکوپل مستقیم)
اسپیندل )Built-in( 25000
جداکننده روغن از آب صابون
محور چهارم

به دلیل روند پیوسته اصالحات ،مشخصات فنی ذکر شده ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر یابد.

نمونه قطعات ماشین کاری شده
5

VMC-640L
کنترلرSIEMENS 808D :
سرو موتورها SIEMENS

بدنه کالس سنگین
ریل های سه محور از نوع  Linear Wayبرند PMIیا  HIWINتایوان
بال اسکروها کالس  C3برند PMIیا  HIWINتایوان
اسپیندل دقیق Royal ،تایوان
کاورهای تلسکوپی برند ،KeyArrowیا Allo Asia
یک سال گارانتی
نصب ،راه اندازی و آموزش رایگان
ده سال خدمات پس از فروش

مشخصات فنی:

VMC-640L

Unit

Travel

ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﻮﺭX

600

mm

X axis travel

ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﻮﺭY

400

mm

Y axis travel

ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﻮﺭZ

450

mm

Z axis travel

80-530

mm

Spindle nose to table top

ﺍﺑﻌﺎﺩﻛﺎﺭﻱ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﻣﺎﻏﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﻴﺰ
ﻣﻴﺰ

Table

ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﻴﺰ

700x400

mm

Table size

ﺷﻴﺎﺭﻫﺎﻱ T

16x3-125

mm

)T slots (widthxNo.-patch

300

kg

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ

Max. loading capacity

ﺍﺳﭙﻴﻨﺪﻝ

Spindle

ﮔﻠﻮﻳﻲ

BT#40

Spindle bore taper

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﻭﺭ

10000

rpm

Spindle speed

ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ

5.5/7.5

Kw

Spindle motor power

ﭘﻴﺸﺮﻭﻱ

Feed

ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ X/Y/Z

1.5/1.5/2

Kw

Feed motors power

ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ X/Y/Z

7.7/7.7/10

N-m

Feed motors torque

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ

ATC

ﻧﻮﻉ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ

ﭼﺘﺮﻱ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺑﺰﺍﺭ

16

ATC type
Number of Tools
Accuracy

ﺩﻗﺖ
ﺩﻗﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺩﻗﺖ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﭘﺬﻳﺮﻱ

±0.01/300

mm

Positioning accuracy

±0.005

mm

Positioning repeatability
Other

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ

0.75

HP

Coolant pump power

ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

6

bar

Air pressure

ﺗﻮﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

15

KVA

Total power

ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻠﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

2 x 2.3 x 2.3

m

)Floor space (LxWxH

3000

Kg

)Machine weight (approx.

ﺗﻮﺍﻥ ﭘﻤﭗ ﺧﻨﻚ ﻛﺎﺭﻱ

ﻭﺯﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ

تجهیزات استاندارد
قاب کامل
خنک کن تابلوی برق
سیستم روغن کاری اتوماتیک
سیستم خنک کاری ابزار
 MPGمتحرک
المپ آالرم
المپ روشنایی
تعویض ابزار خودکار از نوع چتری
سیستم ارتباطی USB

تجهیزات انتخابی
تعویض ابزار خودکار از نوع بازویی
خنک کاری اسپیندل
اسپیندل ( 12000 rpmکوپل مستقیم)
Auto -power off
کنترلر SIEMENS 828D
محور چهارم (در صورت نصب کنترلر )828D

به دلیل روند پیوسته اصالحات ،مشخصات فنی ذکر شده ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر یابد.
در صورت کار مداوم در دورهای باالتر از  ،3000rpmاستفاده از خنک کاری اسپیندل الزامی است.

7

بدنه کالس سنگین با ستون تقویت شده
ریل های  Linear Wayبرند  Reoxrothآلمان (از نوع ) Roller
بال اسکروها از نوع دو مهره کالس  C3برند PMIیا  HIWINتایوان
اسپیندل دقیق Royal ،تایوان
کاورهای تلسکوپی برند ،KeyArrowیا Allo Asia
یک سال گارانتی
نصب ،راه اندازی و آموزش رایگان
ده سال خدمات پس از فروش

e
 Linاز نوع ller

ar

کنترلرSIEMENS 808D :
سرو موتورها SIEMENS

Wa
ریل های y

VMC-1000L

مشخصات فنی:
VMC-1000L

Unit

Travel

ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﻮﺭX

1020

mm

X axis travel

ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﻮﺭY

520

mm

Y axis travel

ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﻮﺭZ

550

mm

Z axis travel

120-670

mm

Spindle nose to table top

ﺍﺑﻌﺎﺩﻛﺎﺭﻱ

Ro

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﻣﺎﻏﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﻴﺰ

Table

ﻣﻴﺰ
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﻴﺰ

1100x500

mm

Table size

ﺷﻴﺎﺭﻫﺎﻱ T

18x5-100

mm

)T slots (widthxNo.-patch

450

kg

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ

Max. loading capacity
Spindle

ﺍﺳﭙﻴﻨﺪﻝ
ﮔﻠﻮﻳﻲ

BT#40

Spindle bore taper

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﻭﺭ

8000

rpm

Spindle speed

ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ

7.5

Kw

Spindle motor power
Feed

ﭘﻴﺸﺮﻭﻱ
ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ X/Y/Z
ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ X/Y/Z

2/2/2
10/10/10

Kw
N-m

Feed motors power
Feed motors torque
ATC

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ
ﻧﻮﻉ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ

ﭼﺘﺮﻱ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺑﺰﺍﺭ

16

ATC type
Number of Tools
Accuracy

ﺩﻗﺖ
ﺩﻗﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺩﻗﺖ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﭘﺬﻳﺮﻱ

±0.01/300

mm

Positioning accuracy

±0.005

mm

Positioning repeatability
Other

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺗﻮﺍﻥ ﭘﻤﭗ ﺧﻨﻚ ﻛﺎﺭﻱ

1

HP

Coolant pump power

ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

6

bar

Air pressure

ﺗﻮﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

17

KVA

Total power

ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻠﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

2.8 x 2.2 x 2.5

m

)Floor space (LxWxH

4500

Kg

)Machine weight (approx.

ﻭﺯﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ

تجهیزات استاندارد
قاب کامل
وزنه تعادل
خنک کن تابلوی برق
سیستم روغن کاری اتوماتیک
سیستم خنک کاری ابزار
 MPGمتحرک
المپ آالرم
المپ روشنایی
تعویض ابزار خودکار از نوع چتری
سیستم ارتباطی USB

تجهیزات انتخابی
تعویض ابزار خودکار از نوع بازویی
خنک کاری اسپیندل
اسپیندل ( 12000 rpmکوپل مستقیم)
Auto -power off
براده کش نقاله ای
کنترلر SIEMENS 828D
محور چهارم (در صورت نصب کنترلر )828D

به دلیل روند پیوسته اصالحات ،مشخصات فنی ذکر شده ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر یابد.
در صورت کار مداوم در دورهای باالتر از  ،3000rpmاستفاده از خنک کاری اسپیندل الزامی است.
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ویژگی های بدنه های سری VMC

کلگی با صلبیت باال

اسپیندل دقیق Royal ،تایوان
ستون بسیار پهن

محور Xبا شش کالسکه برای مدلهای با کورس باالتر از 1100

نشیمن یکپارچه و سنگ خورده برای محفظه موتور و بلبرینگ محورها

ریل های  Linear Wayبرند PMIیا  HIWINتایوان

بال اسکروها ،دو مهره کالس  C3برند PMIیا  HIWINتایوان

VMC-855L/1156L
کنترلرSIEMENS 828D :
سرو موتورها و سرو اسپیندل SIEMENS

بدنه کالس سنگین تقویت شده
ریل های هر سه محور  Linear Wayبرند PMIیا  HIWINتایوان
بال اسکروها از نوع دو مهره کالس  C3برند PMIیا  HIWINتایوان
اسپیندل دقیق Royal ،تایوان
کاورهای تلسکوپی برند ،KeyArrowیا Allo Asia
یک سال گارانتی
نصب ،راه اندازی و آموزش رایگان
ده سال خدمات پس از فروش

مشخصات فنی:

VMC-855L

VMC-1156L

Unit

Travel

ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﻮﺭX

850

1100

mm

X axis travel

ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﻮﺭY

550

550

mm

Y axis travel

ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﻮﺭZ

550

600

mm

Z axis travel

100-650

80-680

mm

Spindle nose to table top

ﺍﺑﻌﺎﺩﻛﺎﺭﻱ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﻣﺎﻏﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﻴﺰ

ﻣﻴﺰ

Table

ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﻴﺰ

1000x500

1200x550

mm

Table size

ﺷﻴﺎﺭﻫﺎﻱ T

18x5-100

18x5-100

mm

)T slots (widthxNo.-patch

500

650

kg

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ

Max. loading capacity

ﺍﺳﭙﻴﻨﺪﻝ

Spindle

ﮔﻠﻮﻳﻲ

BT#40

BT#40

Spindle bore taper

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﻭﺭ

10000

10000

rpm

Spindle speed

ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ

7/10

7/10

Kw

Spindle motor power

ﭘﻴﺸﺮﻭﻱ

ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ X/Y/Z
ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ X/Y/Z

Feed
2.7/2.7/3.1
12/12/20

2.7/2.7/3.1
12/12/20

Kw

Feed motors power

N-m

Feed motors torque

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ

ATC

ﻧﻮﻉ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ

ﭼﺘﺮﻱ

ﭼﺘﺮﻱ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺑﺰﺍﺭ

16

20

ATC type
Number of Tools

ﺩﻗﺖ
ﺩﻗﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺩﻗﺖ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﭘﺬﻳﺮﻱ

Accuracy
±0.005/300

±0.005/300

mm

Positioning accuracy

±0.003

±0.003

mm

Positioning repeatability

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ

Other

ﺗﻮﺍﻥ ﭘﻤﭗ ﺧﻨﻚ ﻛﺎﺭﻱ

1

1

HP

Coolant pump power

ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

6

6

bar

Air pressure

ﺗﻮﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

22

22

KVA

Total power

ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻠﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

2.8 x 2 x 2.5

2.8 x 2.2 x 2.5

m

)Floor space (LxWxH

5700

6000

Kg

)Machine weight (approx.

ﻭﺯﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ

تجهیزات استاندارد
قاب کامل
وزنه تعادل
خنک کن تابلوی برق
سیستم روغن کاری اتوماتیک
سیستم خنک کاری ابزار
 MPGمتحرک
المپ آالرم
المپ روشنایی
تعویض ابزار خودکار از نوع چتری
سیستم ارتباطی CF Card/USB

تجهیزات انتخابی
تعویض ابزار خودکار از نوع بازویی
خنک کاری اسپیندل
اسپیندل ( 12000 rpmکوپل مستقیم)
Auto-Power off
براده کش نقاله ای
محور چهارم
سیستم ارتباطی Ethernet

به دلیل روند پیوسته اصالحات ،مشخصات فنی ذکر شده ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر یابد.
در صورت کار مداوم در دورهای باالتر از  ،3000rpmاستفاده از خنک کاری اسپیندل الزامی است.
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VMC-1155
کنترلرSIEMENS 828D :
سرو موتورها و سرو اسپیندل SIEMENS

بدنه فوق سنگین

ریل های هر سه محور از نوع Box Way
بال اسکروها از نوع دو مهره کالس  C3برند PMIیا  HIWINتایوان
اسپیندل دقیق Royal ،تایوان
کاورهای تلسکوپی برندKeyArrow

یک سال گارانتی
نصب ،راه اندازی و آموزش رایگان
ده سال خدمات پس از فروش

مشخصات فنی:
VMC-1155

Unit

Travel

ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﻮﺭX

1150

mm

X axis travel

ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﻮﺭY

550

mm

Y axis travel

ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺤﻮﺭZ

520

mm

Z axis travel

150-670

mm

Spindle nose to table top

ﺍﺑﻌﺎﺩﻛﺎﺭﻱ

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﻣﺎﻏﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﻴﺰ

Table

ﻣﻴﺰ
ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﻴﺰ

ﺷﻴﺎﺭﻫﺎﻱ T
ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ

1200x550

mm

Table size

18×5-110

mm

)T slots (widthxNo.-patch

800

kg

Max. loading capacity
Spindle

ﺍﺳﭙﻴﻨﺪﻝ
ﮔﻠﻮﻳﻲ

Spindle bore taper

BT#40

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﻭﺭ

8000

rpm

Spindle speed

ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ

11/15

Kw

Spindle motor power
Feed

ﭘﻴﺸﺮﻭﻱ

ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ X/Y/Z
ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ X/Y/Z

3.1/3.1/3.1

Kw

Feed motors power

20/20/20

N-m

Feed motors torque
ATC

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ
ﻧﻮﻉ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ

ﭼﺘﺮﻱ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺑﺰﺍﺭ

20

ATC type
Number of Tools
Accuracy

ﺩﻗﺖ
ﺩﻗﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺩﻗﺖ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﭘﺬﻳﺮﻱ

±0.01/300

mm

Positioning accuracy

±0.007

mm

Positioning repeatability
Other

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺗﻮﺍﻥ ﭘﻤﭗ ﺧﻨﻚ ﻛﺎﺭﻱ

1

HP

Coolant pump power

ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

6

bar

Air pressure

ﺗﻮﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

30

KVA

Total power

3.2 x 2.2 x 2.9

m

)Floor space (LxWxH

7000

Kg

)Machine weight (approx.

ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻠﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﻭﺯﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ

تجهیزات استاندارد
قاب کامل
وزنه تعادل
خنک کن تابلوی برق
سیستم روغن کاری اتوماتیک
سیستم خنک کاری ابزار
 MPGمتحرک
المپ آالرم
المپ روشنایی
تعویض ابزار خودکار از نوع چتری
سیستم ارتباطی CF Card/USB

تجهیزات انتخابی
تعویض ابزار خودکار از نوع بازویی
خنک کاری اسپیندل ()spindle oil cooler
Auto-Power off
براده کش نقاله ای
محور چهارم
سیستم ارتباطی Ethernet
اسپیندل با گلویی BT50

به دلیل روند پیوسته اصالحات ،مشخصات فنی ذکر شده ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر یابد.
در صورت کار مداوم در دورهای باالتر از  ،3000rpmاستفاده از خنک کاری اسپیندل الزامی است.
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HTC-40Ls /42L /50L
کنترلرSYNTEC 21TB / SIEMENS 808D Adv. :

بستر مایل یکپارچه با زاویه  35درجه
بدنه سنگین تقویت شده
بال اسکرو ها از نوع دو مهره کالس  ،C3برند  PMIیا  HIWINتایوان
سه نظام هیدرولیک ،برند  CHANGDOXتایوان
مرغک هیدرولیک
تارت هیدرولیک ،برند  Lio Shiongتایوان
کاورهای تلسکوپی برند ،KeyArrowیا Allo Asia
نصب ،راه اندازی و آموزش رایگان
یک سال گارانتی
ده سال خدمات پس از فروش

مشخصات فنی:
HTC-50L

HTC-42L

HTC-40Ls

Unit

Travel

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻄﺮ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮ ﺭﻭﻱ ﺑﺴﺘﺮ

500

420

400

mm

Max. swing diameter over
bed

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻗﻄﺮ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﻮﭘﻮﺭﺕ

270

210

200

mm

Max. swing over cross slide

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻃﻮﻝ ﻛﺎﺭﮔﻴﺮ

750

400

230

mm

Max. turning length

ﻛﻮﺭﺱ ﻣﺤﻮﺭ X

280

180

155

mm

X axis travel

ﻛﻮﺭﺱ ﻣﺤﻮﺭ Z

750

400

230

mm

Z axis travel

ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﺎﺭﻱ

Spindle

ﺍﺳﭙﻴﻨﺪﻝ
ﻧﻮﻉ ﮔﻠﻮﻳﻲ

A2-8

A2-6

A2-5

Spindle nose type

ﻗﻄﺮ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮔﻠﻮﻳﻲ

81

62

48

mm

Spindle bore diameter

ﻗﻄﺮ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻴﻠﮕﺮﺩ

70

52

40

mm

Bar bore diameter

ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﻭﺭ

1600

2000

3000

rpm

Maximum spindle speed

ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭ

7.5

7.5

5.5

Kw

Spindle Power

ﺳﻪ ﻧﻈﺎﻡ )ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻚ(

10

8

6

in

3-jaw chuck
Turret

ﺗﺎﺭﺕ
ﻧﻮﻉ ﺗﺎﺭﺕ

ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻚ

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺑﺰﺍﺭ /ﻣﻘﻄﻊ

25x25/8

ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻚ

25x25/8

Turret type

ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻚ

Tool shank / Number

20x20/8

Feed

ﭘﻴﺸﺮﻭﻱ
ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ

1.5

1.5

1.5

Kw

Feed motors power

ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻫﺎ X / Z

7.7

7.7

7.7

N-m

Feed motors torque

Linear way

Linear way

Linear way

ﻧﻮﻉ ﺭﻳﻞ ﻫﺎ

Guide way type
Tailstock

ﻣﺮﻏﻚ
ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺮﻏﻚ
ﻛﻮﺭﺱ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺮﻏﻚ

MT#5

MT#5

-

100-750

400

-

Center size
mm

Accuracy

ﺩﻗﺖ
ﺩﻗﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺩﻗﺖ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﭘﺬﻳﺮﻱ

Tailstock travel

±0.012/300

±0.012/300

±0.012/300

mm

Positioning accuracy

±0.007

±0.007

±0.007

mm

Positioning repeatability
Other

ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ

400

400

400

W

ﺗﻮﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ

18

15

11

KVA

ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻠﻲ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ

3.2 x 1.9 x 2

2.6 x 1.9 x 1.7

2.1 x 1.5 x 1.9

m

)Floor space (LxWxH

4500

3300

2100

Kg

)Machine weight (approx.

ﺗﻮﺍﻥ ﭘﻤﭗ ﺧﻨﻚ ﻛﺎﺭﻱ

ﻭﺯﻥ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﺎﺷﻴﻦ

Coolant pump power
Total power

تجهیزات استاندارد
قاب کامل
خنک کن تابلوی برق
سیستم روغن کاری اتوماتیک
سیستم خنک کاری ابزار
سه نظام هیدرولیک
تارت هیدرولیک

مرغک هیدرولیک
 MPGمتحرک
المپ آالرم
المپ روشنایی
سیستم ارتباطی USB

به دلیل روند پیوسته اصالحات ،مشخصات فنی ذکر شده ممکن است بدون اطالع قبلی تغییر یابد.
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کنترلرهای .................................................................................................... CNC

بازار ابزار کجاســت؟
نزدیکترین
ِ

فـروش اینترنتی ابـزار و ملزومـات مـاشینکــاری

انــتـخـــاب درســـت ،خــریـد آســـان
مشاوره و خرید تلفنی:

SIEMENS 808D

SIEMENS 828D

0 2 1 -4 4 6 2 5 5 7 1
www.poyakala.com

SIEMENS 840D

نمونه قطعات ماشین کاری شده ................................................................................
تحویل سریع

روش های متنوع
پرداخت

امکان برگشت
محصول

ضمانت
کیفیت محصول

مشاوره تخصصی
تلفنی و حضوری

