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 محصوالت

 ماشینهای فرز سنتر عمودی 

(VMC) 

 T6 Tapping Center 

 VMC-1000L 

 VMC-640L 

 VMC-855L 

 VMC-1156L 

 VMC-1360L 

  فرز عمودیماشینهای (VME) 

 VME-1050 

 ماشینهای تراش سنتر افقی (HTC) 

 HTC-58L 

 HTC-45L 

 

 

 HTC-45L مدل CNC ماشین تراش

 SIEMENS 802C کنترلر
 درجه 54بستر مورب یکپارچه با زاویه 

 بدنه سنگین تقویت شده
 تایوان PMI/HIWIN ،برند Linear way نوعریل ها از 

 تایوان PMI/HIWIN ، برندC3 بال اسکرو ها از نوع دو مهره کالس
 تایوان CHANGDOX سه نظام هیدرولیک، برند

 تایوان GSA+ تارت هیدرولیک، برند
 تایوان KeyArrow کاورهای تلسکوپی از فوالد ضد زنگ، برند

 نصب، راه اندازی و آموزش رایگان

 

 

 

 

http://www.poyakar.com/index.php/fa/vmc-1000l
http://www.poyakar.com/index.php/fa/vmc-1000l
http://www.poyakar.com/index.php/fa/htc-58l-fa
http://www.poyakar.com/index.php/fa/htc-58l-fa
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 مشخصات فنی

 
 مشخصات فنی

 HTC-45L Unit Travel ابعادکاری

 mm Maximum swing diameter over bed 054 حداکثر قطر کارگیر روی بستر

 mm Maximum turning diameter 064 حداکثر قطر ماشین کاری

 mm Maximum swing over tool post 044 حداکثر قطر کارگیر روی سوپورت

 mm Maximum turning length 044 طول کارگیر حداکثر

 mm Distance between centers 054 فاصله بین دو مرغک

 X 064 mm X axis travelکورس محور 

 Z 544 mm Z axis travelکورس محور 

 Spindle     اسپیندل

 A2-6   Spindle nose type نوع گلویی

 mm Spindle bore diameter 50 قطر سوراخ گلویی

 mm Bar bore diameter 54 قطر سوراخ عبور میلگرد

 rpm Maximum spindle speed 0444 حداکثر دور

 Kw Spindle Power 0.5 توان موتور

 in 0-jaw chuck 8 سه نظام )هیدرولیک(

 Turret     تارت

 Turret type   هیدرولیک نوع تارت

 No of tools   04 تعداد ابزار

 Feed     پیشروی

 Kw Feed motors power 2 توان موتورها

 X/Z 04 N-m Feed motors torqueگشتاور موتورها 

 Tailstock     مرغک

 mm Positioning accuracy 84 کورس حرکت گلویی

 mm Positioning repeatability 65 قطر گلویی

 MT#4   Positioning repeatability اندازه مرغک

 mm Positioning repeatability 004 مرغک کورس حرکت

 Accuracy     دقت

 mm Positioning accuracy 4.402/044± دقت موقعیت

 mm Positioning repeatability 4.445/044± دقت تکرار پذیری

 Other     موارد عمومی

 HP Coolant pump power 0 توان پمپ خنک کاری

 bar Air pressure 6 فشار باد مورد نیاز

 KVA Total power 00 توان کل مورد نیاز

 2.0x1.73x1.84 m Floor space (LxWxH) فضای نصب

 .Kg Machine weight (approx) 0244 وزن تقریبی ماشین
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 : تجهیزات استاندارد

 

 قاب کامل 
 خنک کن تابلوی برق 
 سیستم روغن کاری اتوماتیک 
 سیستم خنک کاری ابزار 
  هیدرولیکسه نظام 
 تارت هیدرولیک 
  MPG متحرک 
 مرغک )با گلویي متحرک هیدرولیک 
 المپ آالرم 
 المپ روشنایی 
 سیستم ارتباطی RS323 
 


