
 

 

 

 :CNCدریل  مشخصات کلی دستگاه

کاری ولتاژ  Ac 380 v   50 Hz 

کارگیر ابعاد mm 300*1000*1000 از   mm 300*4000*3000  تا 

اسپیندل دور حداکثر  Insert 1800 rpm HSS 800 rpm  و   صورت به دور 3000 و 
 سفارشی

حرکتی موتورهای نوع  Ac servo motor 

 X-Y-Z محور CNC 3 کنترل محور تعداد

CNC کنترل محور تعداد زن قالویز دریل در   X-Y-Z-A محور 4 

رانش سیستم  Ball screw 

ثابت کیدرولیه گیرکلمپ (سفارش به تغییر قابل) عدد 6   

متحرک کیدرولیه ریکلمپگ عدد 2   

کنترل سیستم خطای حداکثر  0.01 (mm) 

ماشین خطای حداکثر  0.1 (mm) 

دستگاه حرکتی دقت  +- 0/05 mm 

دستگاه سوراخکاری دقت  +- 0/1 mm 

Y محور یخط سرعت ممیماکز  X 10000 mm/min و

 Z 3000 mm/min محور یخط سرعت ممیماکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

:مشخصات کلی دستگاه   

 

موتورهای حرکتی:-1  

 توان  سرعت جریان ولتاژکاری موتور نوع

Ac servo motor 220 v Ac 4A 10000 mm/min 0.75 kw 

 

گیربکس:-2  

 کشور سازنده نوع گیربکس نسبت گیربکس نوع کوپل

 برناابزار تسمه تایمینگ 3;1 مستقیم

 

شیرهای برقی:-3  

 کشور سازنده نوع ولتاژکار

V AC 220 ایتالیا پیستونی 

 

:انتقال نیرو -4  

 مشخصات سایر قطعه نام

  LM Guid30 , 45 ریلها

 Ball screw 3210 نیرو انتقال

 

 

 

 kw 15 kw 18.5 kw 22 kw 11 ندلهایاسپ قدرت

 max min max min max min max min 

 kw 18 kw 22 kw 25 kw 15 دستگاه یمصرف توان حداکثر

 HSS 6mm _ 30mm 6mm _ 32mm 6mm _ 35mm 6mm _ 40mm مته در یسوراخکار مته قطر

 گردبر مته در یسوراخکار مته قطر
14mm _ 
32mm 

14mm _ 36mm 
14mm_ 
40mm 

14mm_ 50mm 



 

 

 

 

:سیستم هیدرولیک -5  

 مشخصات سایر قطعه نام

 ایتالیایی سیلندر هیدرولیک جک

 شیری زیر کن قفل همراه به برقیهاهیدرولیک شیر

 bar - 6 lit/min 190 هیدرولیک پمپ

  کیلووات 2.2 هیدرولیک موتور

 

 

 :اسپیندل -6

 مشخصات سایر قطعه نام

 عملیات جهت) سرواسپیندل به اسپیندل مبدل اینورتر
 ( زنی قالویز

 از استفاده با اسپیندل سرو به ac موتورهای تبدیل قابلیت
 موتور به شده کوپل اینکودر

 اسپیندل گشتاور و دور کنترل اسپیندل دور کنترل اینورتر

 1800R.P.M 22kw الی 11kw  1800R.P.M اسپیندل موتور

 

 :مشخصات مکانیکی-8

 مارک یا و اولیه مواد جنس قطعه نام

 کاری ورق برق تابلوی

 کاری ورق قابها سایر

 St37سازه نگهدارنده های پایه

 ST37سازه دستگاه زیر میز

 شده کاری ماشین یکپارچه سازه دستگاه اصلی سازه

 

 


