
 

 

 

 

 : آبگونمدل  واترجت مشخصات کلی دستگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سفارشی ابعاد کارگیر

 4120mm(W)*4300mm(L)*1400mm(H) ابعاد دستگاه

1 تعداد هد برشکاری عدد   

 kg 750 وزن ماشین متحرک

 kg 1900 وزن کلی ماشین )ریلها و میز کار(

 AC 220 V, 50HZ ولتاژکاری

 10000mm/min حداکثر سرعت حرکت ماشین

 0.1mm حداکثر خطای ماشین در هر محور

 0.01mm حداکثر خطای سیستم کنترل

 بسته به قدرت پمپ واترجت حداکثر ضخامت برشکاری

 cutting head –pipe –valve-nozzle تجهیزات برشکاری

 بصورت تمام اتوماتیک سیستم قطع و وصل آب

ارتفاع هد برشکاریسیستم کنترل   بصورت الکتریکی توسط اپراتور 

(به سفارش مشتری )قابل نصب  سیستم کنترل اتوماتیک ارتفاع هد برشکاری  



 

 

 

افزاری: مشخصات نرم   

موتورهای حرکتی:-1  

 نوع موتور ولتاژکاری جریان سرعت چرخش توان

750W 3000 R.P.M 4A 220v Ac AC servo motor 

گیربکس:-2  

 کشور سازنده نوع گیربکس نسبت گیربکس نوع کوپل

 برناابزار تسمه تایمینگ 13;1 مستقیم

شیرهای برقی:-3  

 مارک تجاری کشور سازنده نوع ولتاژکار

V AC 220 ایتالیا پیستونی CEME 

کنترلر سرو موتور: -4  

 نام سازنده نوع کارت عملکرد
Motion control PC base رادونیکس 

سایر کارتها و بردهای: -5  

 نام قطعه نوع کارت سازنده سیستم اتصال

 CNCبرد کنترلر Motion control طراحی و ساخت شرکت کارتی قابل تعویض

 مشخصات مکانیکی:-6

 مارکجنس مواد اولیه و یا  نام قطعه

 ورق کاری تابلوی برق

 ورق کاری سایر قابها

 37Stقوطی سنگین  پایه های نگهدارنده

 37STقوطی و ناودانی  میز زیر دستگاه

 سازه یکپارچه ماشین کاری شده سازه اصلی دستگاه

 

   7محیط نرم افزاری کامال فارسی تحت ویندوز 

  امکان چیدمانی بهینه قطعه مورد برش در ورق 

  امکان تعیین نقطه شروع برش ، جهت برشکاری ،تعیین فاصله قبل از برش اصلی 

  تعیین اولویت برشکاری اشکال نسبت به یکدیگر 

  امکان اعمال ضریب بزرگ نمایی و کوچک نمایی 

  امکان طراحی نقشه ، و یا استفاده از الگوهای از پیش تعریف شده 

   …ارائه اطالعات برشکاری شامل : طول برش کاری ، زمان انجام کار ، زمان انجام برش و 

   (یا شبکه CDانتقال با فلش ،  )سیستم ورود اطالعات از طریق فایلهای تهیه شده توسط اتوکد 


