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زمينــه  در  “پويــاكار”  اختصــاري  نــام  بــا  راد  پويــاكاران  شــركت 
ارتبــاط  ايــن  در  فعاليــت می نمايــد.   CNC ماشــينكاری  تكنولــوژی 
ــزار  ــن اب ــينكاری CNC و تامي ــات ماش ــين ابزار CNC، خدم ــد ماش تولي
و ملزومــات ماشــينكاری CNC از جملــه  محصــوالت و خدمــات شــركت 

می باشــد. پويــاكار 
تجربيــات ســالها طراحــی و ســاخت انــواع ماشــين آالت صنعتــی و 
ماشــينكاری CNC پشــتوانه محكمــی در طراحــی و ســاخت ماشــين 

ــت. ــان آورده اس ــه ارمغ ــركت ب ــن ش ــرای اي ــزار CNC ب ــای اب ه

همچنيــن در اختيــار داشــتن بخــش ماشــينكاری CNC پويــاكار را قــادر 
ــاه هــا تحــت  ــد خــود را م ســاخته اســت نســخه اول محصــوالت جدي
ــرات  ــری از نظ ــا بهره گي ــوالت ب ــن محص ــا اي ــد ت ــرار ده ــش ق آزماي
ــن  ــده و در بهتري ــاح ش ــرور اص ــه م ــينكاری، ب ــرب ماش ــنل مج پرس

شــرايط ممكــن تحويــل مشــتری گــردد.

كارگيــري  بــه  و  مجــرب  پرســنل  از  بهره گيــري  بــا  شــركت  ايــن 
دانــش فنــي و ماشــين آالت مناســب مي كوشــد تــا بــا رونــد پيوســته 
ــه شــعار خــود “رضايــت مشــتري، مــاك كيفيــت” جامــه  اصاحــات، ب

ــاند. ــل بپوش عم
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تـنـوع در محصـوالت، تـمایـز در خـدمـات
CNC تــولیــد و تـامیـن مــاشیـن و ابـزار





Tapping Center
SIEMENS 828D :كنترلر

SIEMENS سرو موتورها و سرو اسپيندل
ريل های هر سه محور از نوع  Linear Way برندPMI يا HIWIN تايوان

بال اسكروها كاس C3 برندPMI يا HIWIN تايوان
اسپيندل دقيق كوپل مستقيم، Royal تايوان

M20 تا M2  قابليت قاويزكاری از
48m/min پيشروی سريع

Allo Asia يا ،KeyArrowكاورهای تلسكوپی برند
يک سال گارانتی

نصب، راه اندازی و آموزش رايگان
ده سال خدمات پس از فروش

نمونه قطعات ماشين كاری شده
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 T7 T6 Unit Travel ابعادکاري

 X 900 600 mm X axis travel محور حرکت

 Y 400 400 mm Y axis travel محور حرکت

 Z 350 350 mm Z axis travel محور حرکت

 mm Spindle nose to table top 450-150 450-150 میز باالي تا دماغه فاصله

 Table    میز

 900x420 700x420 mm Table size میز ابعاد

 T 14x3-125 14x3-125 mm T slots (widthxNo.-patch)  شیارهاي

 kg Max. loading capacity 300 300 تحمل قابل بار حداکثر

 Spindle    اسپیندل

 BBT#30 BT#30  Spindle bore taper گلویی

 rpm Spindle speed 12000 12000 دور حداکثر

 Kw Spindle motor power 4.8/19 4.8/19  موتور توان

 Feed    پیشروي

 X/Y/Z 2.3/2.3/3.3 2.3/2.3/3.3 Kw Feed motors power  موتورها توان

 X/Y/Z  11/11/16 11/11/16 N-m Feed motors torque موتورها گشتاور

 ATC    خودکار ابزار تعویض

 خورشیدي خورشیدي مکانیزم نوع
 ATC type 

 Number of Tools  21 21 ابزار تعداد

 Accuracy    دقت

 mm Positioning accuracy 0.005/300± 0.005/300± موقعیت دقت

 mm Positioning repeatability 0.003± 0.003± پذیري تکرار دقت

 Other    عمومی موارد

 HP Coolant pump power 1 1 کاري خنک پمپ توان

 bar Air pressure 6 6 نیاز مورد باد فشار

 KVA Total power 18 18 نیاز مورد کل توان

 x 2.3 x 2.3 2 x 2.3 x 2.3 m Floor space (LxWxH) 2 ابعاد کلی

 Kg Machine weight (approx.) 3000 3500 ماشین تقریبی وزن

 

تجهيزات استاندارد

ابعاد شيارهای ميز

تجهيزات انتخابی

قاب كامل
خنک كن تابلوی برق

سيستم روغن كاری اتوماتيک
سيستم خنک كاری ابزار

 MPG متحرك
المپ آالرم

المپ روشنايی
 CF Card/USB سيستم ارتباطی

سيستم خنک كاری اسپيندل
جدا كننده روغن از آب صابون

اسپيندل rpm 15000 )كوپل مستقيم(
)Built-in( 25000 اسپيندل

محور چهارم

به دليل روند پيوسته اصاحات، مشخصات فنی ذكر شده ممكن است بدون اطاع قبلی تغيير يابد.

مشخصات فنی:
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VMC-640L
SIEMENS 828D :كنترلر

SIEMENS سرو موتورها و سرو اسپيندل
ريل های سه محور از نوع Linear Way برندPMI يا HIWIN تايوان

بال اسكروها كاس C3 برندPMI يا HIWIN تايوان
اسپيندل دقيق، Royal تايوان

Allo Asia يا ،KeyArrowكاورهای تلسكوپی برند
يک سال گارانتی

نصب، راه اندازی و آموزش رايگان
ده سال خدمات پس از فروش
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 VMC-640L Unit Travel ابعادکاري
 X 600 mm X axis travel محور حرکت
 Y 400 mm Y axis travel محور حرکت
 Z 450 mm Z axis travel محور حرکت
 mm Spindle nose to table top 530-80 میز باالي تا دماغه فاصله

 میز
  Table 

 700x400 mm Table size میز ابعاد
 T 16x3-125 mm T slots (widthxNo.-patch)  شیارهاي

 kg Max. loading capacity 300 تحمل قابل بار حداکثر
 اسپیندل

  Spindle 

 BT#40  Spindle bore taper گلویی

 rpm Spindle speed 10000 دور حداکثر
 Kw Spindle motor power 4.8  موتور توان

 پیشروي
  Feed 

 X/Y/Z 2.3/2.3/3.1 Kw Feed motors power  موتورها توان
 X/Y/Z  11/11/16 N-m Feed motors torque موتورها گشتاور
 خودکار ابزار تعویض

  ATC 

 چتري مکانیزم نوع
 ATC type 

 Number of Tools  16 ابزار تعداد

 دقت
  Accuracy 

 mm Positioning accuracy 0.01/300± موقعیت دقت
 mm Positioning repeatability 0.005± پذیري تکرار دقت

 عمومی موارد
  Other 

 HP Coolant pump power 0.75 کاري خنک پمپ توان
 bar Air pressure 6 نیاز مورد باد فشار
 KVA Total power 15 نیاز مورد کل توان

  x 2.3 x 2.3 m Floor space (LxWxH) 2 ابعاد کلی دستگاه
 Kg Machine weight (approx.) 3000 ماشین تقریبی وزن

 

تجهيزات استاندارد

تجهيزات انتخابی

قاب كامل
خنک كن تابلوی برق

سيستم روغن كاری اتوماتيک
سيستم خنک كاری ابزار

 MPG متحرك
المپ آالرم

المپ روشنايی
تعويض ابزار خودكار از نوع چتری

 USB سيستم ارتباطی
Auto -power off

تعويض ابزار خودكار از نوع بازويی
خنک كاری اسپيندل

اسپيندل rpm 12000 )كوپل مستقيم(
محور چهارم

به دليل روند پيوسته اصاحات، مشخصات فنی ذكر شده ممكن است بدون اطاع قبلی تغيير يابد.
در صورت كار مداوم در دورهای باالتر از 3000rpm، استفاده از خنک كاری اسپيندل الزامی است.

مشخصات فنی:
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VMC-1000L
SIEMENS 828D :كنترلر

SIEMENS سرو موتورها و سرو اسپيندل
بدنه با ستون تقويت شده 

) Roller آلمان )از نوع Reoxroth برند Linear Way ريل های
بال اسكروها از نوع دو مهره كاس C3 برندPMI يا HIWIN تايوان

اسپيندل دقيق، Royal تايوان
Allo Asia يا ،KeyArrowكاورهای تلسكوپی برند

يک سال گارانتی
نصب، راه اندازی و آموزش رايگان

ده سال خدمات پس از فروش
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 VMC-1000L Unit Travel ابعادکاري
 X 1020 mm X axis travel محور حرکت
 Y 520 mm Y axis travel محور حرکت
 Z 550 mm Z axis travel محور حرکت
 mm Spindle nose to table top 670-120 میز باالي تا دماغه فاصله

 میز
  Table 

 1100x500 mm Table size میز ابعاد
 T 18x5-100 mm T slots (widthxNo.-patch)  شیارهاي

 kg Max. loading capacity 450 تحمل قابل بار حداکثر
 اسپیندل

  Spindle 
 BT#40  Spindle bore taper گلویی

 rpm Spindle speed 10000 دور حداکثر
 Kw Spindle motor power 9/22  موتور توان

 پیشروي
  Feed 

 X/Y/Z 2.7/2.7/3.1 Kw Feed motors power  موتورها توان
 X/Y/Z  12/12/20 N-m Feed motors torque موتورها گشتاور
 خودکار ابزار تعویض

  ATC 

 چتري مکانیزم نوع
 ATC type 

 Number of Tools  16 ابزار تعداد
 دقت

  Accuracy 
 mm Positioning accuracy 0.01/300± موقعیت دقت
 mm Positioning repeatability 0.005± پذیري تکرار دقت

 عمومی موارد
  Other 

 HP Coolant pump power 1 کاري خنک پمپ توان
 bar Air pressure 6 نیاز مورد باد فشار
 KVA Total power 17 نیاز مورد کل توان

  x 2.2 x 2.5 m Floor space (LxWxH) 2.8 ابعاد کلی دستگاه
 Kg Machine weight (approx.) 4500 ماشین تقریبی وزن

 

تجهيزات استاندارد

تجهيزات انتخابی

قاب كامل
وزنه تعادل

خنک كن تابلوی برق
سيستم روغن كاری اتوماتيک

سيستم خنک كاری ابزار
 MPG متحرك

المپ آالرم
المپ روشنايی

تعويض ابزار خودكار از نوع چتری
 USB سيستم ارتباطی

Auto -power off

تعويض ابزار خودكار از نوع بازويی
خنک كاری اسپيندل

اسپيندل rpm 12000 )كوپل مستقيم(
براده كش نقاله ای

محور چهارم

مشخصات فنی:

به دليل روند پيوسته اصاحات، مشخصات فنی ذكر شده ممكن است بدون اطاع قبلی تغيير يابد.
در صورت كار مداوم در دورهای باالتر از 3000rpm، استفاده از خنک كاری اسپيندل الزامی است.
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VMC-1160L
SIEMENS 828D :كنترلر

SIEMENS سرو موتورها و سرو اسپيندل
بدنه كاس سنگين تقويت شده 

) Roller آلمان )از نوع Rexroth برند Linear Way ريل های هر سه محور
بال اسكروها از نوع دو مهره كاس C3 برندPMI يا HIWIN تايوان

اسپيندل دقيق، Royal تايوان
Allo Asia يا ،KeyArrowكاورهای تلسكوپی برند

يک سال گارانتی
نصب، راه اندازی و آموزش رايگان

ده سال خدمات پس از فروش
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 VMC-1160L Unit Travel ابعادکاري

 X 1100 mm X axis travel محور حرکت

 Y 600 mm Y axis travel محور حرکت

 Z 600 mm Z axis travel محور حرکت

 mm Spindle nose to table top 750-150 میز باالي تا دماغه فاصله

 Table   میز

 1200x600 mm Table size میز ابعاد

 T 18x5-100 mm T slots (widthxNo.-patch)  شیارهاي

 kg Max. loading capacity 800 تحمل قابل بار حداکثر

 Spindle   اسپیندل

 BT#40  Spindle bore taper گلویی

 rpm Spindle speed 12000 دور حداکثر

 Kw Spindle motor power 9/22  موتور توان

 Feed   پیشروي

 X/Y/Z 3.1/3.1/3.1 Kw Feed motors power  موتورها توان

 X/Y/Z  20/20/20 N-m Feed motors torque موتورها گشتاور

 ATC   خودکار ابزار تعویض

 چتري مکانیزم نوع
 ATC type 

 Number of Tools  20 ابزار تعداد

 Accuracy   دقت

 mm Positioning accuracy 0.005/300± موقعیت دقت

 mm Positioning repeatability 0.003± پذیري تکرار دقت

 Other   عمومی موارد

 HP Coolant pump power 1 کاري خنک پمپ توان

 bar Air pressure 6 نیاز مورد باد فشار

 KVA Total power 24 نیاز مورد کل توان

 x 2.2 x 2.5 m Floor space (LxWxH) 2.8 ابعاد کلی دستگاه

 Kg Machine weight (approx.) 6500 ماشین تقریبی وزن

 

تجهيزات استاندارد

تجهيزات انتخابی

قاب كامل
وزنه تعادل

خنک كن تابلوی برق
سيستم روغن كاری اتوماتيک

سيستم خنک كاری ابزار
 MPG متحرك

المپ آالرم
المپ روشنايی

تعويض ابزار خودكار از نوع چتری
 CF Card/USB سيستم ارتباطی

Auto-Power off

تعويض ابزار خودكار از نوع بازويی
خنک كاری اسپيندل

اسپيندل rpm 15000 )كوپل مستقيم(
براده كش نقاله ای

محور چهارم
Ethernet سيستم ارتباطی

به دليل روند پيوسته اصاحات، مشخصات فنی ذكر شده ممكن است بدون اطاع قبلی تغيير يابد.
در صورت كار مداوم در دورهای باالتر از 3000rpm، استفاده از خنک كاری اسپيندل الزامی است.

مشخصات فنی:
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 HTC-50L HTC-42L Unit Travel کاري ابعاد

 mm Max. swing diameter over bed 420 500 بستر روي کارگیر قطر حداکثر

 mm Max. swing over cross slide 210 270 حداکثر قطر کارگیر روي سوپورت

 mm Max. turning length 400 750 کارگیر طول حداکثر

 X 280 180 mm X axis travel  محور کورس

 Z  750 400 mm Z axis travel محور کورس

 Spindle    اسپیندل

 A2-8 A2-6  Spindle nose type گلویی نوع

 mm Spindle bore diameter 62 81 ییگلو سوراخ قطر

 mm Bar bore diameter 52 70 عبور میلگرد سوراخ قطر

 rpm Maximum spindle speed 2000 1600 دور حداکثر

 Kw Spindle Power 7.5 7.5  موتور توان

 in 3-jaw chuck 8 10 )هیدرولیک( نظام سه

 Turret    تارت

 Turret type  هیدرولیک هیدرولیک تارت نوع

 25x25/8 25x25/8  Tool shank / Number / مقطعابزار تعداد

 Feed    پیشروي

 Kw Feed motors power 1.5 1.5 موتورها توان

 X / Z 7.7 7.7 N-m Feed motors torque  موتورها گشتاور

 Linear way Linear way  Guide way type نوع ریل ها

 Tailstock    مرغک

 MT#5 MT#5  Center size مرغک اندازه

 mm Tailstock travel 400 750-100 مرغک حرکت کورس

 Accuracy    دقت

 mm Positioning accuracy 0.012/300± 0.012/300± موقعیت دقت

 mm Positioning repeatability 0.007± 0.007± پذیري تکرار دقت

 Other    عمومی موارد

 W Coolant pump power 400 400 کاري خنک پمپ توان

 KVA Total power 15 18 نیاز مورد کل توان

 x 1.9 x 2 2.6 x 1.9 x 1.7 m Floor space (LxWxH) 3.2 ابعاد کلی دستگاه

 Kg Machine weight (approx.) 3300 4500 ماشین تقریبی وزن
 

قاب كامل
خنک كن تابلوی برق

سيستم روغن كاری اتوماتيک
سيستم خنک كاری ابزار

سه نظام هيدروليک
تارت هيدروليک

براده كش )نور نقاله ای(
SIEMENS 828D كنترلر

مرغک هيدروليک
MPG متحرك

المپ آالرم
المپ روشنايی

USB سيستم ارتباطی

به دليل روند پيوسته اصاحات، مشخصات فنی ذكر شده ممكن است بدون اطاع قبلی تغيير يابد.

مشخصات فنی:

HTC-42L /50L
   SYNTEC 21TB  :كنترلر

بستر مايل يكپارچه با زاويه 35 درجه
بدنه كاس سنگين

ريل های Linear Way برند PMI يا HIWIN تايوان
بال اسكرو ها از نوع دو مهره كاس C3، برند PMI يا HIWIN تايوان

سه نظام هيدروليک، برند CHANGDOX تايوان
اسپيندل دقيق برند POSA تايوان

مرغک هيدروليک
تارت هيدروليک، برند Lio Shiong تايوان

Allo Asia يا ،KeyArrowكاورهای تلسكوپی برند
نصب، راه اندازی و آموزش رايگان

يک سال گارانتی
ده سال خدمات پس از فروش

تجهيزات انتخابیتجهيزات استاندارد



CNC كنترلرهای

نمونه قطعات ماشين كاری شده

....................................................................................................

................................................................................

فـروش اينترنتی ابـزار و ملزومـات مـاشينكــاری

مشاوره و خريد تلفنی:
021 -44  62  55  71

انــتـخـــاب درســـت، خــريـد آســـان

www.poyakala.com

ضمانت
كيفيت محصول

مشاوره تخصصی
تلفنی و حضوری

روش های متنوعتحويل سريع
پرداخت

امكان برگشت
محصول

SIEMENS 808DSIEMENS 828DSIEMENS 840D

نزديكترين بازاِر ابزار كجاســت؟


