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 محصوالت

 ماشینهای فرز سنتر عمودی 

(VMC) 

 T6 Tapping Center 

 VMC-1000L 

 VMC-640L 

 VMC-855L 

 VMC-1156L 

 VMC-1360L 

 ماشینهای فرز عمودی (VME) 

 VME-1050 

 ماشینهای تراش سنتر افقی (HTC) 

 HTC-58L 

 HTC-45L 

 

 

 

 

 VME-1050L مدل CNCماشین فرز عمودی

 SIEMENS 808D کنترلر
 SIEMENS سرو موتورها

 بدنه سنگین تقویت شده
 اقتصادی. مناسب کارگاههای ابزار سازی، تولید در تعداد کمبدنه کالس 

 از نوع جناغی X و ریل Box way از نوع Y و Z ریل های
 تایوان PMI/HIWIN برند C3 بال اسکروها از نوع دو مهره کالس

 تایوان Royalاسپیندل دقیق، 
 یک سال گارانتی

 نصب، راه اندازی و آموزش رایگان

، یا کار مداوم در دورهای باال، rpm 0888استفاده از اسپیندلهای باالتر از در صورت  : توجه >>
 .استفاده از خنک کاری اسپیندل الزامی است
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 مشخصات فنی
 فنی

 مشخصات فنی
 مشخصات فنی
 مشخصات فنی

 VMC-1050L Unit Travel ابعادکاری

 X 0111 mm X axis travelحرکت محور 

 Y 011 mm Y axis travelحرکت محور 

 Z 001 mm Z axis travelحرکت محور 

 mm Spindle nose to table top 031-01 فاصله دماغه تا باالی میز

 Table     میز

 0331x405 mm Table size ابعاد میز

 T 00x5-60 mm T slots (widthxNo.-patch)شیارهای 

 kg Max. loading capacity 011 حداکثر بار قابل تحمل

 Spindle     اسپیندل

 BT#40   Spindle bore taper گلویی

 rpm Spindle speed 0111 حداکثر دور

 Kw Spindle motor power 0.0 توان موتور

 Feed     پیشروی

 X/Y/Z 0.0/0.0/0.0 Kw Feed motors powerتوان موتورها 

 X/Y/Z 3.3/3.3/3.3 N-m Feed motors torqueگشتاور موتورها 

 Accuracy     دقت

 mm Positioning accuracy 1.100/311± دقت موقعیت

 mm Positioning repeatability 1.113± دقت تکرار پذیری

 Other     موارد عمومی

 HP Coolant pump power 1.30 توان پمپ خنک کاری

 bar Air pressure 0 فشار باد مورد نیاز

 KVA Total power 01 نیازتوان کل مورد 

 9.2X 2.1 X 2.6 m Floor space (LxWxH) فضای نصب

 .Kg Machine weight (approx) 1911 وزن تقریبی ماشین

 

 : تجهیزات استاندارد
 

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

 

 :  تجهیزات انتخابی
 

 تعویض ابزار خودکار از نوع بازودار 
 خنک کاری اسپیندل 
  01111اسپیندل rpm تسمه ای  
 براده کش نقاله ای 

 


