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FLAME CUTTING CNC MACHINE 

  

RADOX  با ارائه آخرین دستاورد های بین المللی مهندسی،در زمینه ساخت تجهیزات برشCNCطی سال ها بررسی  پس از

را به صنعت کشور معرفی نمود که در ذیل به برخی از قابلیت  LYNXو  FLXخود با عنوانهای CNC،مدل های اخیر برش  تجربه     و

 بی نظیر این محصوالت اشاره شده است.    های

 -CNC  هایFLX  وLYNX  تحت نظارت شرکت آلمانیKJELLBERG  به قابلیت ها و دقت های در ایران تولید شده و با توجه

  ها قابلیت نصب و سازگاری با انواع یونیتهای پالسمای بین المللی را دارا می باشد. CNCاین نوع    باالی

بوده و از مزایای این مدل ها می توان  RADOXاز جمله آخرین دستاوردهای  LYNX CNCو  FLX CNCکنترلرهای استفاده شده - 

 ای اپراتور دستگاه اشاره کرد که با آموزش ساده ای می توان نحوه کار با آنها را آموزش داد.به استفاده بسیار آسان بر



     

    MODEL:LYNX      

  

  

CNC LYNX GENERAL SPECIFICATION 

مییل 300تورچ هواگاز)برای برش تا ضخامت 
( / قابلیت اضافه شدن پالسما  متر

Energy Guide جهت کابل پالسما  مجزا
(OPTIONALو داکت ) 

،  Sheet Align   ،Nestingنرم افزار های 
Piercing 

)دو موتور در   Double driveو  Ac Servoموتور 
 دو محور(

و مخزن  LM guide، جرقه زن و  Zموتور 
 (OPTIONALآب شبکه ای )

CNC  ز شبکه ای یا کله قندی( با امکان یکپارچه )مت 
 محور CNC 5اضافه شدن پخ زن 

 

MODEL:FLX 

  

  

( / 300تورچ هواگاز)برای برش تا ضخامت  مییل متر
 قابلیت اضافه شدن پالسما

Energy Guide جهت کابل پالسما  مجزا
(OPTIONAL  و داکت وآکاردئون گردگت ) 

 Sheet Align   ،Nesting  ،Piercingنرم افزار های 
)دو موتور   Double driveو  Ac Servoموتور 

 در دو محور(
و مخزن آب شبکه  LM guide، جرقه زن و  Zموتور 
 (OPTIONALای )

CNC  ز شبکه ای یا کله قندی( با یکپارچه )مت 
 محور CNC 5امکان اضافه شدن پخ زن 



CNC FLX GENERAL SPECIFICATION 

  

  گارانترCNC 5 سال 15سال.خدمات پس از فروش  

  کت بصورت تلفتز در ارتباط ز شر با متخصصی 
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     (1)داخلی 021-2776شماره تماس:

  09126403559آقای مهندس بابایی :

  09129617805آقای مهندس فتحی :              

 


