برش لوله پالسما (قابل اضافه شدن به  CNCدستگاه
)هواگاز
ویژگی ها
 - 1قطر قابل برش لوله mm2500:
 -2برش انواع لوله با ضخامتهای دیواره مختلف توسط پروسه هواگاز و یا پالسما
 - 3برش اشکال مختلف بر روی لوله بوسیله نقشه کامپیوتری
 -4دارای قابلیت راسته بری لوله

توضیحات

)OPTIONAL PIPE CUTTER (FLX / LYNX ADDABBLE OPTION

لوله بر آپشن قابلیت اضافه شدن به  CNCهای FLX / LYNX
سیستم لوله گیر شامل یک حد و سه نظام با فکهای منظم می باشد که به صورت موتورایز و اتوماتیک بسته و باز شده و لوله را در مرکز
.سه نظام قرار می دهد و باعث چرخش لوله در حین انجام کار می گردد

لوله گیر مجهز به یک موتور  SERVOبوده که توسط گیربکس به سیستم متحرک متصل می گردد و حرکت دقیق و سریع آن را شامل
می شود .سه نظام مجهز به حفره ای بزرگ می باش()SPINDLE BOREکه قابلیت گرفتن لوله بزرگ را از تنه موجب می شود
و لینتها نیز به عنوان تکیه گاهی در میانه لوله قرار گرفته و دقت برش را باال می برد.

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

توانایی
2500mm

ویژگی
قطر قابل برش لوله
مهار لوله توسط  2عدد ساپورت  2غلطکی که به صورت ثابت و چرخدار می باشد
برش انواع لوله با ضخامت های دیواره مختلف توسط پروسه هواگاز و یا پالسما
برش اشکال مختلف بر روی لوله به وسیله نقشه کامپیوتری
دارای قابلیت راسته بری لوله
دارای نرم افزار محاسبه که مقطع برخورد لوله ها را
برای لوله  Main,Secindayمحاسبه می کند و اتوماتیک نقشه خروجی را تولید
می نماید.
نوع موتور Ac Servo
نحوه ارسال نقشه ها به وسیله (LAN,Flash Memoryشبکه)
قابلیت سازگاری با نرم افزار های  CAD/CAMو یا ورود مستقیم نقشه از نرم
افزار Autocad
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