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شرکت PRADA NARGESA S.L در سال ۱۹۴۰ تاسیس شده و مقر آن در نزدیکی بندر بارسلونای اسپانیا می 
باشد. این شرکت با بیش از ۴۰ سال سابقه ارزنده در زمینه طراحی و تولید انواع ماشین آالت صنعتی، از جمله برندهای 
پانچ هیدرولیکی،  فلزی، ماشین آالت  تولید دستگاه هایی همچون شکل دهنده پروفیل های  اروپایی در زمینه  مطرح 
ماشین های فورجینگ، کوره های پرداخت گرم فلزات، پرس برک های هیدرولیکی CNC، ماشین های برشکاری 
بسیاری محصوالت  و  دهنده های جوشکاری  موقعیت  هیدرولیکی،  ماشین آالت سوراخکاری   ،CNC هیدرولیکی 

دیگر می باشد. 

در حال حاضر این شرکت بصورت گسترده محصوالت و تولیدات خود را به بازارهای بین المللی صادر می نماید که 
از آن جمله می توان به کشورهای زیر اشاره کرد:

اروپا: پرتغال، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، ایرلند، نروژ، آلمان، لهستان، روسیه، رومانی و … �
آمریکای شمالی و التین: ایاالت متحده آمریکا، مکزیک، کاستاریکا، السالوادور، نیکاراگوئه، پاناما، کلمبیا، پرو،  �

شیلی، پاراگوئه، برزیل، اکوادور و …
آفریقا: الجزایر، مراکش، تونس، گابون، آفریقای جنوبی، گینه و … �
آسیا و خاورمیانه: ایران، بحرین، امارات متحده عربی، برونئی و …  �

معرفی شرکت PRADA NARGESA اسپانیا
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کلیه محصوالت این شرکت بدلیل برخورداری از کیفیت ساخت بسیار باال با زمان گارانتی 3 ساله عرضه می شوند و 
ارائه خدمات پس از فروش این شرکت را در ایران شرکت بهنیا صنعت وزین به عنوان نماینده انحصاری این شرکت 

در ایران بر عهده دارد.
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MC150B
دستگاه خمکاری لوله و پروفیل های فلزی

معرفی محصول

دستگاه خم سه غلتک MC150B با دو غلتک درایو به عنوان ماشین خمکاری 
جهت خم انواع پروفیل های فلزی با ابعاد کوچک و متوسط کاربرد دارد. قابلیت 
استفاده به دو صورت افقی و عمودی باعث می شود تا بتوان انواع خمکاری ها را 

بدون محدودیت در طول و شعاع ایجاد نمود.

مشخصات و ویژگی ها

ناودانی،  نبشی،  خم  قابلیت  )با  دستگاه  با  همراه  استاندارد  غلتک   9 دارای  	•
تسمه، قوطی، میلگرد و ...(

امکان سفارش غلتک ویژه جهت خمکاری لوله 	•
حداکثر توان خمکاری لوله ها )قطر لوله(:  2 اینچ )50 میلیمتر( 	•

3mm x 40 x 40 :حداکثر توان خمکاری قوطی 	•
دارای دو محور موتوردار 	•

قدرت موتور: 1 اسب بخار 	•
دارای استاندارد CE  اروپا                                         	•

نحوه کارکرد و استفاده

 دستگاه MC150B  دارای مکانیزم خمکاری هرمی )Pyramidal( بوده که 
در آن دو محور محرک در غلتک های پایینی قرار داشته و غلتک باالیی به عنوان 
نگه دارنده و تنظیم کننده شعاع خمش عمل می کند. کار با این دستگاه بسیار 
ساده بوده، به این صورت که ابتدا به کمک اهرم عمودی باالی دستگاه و خط کش 
مدرج، شعاع خم مورد نظر را تعیین نموده و سپس به کمک کنترل دستی همراه 
با دستگاه، خم مورد نظر را ایجاد می نماییم. همچنین به کمک دو غلتک کناری 

دستگاه، امکان ایجاد کویل از پروفیل های مختلف نیز وجود دارد.

مزایا

وزن بسیار پایین دستگاه )270 کیلوگرم( 	•
قابلیت کارکرد در دو وضعیت افقی و عمودی 	•

قابلیت استفاده با برق تک فاز و سه فاز 	•
3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش  	•

سرعت و دقت باال در خمکاری 	•
خمکاری بسیار تمیز و بدون ایجاد تغییر در سطح مقطع پروفیل 	•

زمینه های استفاده و کاربردها

خمکاری قوسی انواع پروفیل های فلزی 	•
کارگاه های تولید نرده و حفاظ پله 	•

کارگاه های رول و خمکاری 	•
فرفورژه سازی 	•

درب و پنجره سازی و ... 	•
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MC200
دستگاه خمکاری لوله و پروفیل های فلزی

معرفی محصول

دستگاه خم سه غلتک MC200 با دو غلتک درایو به عنوان ماشین خمکاری 
جهت خم انواع پروفیل های فلزی کاربرد دارد. قابلیت استفاده به دو صورت افقی 
و عمودی باعث می شود تا بتوان انواع خمکاری ها را بدون محدودیت در طول 

و شعاع ایجاد نمود.

مشخصات و ویژگی ها

ناودانی،  نبشی،  خم  قابلیت  )با  دستگاه  با  همراه  استاندارد  غلتک   9 دارای  	•
تسمه، قوطی، میلگرد و ...(

امکان سفارش غلتک ویژه جهت خمکاری لوله 	•
حداکثر توان خمکاری لوله ها )قطر لوله(:  2/5 اینچ )64 میلیمتر( 	•

3mm x 50 x 50 :حداکثر توان خمکاری قوطی 	•
سرعت چرخش غلتک ها: 8 دور در دقیقه 	•

دارای دو محور موتوردار 	•
قدرت موتور: 1/5 اسب بخار 	•

دارای استاندارد CE  اروپا 	•

نحوه کارکرد و استفاده

دستگاه MC200  دارای مکانیزم خمکاری هرمی )Pyramidal( بوده که در 
آن دو محور محرک در غلتک های پایینی قرار داشته و غلتک باالیی به عنوان 
نگه دارنده و تنظیم کننده شعاع خمش عمل می کند. کار با این دستگاه بسیار 
ساده بوده، به این صورت که ابتدا به کمک اهرم عمودی باالی دستگاه و خط 
کش مدرج، شعاع خم مورد نظر را تعیین نموده و سپس به کمک کنترل دستی 
همراه با دستگاه، خم مورد نظر را ایجاد می نماید. همچنین به کمک دو غلتک 

کنار دستگاه امکان ایجاد کویل از پروفیل های مختلف نیز وجود دارد.

مزایا

وزن پایین )320 کیلوگرم( 	•
قابلیت استفاده در دو وضعیت افقی و عمودی 	•

قابلیت استفاده با برق تک فاز و سه فاز 	•
3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش  	•

سرعت و دقت باال در خمکاری 	•
خمکاری بسیار تمیز و بدون ایجاد تغییر در سطح مقطع پروفیل 	•

زمینه های استفاده و کاربردها

ساخت انواع پروفیل های قوسی شکل 	•
کارگاه های تولید نرده و حفاظ پله 	•

کارگاه های رول و خمکاری 	•
فرفورژه سازی 	•

درب و پنجره سازی و ... 	•
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MC200H
دستگاه خمکاری لوله و پروفیل های فلزی

معرفی محصول

دستگاه خم سه غلتک MC200H با دو محور درایو به عنوان ماشین خمکاری 
انواع پروفیل های فلزی کاربرد دارد. قابلیت استفاده در  هیدرولیکی جهت خم 
بدون  را  ها  انواع خمکاری  بتوان  تا  باعث می شود  و عمودی  افقی  دو وضعیت 

محدودیت در طول و شعاع ایجاد نمود.

مشخصات و ویژگی ها

ناودانی،  نبشی،  خم  قابلیت  )با  دستگاه  با  همراه  استاندارد  غلتک   9 دارای  	•
تسمه، قوطی، میلگرد و ...(

امکان سفارش غلتک ویژه جهت خمکاری لوله 	•
دارای دو محور موتوردار 	•

حداکثر توان خمکاری لوله ها )قطر لوله(:  3 اینچ )77 میلیمتر( 	•
3mm x 50 x 50 :حداکثر توان خمکاری قوطی 	•

قدرت موتور: 1/5 اسب بخار 	•
دارای استاندارد CE  اروپا 	•

نحوه کارکرد و استفاده

دستگاه MC200H  دارای مکانیزم خمکاری هرمی )Pyramidal( بوده که 
در آن دو محور محرک در غلتک های پایینی قرار داشته و غلتک باالیی به عنوان 
نگه دارنده و تنظیم کننده شعاع خمش عمل می کند. کار با این دستگاه بسیار 
و خط کش  دستگاه  باالی  اهرم  به کمک  ابتدا   که  این صورت  به  بوده،  ساده 
مدرج، شعاع خم مورد نظر را تعیین نموده و سپس به کمک کنترل دستی همراه 
با دستگاه، خم مورد نظر ایجاد می گردد. همچنین به کمک دو غلتک کناری 

دستگاه امکان ایجاد کویل از پروفیل های مختلف نیز وجود دارد.

مزایا

وزن پایین )360 کیلوگرم( 	•
قابلیت استفاده در دو وضعیت افقی و عمودی 	•

قابلیت استفاده با برق تک فاز و سه فاز 	•
3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش  	•

سرعت و دقت باال در خمکاری 	•
خمکاری بسیار تمیز و بدون ایجاد تغییر در سطح مقطع پروفیل 	•

زمینه های استفاده و کاربردها

ساخت انواع سازه های قوسی 	•
کارگاه های تولید نرده و حفاظ پله 	•

کارگاه های رول و خمکاری 	•
فرفورژه سازی 	•

درب و پنجره سازی و ... 	•
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MC400
دستگاه خمکاری لوله و پروفیل های فلزی

معرفی محصول

دستگاه خم سه محوره MC400 با سه محور محرک به عنوان ماشین خمکاری 
انواع پروفیل های فلزی کاربرد دارد. قابلیت استفاده در دو وضعیت  جهت خم 
صورت افقی و عمودی باعث می شود تا بتوان انواع خمکاری ها را بدون محدودیت 
مکانیزم سه  داشتن  بدلیل  این دستگاه  نمود. همچنین  ایجاد  و شعاع  در طول 

محور درایو امکان خمکاری بسیار دقیق و با کیفیت پروفیل ها را داراست.

مشخصات و ویژگی ها

ناودانی،  نبشی،  خم  قابلیت  )با  دستگاه  با  همراه  استاندارد  غلتک   9 دارای  	•
تسمه، قوطی، میلگرد و ...(

امکان سفارش غلتک های ویژه جهت خمکاری لوله 	•
دارای سه محور موتوردار 	•

حداکثر توان خمکاری لوله ها )قطر لوله(: 2/5 اینچ )64 میلیمتر( 	•
3mm x 50 x 50 :حداکثر توان خمکاری قوطی 	•

قدرت موتور: 1/5 اسب بخار 	•
دارای استاندارد CE  اروپا 	•

نحوه کارکرد و استفاده

دستگاه MC400  دارای مکانیزم خمکاری نامتقارن )Asymmetric( بوده که 
در آن دو غلتک های پایینی در راستای یک قوس عمودی قابلیت جابجایی داشته 
و غلتک باالیی نیز دارای موتور می باشد.این مکانیزم خمکاری امکان خمکاری 
پروفیل های قطورتر و با شعاع خمکاری کوچکتر را فراهم می نماید. کار با این 
دستگاه بسیار ساده بوده، به این صورت که ابتدا به کمک دو غلتک پایینی شعاع 
مورد نظر خم را تعیین نموده و سپس به کمک کنترل دستی همراه با دستگاه، 
خم مورد نظر ایجاد می گردد. همچنین دو غلتک در قسمت کناری دستگاه تعبیه 
شده است که به کمک آنها امکان ایجاد کویل از پروفیل های مختلف نیز وجود 

دارد. 

مزایا

وزن پایین )365 کیلوگرم( 	•
قابلیت استفاده در دو وضعیت افقی و عمودی 	•

قابلیت استفاده با برق تک فاز و سه فاز 	•
3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش  	•

سرعت و دقت باال در خمکاری 	•
خمکاری بسیار تمیز و بدون ایجاد تغییر در سطح مقطع پروفیل  	•

از  استفاده  دلیل  به  کوچک  بسیار  شعاع  با  و  دقیق  های  خم  ایجاد  امکان  	•
مکانیزم سه محور درایو

زمینه های استفاده و کاربردها

ساخت انواع سازه های قوسی 	•
کارگاه های تولید نرده و حفاظ پله 	•

کارگاه های رول و خمکاری 	•
فرفورژه سازی 	•

درب و پنجره سازی و ... 	•
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MC650
دستگاه خمکاری لوله و پروفیل های فلزی

معرفی محصول

دستگاه خم سه محور محرک MC650 به عنوان ماشین خمکاری جهت خم 
انواع پروفیل های فلزی با ابعاد بزرگ کاربرد دارد. قابلیت استفاده در دو وضعیت 
افقی و عمودی باعث می شود تا بتوان انواع خمکاری ها از جمله خم های مورد 

نیاز پله های مارپیچ را بدون محدودیت در طول و شعاع ایجاد نمود.

مشخصات و ویژگی ها

ناودانی،  نبشی،  خم  قابلیت  )با  دستگاه  با  همراه  استاندارد  غلتک   9 دارای  	•
تسمه، قوطی، میلگرد و ...(

امکان سفارش غلتک های ویژه جهت خمکاری لوله 	•
دارای سه محور موتوردار 	•

حداکثر توان خمکاری لوله ها )قطر لوله(: 4 اینچ )102 میلیمتر( 	•
4mm x 70 x 70 :حداکثر توان خمکاری قوطی 	•

قدرت موتور: 4 اسب بخار 	•
دارای استاندارد CE  اروپا 	•

نحوه کارکرد و استفاده

بوده   )Asymmetric( نامتقارن  MC650  دارای مکانیزم خمکاری  دستگاه 
که در آن دو غلتک های پایینی در راستای یک قوس عمودی قابلیت جابجایی 
داشته و غلتک باالیی نیز دارای موتور می باشد.کار با این دستگاه بسیار ساده 
بوده، به این صورت که ابتدا به کمک کنترل پانل دستگاه و جابجایی هر دو غلتک 
پایینی، شعاع مورد نظر خم را تعیین نموده و سپس به کمک کنترل دستی همراه 
با دستگاه، خم مورد نظر ایجاد می گردد. همچنین به کمک دو غلتک کناری 
دستگاه امکان ایجاد کویل از پروفیل های مختلف وجود دارد. سه موتوره بودن 

این دستگاه باعث می شود تا بتوان شعاع های کوچکتر را نیز ایجاد نمود.

مزایا

قابلیت استفاده در دو وضعیت افقی و عمودی 	•
قابلیت ایجاد کویل با گام باال 	•

 IPE قابلیت خم تیرآهن 	•
3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش  	•

سرعت و دقت باال در خمکاری 	•
خمکاری بسیار تمیز و بدون ایجاد تغییر در سطح مقطع پروفیل  	•

قابلیت خمکاری پروفیل های سنگین بدلیل مکانیزم سه محور درایو 	•

زمینه های استفاده و کاربردها

ساخت انواع سازه های قوسی  	•
کارگاه های تولید نرده و حفاظ پله 	•

کارگاه های رول و خمکاری 	•
فرفورژه سازی 	•

درب و پنجره سازی و ... 	•
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SizeSize

50 x 8

60 x 20

25 x 25

40 x 40 x 3

40

40

50

50

40

25

SizeSizeSection

MC200 MC400 MC200HMC150B

Min. radius Min. radius Min. radius Min. radius

50 x 10

80 x 20

30 x 30

50 x 50 x 3

40

40

60

60

40

30

300

200

200

350

200

250

200

250

500

180

300

150

200

700

200

250

300

300

420

150

80 x 20

60 x 10

30 x 30

50 x 50 x 3

40

40

60

60

40

30

200

150

150

450

200

250

225

225

300

150

50 x 10

80 x 20

30 x 30

50 x 50 x 3

40

40

60

60

40

30

250

150

150

600

150

200

225

225

200

150

* 

Size

100 x 20
80 x 20

100 x 25
80 x 20

45 x 45
25 x 25

70 x 70 x 4
40 x 40 x 3

80*
70
40

120
80

120
80

70
40

50
25

MC650

Min. radius

1250
450

350
200

300
200

750
350

500
400
150

600
400

700
400

600
250

300
175

80*
60
40

500
400
150

40 x 2*
50,8 x 3*
= 2” x 3*

40 x 2*
63,5 x 3*

= 2”1/2 x 3*

300
600
600

250
500
500

40 x 2*
76,2 x 2*
= 3” x 2*

200
500
500

40 x 2*
63,5 x 3*

= 2”1/2 x 3*

200
450
450

88,9 x 4*
101,6 x 3*
= 4” x 3*

700
700
700

بوسیله غلتک های قابل خریداری

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

مقایسه ظرفیت دستگاه های خمکاری لوله و پروفیل برای پروفیل های مختلف فلزی

توجه: ظرفیت های قید شده در جدول زیر بصورت تقریبی بوده و ظرفیت دستگاه کاماًل به سختی و کیفیت پروفیل بستگی دارد. 
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MP1400 CNC
دستگاه پرس عمودی خمکاری سی ان سی

معرفی محصول

دستگاه خم ورق MP1400  با قابلیت CNC جهت خمکاری انواع ورق های 
فلزی در ضخامت های متوسط و کم کاربرد دارد. امکانات، کیفیت و قابلیت های 
MP1400 این دستگاه را نسبت به نمونه های مشابه موجود در ایران، متمایز 

می کند.

مشخصات و ویژگی ها

قدرت موتور: 6 اسب بخار 	•
قدرت موتور هیدرولیک: 40 تن 	•

حداکثر طول قابل خمکاری: 1455 میلی متر 	•
حداکثر جابجایی پانچ: 155 میلی متر 	•

مقدار جابجایی افقی »قرار«  - گیج عقبی اندازه گیری عمق خمکاری ورق   	•
)Back Stop( : 600 میلی متر

کنترل خودکار حرکت افقی )محور X( قرار - زبانه اندازه گیری پشتی عمق  	•
)Back Stop( خمکاری ورق

کنترل دستی حرکت عمودی )محور R( و حرکت عرضی )محور Z( قرار -  	•
)Back Stop( زبانه اندازه گیری پشتی عمق خمکاری ورق

قابلیت سفارش محور R موتوردار و اتوماتیک برای حرکت قرار - زبانه اندازه  	•
 )Back Stop( گیری پشتی عمق خمکاری ورق

نمایشگر لمسی محیط کاربری نرم افزاری 10 اینچی با رزولوشن باال و چند  	•
زبانه )تا 20 زبان(

مجهز به سیستم قفل سازی پانچرها از نوع Promecam همراه با پانچرهای  	•
سگمنتی قابل افزایش و کاهش به میزان مورد نیاز

 Euro Promecam مجهز به سیستم حرکت قالبهای تیغه با مکانیزم ریلی 	•

نحوه کارکرد و استفاده

در دستگاه MP1400 به کمک نرم افزار چندزبانه و مانیتور 10 اینچی لمسی 
نوع خم مورد نظر را شبیه سازی نموده و آن را به صورت گرافیکی نمایش می 
افزار اعمال  دهد. کاربر تنها کافیست تنظیمات مورد نظر خود را به کمک نرم 
نموده و سپس ورق فلزی را جهت خمکاری در دستگاه قرار دهد. قابلیت  خودکار 
تنظیم محل خمکاری موجب می شود یک کاربر به تنهایی بتواند ورق های با 

طول باال را بدون نگرانی از تغییر در محل خم در دستگاه قرار دهد.

مزایا

CNC بصورت  )Back Stop( تنظیم زبانه اندازه گیری 	•
مجهز به اصالح کننده الکترونیکی خمش شاسی 	•

نورهای  بوسیله  عملکردش  که  باال  فرکانس  لیزر  سنسور  سیستم  به  مجهز  	•
خارجی تحت تاثیر قرار نمیگیرد

مجهز به کنترل فشار الکترونیکی انطباق پذیر 	•
مجهز به سیستم توقف الکترونیکی برنامه ریزی شونده بوسیله نرم افزار 	•

دارای سیستم نوری خط کشی خط خمکاری ورق 	•
مجهز به واحد هیدرولیکی 20 ولت DC با شیرهای ایمنی اضافی همراه با  	•

نمایشگر تصویری فشار
اتصال  USB 2.0 برای عملیات های پشتیبان گیری، بروزرسانی و کارهای  	•

جانبی
برای   )Ball Screw( پیچی  حرکتی  مکانیزم  با  جلویی  بازوهای  دارای  	•

نگهداری ایده آل ورقهای فلزی حین پانچ
GIVI MISURE  مجهز به انکودر نوری با دقت بسیار باال ساخت شرکت 	•

3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش 	•

زمینه های استفاده و کاربردها

صنایع برشکاری و خمکاری فلزات 	•
صنایع ورق کاری فلزات 	•

صنایع ساخت تابلو برق، کانکس و ... 	•

ESA مجهز به کنترل عددی از نوع 	•
حداکثر ضخامت قابل خمکاری برای ST37 : 6  میلی متر 	•
حداکثر ضخامت قابل خمکاری برای ST52 : 4 میلی متر 	•

تنظیم کننده دمای روغن هیدرولیک الکترونیکی 	•
وزن: 2900 کیلوگرم 	•

دارای استاندارد CE اروپا 	•
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MP2003 CNC
دستگاه پرس عمودی خمکاری سی ان سی

معرفی محصول

دستگاه خم ورق MP2003  با قابلیت CNC جهت خمکاری انواع ورق های 
فلزی در ضخامت های متوسط و کم کاربرد دارد. امکانات، کیفیت و قابلیت های 
MP2003 این دستگاه را نسبت به نمونه های مشابه موجود در ایران، متمایز 

می کند.

مشخصات و ویژگی ها

قدرت موتور: 7/5 اسب بخار 	•
قدرت موتور هیدرولیک: 60 تن 	•

حداکثر طول قابل خمکاری: 2500 میلی متر 	•
حداکثر جابجایی پانچ: 120 میلی متر 	•

 Back( مقدار جابجایی قرار - زبانه اندازه گیری پشتی عمق خمکاری ورق 	•
Stop( : 600 میلی متر

کنترل خودکار حرکت افقی )محور X( قرار - زبانه اندازه گیری پشتی عمق  	•
)Back Stop( خمکاری ورق

کنترل دستی حرکت عمودی )محور R( و حرکت عرضی )محور Z( قرار -  	•
)Back Stop( زبانه اندازه گیری پشتی عمق خمکاری ورق

قابلیت سفارش محور R موتوردار و اتوماتیک برای حرکت قرار - زبانه اندازه  	•
 )Back Stop( گیری پشتی عمق خمکاری ورق

نمایشگر لمسی محیط کاربری نرم افزاری 10 اینچی با رزولوشن باال و چند  	•
زبانه )تا 20 زبان(

مجهز به سیستم قفل سازی پانچرها از نوع Promecam همراه با پانچرهای  	•
سگمنتی قابل افزایش و کاهش به میزان مورد نیاز

 Euro Promecam مجهز به سیستم حرکت قالبهای تیغه با مکانیزم ریلی 	•

نحوه کارکرد و استفاده

در دستگاه MP2003 به کمک نرم افزار چندزبانه و مانیتور 10 اینچی لمسی 
نوع خم مورد نظر را شبیه سازی نموده و آن را به صورت گرافیکی نمایش می 
افزار اعمال  دهد. کاربر تنها کافیست تنظیمات مورد نظر خود را به کمک نرم 
نموده و سپس ورق فلزی را جهت خمکاری در دستگاه قرار دهد. قابلیت  خودکار 
تنظیم محل خمکاری موجب می شود یک کاربر به تنهایی بتواند ورق های با 

طول باال را بدون نگرانی از تغییر در محل خم در دستگاه قرار دهد.

مزایا

CNC  بصورت )Back Stop( تنظیم زبانه اندازه گیری 	•
مجهز به اصالح کننده الکترونیکی خمش شاسی 	•

نورهای  بوسیله  عملکردش  که  باال  فرکانس  لیزر  سنسور  سیستم  به  مجهز  	•
خارجی تحت تاثیر قرار نمی گیرد

مجهز به کنترل فشار الکترونیکی انطباق پذیر 	•
مجهز به سیستم توقف الکترونیکی برنامه ریزی شونده بوسیله نرم افزار 	•

دارای سیستم نوری خط کشی خط خمکاری ورق 	•
مجهز به واحد هیدرولیکی 20 ولت DC با شیرهای ایمنی اضافی همراه با  	•

نمایشگر تصویری فشار
اتصال USB 2.0 برای عملیات های پشتیبان گیری، بروزرسانی و کارهای  	•

جانبی
برای   )Ball Screw( پیچی  حرکتی  مکانیزم  با  جلویی  بازوهای  دارای  	•

نگهداری ایده آل ورقهای فلزی حین پانچ
GIVI MISURE  مجهز به انکودر نوری با دقت بسیار باال ساخت شرکت 	•

3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش  	•

زمینه های استفاده و کاربردها

صنایع برشکاری و خمکاری فلزات 	•
صنایع ورق کاری فلزات 	•

صنایع ساخت تابلو برق، کانکس و .... 	•

ESA مجهز به کنترل عددی از نوع 	•
حداکثر ضخامت قابل خمکاری برای ST37 : 6  میلی متر

حداکثر ضخامت قابل خمکاری برای ST52 : 4 میلی متر 	•
تنظیم کننده دمای روغن هیدرولیک الکترونیکی 	•

وزن: 5800 کیلوگرم 	•
دارای استاندارد  CE  اروپا 	•
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MP3003 CNC
دستگاه پرس عمودی خمکاری سی ان سی

معرفی محصول

دستگاه خم ورق MP3003  با قابلیت CNC جهت خمکاری انواع ورق های 
فلزی در ضخامت های متوسط و کم کاربرد دارد. امکانات، کیفیت و قابلیت های 
MP3003 این دستگاه را نسبت به نمونه های مشابه موجود در ایران، متمایز 

می کند.

مشخصات و ویژگی ها

قدرت موتور: 12 اسب بخار 	•
قدرت موتور هیدرولیک: 120 تن 	•

حداکثر طول قابل خمکاری: 3125 میلی متر 	•
حداکثر جابجایی پانچ: 160 میلی متر 	•

 Back( مقدار جابجایی قرار - زبانه پشتی اندازه گیری عمق خمکاری ورق 	•
Stop( : 600 میلی متر

کنترل خودکار حرکت افقی )محور X( قرار - زبانه اندازه گیری پشتی عمق  	•
)Back Stop( خمکاری ورق

کنترل دستی حرکت عمودی )محور R( و حرکت عرضی )محور Z( قرار -  	•
)Back Stop( زبانه اندازه گیری پشتی عمق خمکاری ورق

قابلیت سفارش محور R موتوردار و اتوماتیک برای حرکت قرار - زبانه اندازه  	•
 )Back Stop( گیری پشتی عمق خمکاری ورق

نمایشگر لمسی محیط کاربری نرم افزاری 10 اینچی با رزولوشن باال و چند  	•
زبانه )تا 20 زبان(

مجهز به سیستم قفل سازی پانچرها از نوع Promecam همراه با پانچرهای  	•
سگمنتی قابل افزایش و کاهش به میزان مورد نیاز

 Euro Promecam مجهز به سیستم حرکت قالبهای تیغه با مکانیزم ریلی 	•

نحوه کارکرد و استفاده

در دستگاه MP3003 به کمک نرم افزار چندزبانه و مانیتور 10 اینچی لمسی 
نوع خم مورد نظر را شبیه سازی نموده و آن را به صورت گرافیکی نمایش می 
افزار اعمال  دهد. کاربر تنها کافیست تنظیمات مورد نظر خود را به کمک نرم 
نموده و سپس ورق فلزی را جهت خمکاری در دستگاه قرار دهد. قابلیت  خودکار 
تنظیم محل خمکاری موجب می شود یک کاربر به تنهایی بتواند ورق های با 

طول باال را بدون نگرانی از تغییر در محل خم در دستگاه قرار دهد.

مزایا

CNC بصورت )Back Stop( تنظیم زبانه اندازه گیری 	•
مجهز به اصالح کننده الکترونیکی خمش شاسی 	•

نورهای  بوسیله  عملکردش  که  باال  فرکانس  لیزر  سنسور  سیستم  به  مجهز  	•
خارجی تحت تاثیر قرار نمیگیرد

مجهز به کنترل فشار الکترونیکی انطباق پذیر 	•
مجهز به سیستم توقف الکترونیکی برنامه ریزی شونده بوسیله نرم افزار 	•

دارای سیستم نوری خط کشی خط خمکاری ورق 	•
مجهز به واحد هیدرولیکی 20 ولت DC با شیرهای ایمنی اضافی همراه با  	•

نمایشگر تصویری فشار
اتصال USB 2.0 برای عملیات های پشتیبان گیری، بروزرسانی و کارهای  	•

جانبی
برای   )Ball Screw( پیچی  حرکتی  مکانیزم  با  جلویی  بازوهای  دارای  	•

نگهداری ایده آل ورقهای فلزی حین پانچ
GIVI MISURE  مجهز به انکودر نوری با دقت بسیار باال ساخت شرکت 	•

3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش  	•

زمینه های استفاده و کاربردها

صنایع برشکاری و خمکاری فلزات 	•
صنایع ورق کاری فلزات 	•

صنایع ساخت تابلو برق، کانکس و .... 	•

ESA مجهز به کنترل عددی از نوع 	•
حداکثر ضخامت قابل خمکاری برای ST37 : 6  میلی متر

حداکثر ضخامت قابل خمکاری برای ST52 : 4 میلی متر 	•
تنظیم کننده دمای روغن هیدرولیک الکترونیکی 	•

وزن: 9100 کیلوگرم 	•
دارای استاندارد  CE  اروپا 	•
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MT150A
دستگاه خمکاری، پیچاندن و رول کردن فلزات

معرفی محصول

دستگاه MT150A با قابلیت پیچاندن، حلزونی کردن، قالب زدن و فنر زدن 
یکی از کاربردی ترین دستگاه های تولیدی شرکت NARGESA محسوب می 
گردد. توانایی شکل دهی فلزات با ابعاد کوچک و متوسط به صورت نورد سرد و 
استفاده از حالت های شکل دهی CNC از خصوصیات MT150A محسوب 

می گردد.

مشخصات و ویژگی ها

قدرت 0/5 اسب بخار )0/37 کیلووات( 	•
خمکاری و پیچاندن قطعات به روش پرداخت سرد 	•

حداکثر ظرفیت پیچشی: 20 میلیمتر )”3/4( 	•
حداکثر ظرفیت خمشی: 16 میلیمتر )”5/8( 	•

حداکثر ظرفیت رول کردن و خمکاری تسمه های تخت یا پروفیلهای مشابه:  	•
 1.25x3/8 inche 35 یاx10mm

حداکثر طول پیوسته پیچاندن تسمه ها: 0/960 متر 	•
برق مصرفی: 230 	•

سرعت چرخش: تا 5 دور در دقیقه 	•
وزن : 260 کیلوگرم 	•

دارای استاندارد CE  اروپا 	•

نحوه کارکرد و استفاده

و  ثابت  آنها  از  یکی  باشد  دارای دو عدد فک در دو طرف دستگاه می  دستگاه 
نقاله بوده و میزان  باشد. فک متحرک دارای  دیگری دارای امکان چرخش می 
انتهای  پیچش قطعه کار را مشخص می کند. هنگامی که قصد حلزونی کردن 
پروفیل را داشته باشیم، یک قالب مخصوص به فک متحرک متصل شده و انتهای 
قطعه مورد نظر درون قالب قرار می گیرد و فک متحرک شروع به دوران کردن 
می کند و قطعه کار حلزونی می شود و یا اینکه قطعه ای را که  می خواهیم 
پیچانده شود بین دو فک دستگاه قرار داده می شود و سپس با استارت دستگاه 
مطابق برنامه ای که به دستگاه داده شده است، قطعه مطابق فرم دلخواه شکل 
داده می شود. همچنین با اتصال قطعات و ابزارهای موجود می توان تغییر شکل 

های دلخواه دیگری را هم روی قطعات ایجاد نمود.

مزایا

با قابلیت برنامه ریزی سی ان سی برای تولید حجم زیاد قطعات مشابه 	•
مناسب برای کارگاه های کوچک، متوسط و بزرگ 	•

دارای سیستم انتقال قدرت ایمن و مطمئن با کارایی باال و بدون لزوم تعمیر و  	•
نگهداری خاص

ایده آل برای ساخت انواع قطعات فرفوژه و الزامی برای ساخت طراحی هایی  	•
که بدلیل سفارش مشتری نیاز به سفارشی سازی و پرداخت ویژه دارند.

دارای 2 کاربری، یکی برای پیچاندن قطعات و دیگری برای خمکاری تسمه  	•
های فلزی بدون محدودیت گلویی. با این ساختار می توان قطعات بسیار بزرگ 

را ایجاد نمود که در بسیاری از دستگاه های مشابه این امکان وجود ندارد.
دارای شمارنده قطعه 	•

سرعت عملکرد و دقت باال نسبت به نمونه های مشابه 	•
دارای 10 ابزار ارائه شده همراه دستگاه 	•

دارای 5 ابزار قابل سفارش 	•
3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش 	•

زمینه های استفاده و کاربردها

کارگاه های تولید نرده و حفاظ پله 	•
فرفورژه سازی 	•

درب و پنجره سازی و ... 	•
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MT150R
دستگاه خمکاری، پیچاندن و رول کردن فلزات

معرفی محصول

دستگاه MT150R با قابلیت پیچاندن، حلزونی کردن، قالب زدن و فنر زدن 
از کاربردی ترین تجهیزات تولیدی شرکت NARGESA محسوب می  یکی 
گردد. توانایی شکل دهی فلزات با ابعاد کوچک و متوسط بدون نیاز به کوره و به 

صورت نورد سرد از خصوصیات MT150R محسوب می گردد.

مشخصات و ویژگی ها

قدرت 0/5 اسب بخار )0/37 کیلووات( 	•
خمکاری و پیچاندن قطعات به روش پرداخت سرد 	•

حداکثر ظرفیت پیچشی: 20 میلیمتر )”3/4( 	•
حداکثر ظرفیت خمشی: 16 میلیمتر )”5/8( 	•

حداکثر ظرفیت رول کردن و خمکاری تسمه های تخت یا پروفیلهای مشابه:  	•
 1.25x3/8 inche 35 یاx10mm

حداکثر طول پیوسته پیچاندن تسمه ها: 0/960 متر 	•
برق مصرفی: 230 یا 400 ولت سه فاز 	•

سرعت چرخش: تا 4 دور در دقیقه 	•

نحوه کارکرد و استفاده

و  ثابت  آنها  از  یکی  باشد  دارای دو عدد فک در دو طرف دستگاه می  دستگاه 
نقاله بوده و میزان  باشد. فک متحرک دارای  دیگری دارای امکان چرخش می 
انتهای  پیچش قطعه کار را مشخص می کند. هنگامی که قصد حلزونی کردن 
پروفیل را داشته باشیم، یک قالب مخصوص به فک متحرک متصل شده و انتهای 
قطعه مورد نظر درون قالب قرار می گیرد و فک متحرک شروع به دوران کردن 
می کند و قطعه کار حلزونی می شود و یا اینکه قطعه ای را که  می خواهیم 
پیچانده شود بین دو فک دستگاه قرار داده می شود و سپس با استارت دستگاه 
قطعه مطابق فرم دلخواه شکل داده می شود. همچنین با اتصال قطعات و ابزارهای 
موجود می توان تغییر شکل های دلخواه دیگری را هم روی قطعات ایجاد نمود.

مزایا

با قابلیت برنامه ریزی سی ان سی برای تولید حجم زیاد قطعات مشابه 	•
مناسب برای کارگاه های کوچک، متوسط 	•

دارای سیستم انتقال قدرت ایمن و مطمئن با کارایی باال و بدون لزوم تعمیر و  	•
نگهداری خاص

ایده آل برای ساخت انواع قطعات فرفوژه و الزامی برای ساخت طراحی هایی  	•
که بدلیل سفارش مشتری نیاز به سفارشی سازی و پرداخت ویژه دارند.

سرعت عملکرد و دقت باال نسبت به نمونه های مشابه 	•
دارای 10 ابزار ارائه شده همراه دستگاه 	•

دارای 5 ابزار قابل سفارش 	•
3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش 	•

زمینه های استفاده و کاربردها

کارگاه های تولید نرده و حفاظ پله 	•
فرفورژه سازی 	•

درب و پنجره سازی و ... 	•
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MT500A
دستگاه خمکاری، پیچاندن و رول کردن فلزات

معرفی محصول

دستگاه MT500A با قابلیت پیچاندن، حلزونی کردن، قالب زدن و فنر زدن 
NARGESA محسوب  تولیدی شرکت  ترین دستگاه های  کاربردی  از  یکی 
می گردد. توانایی شکل دهی فلزات با ابعاد متوسط و بزرگ به صورت نورد سرد 
و استفاده از حالت های شکل دهی CNC از خصوصیات MT500A محسوب 

می گردد.

مشخصات و ویژگی ها

قدرت 5/5 اسب بخار )4 کیلووات( 	•
خمکاری و پیچاندن قطعات به روش پرداخت سرد 	•
حداکثر ظرفیت پیچشی: 40 میلیمتر )”3/8 1( 	•

حداکثر ظرفیت خمشی: 25 میلیمتر )”1( 	•
حداکثر ظرفیت رول کردن و خمکاری تسمه های تخت یا پروفیلهای مشابه:  	•

 2x3/8 inche 50 یاx10mm
حداکثر طول پیوسته پیچاندن تسمه ها: 1/620 متر 	•

برق مصرفی: 230 یا 400 ولت سه فاز 	•
سرعت چرخش: 6 دور در دقیقه 	•

وزن : 1350 کیلوگرم 	•
دارای استاندارد CE  اروپا 	•

نحوه کارکرد و استفاده

دستگاه دارای دو عدد سه نظام در دو طرف دستگاه می باشد یکی از سه نظام 
ها ثابت و دیگری دارای چرخش می باشد. سه نظامی متحرک دارای نقاله است 
و میزان پیچش قطعه کار را مشخص می کند. هنگامی که قصد حلزونی کردن 
انتهای پروفیل را داشته باشیم، یک قالب مخصوص به سه نظام متحرک متصل 
به  نظام شروع  قرار می گیرد و سه  قالب  نظر درون  انتهای قطعه مورد  و  شده 
حرکت کردن می کند و قطعه کار حلزونی می شود. حال اگر پروفیل مورد نظر 
ضخامت زیادی داشته باشد و قصد خم کردن و یا U شکلی کردن آن را داشته 
قالب مخصوص و متحرک وجود دارد که  باشیم، در بخش کناری دستگاه یک 
انتهای قطعه کار درون آن قرار می گیرد و توسط مانیتور و کیبوردی که در کنار 
تنظیم  قالب  و همچنین جهت چرخش  آن  مقدار  زاویه خم،  دارد  قرار  دستگاه 

می گردند.

مزایا

قابلیت ذخیره 8 حالت شکل دهی مختلف به کمک پنل لمسی 	•
دارای شمارنده قطعه 	•

با قابلیت برنامه ریزی سی ان سی برای تولید حجم زیاد قطعات مشابه 	•
مناسب برای کارگاه های کوچک، متوسط و بزرگ 	•

دارای سیستم انتقال قدرت ایمن و مطمئن با کارایی باال و بدون لزوم تعمیر و  	•
نگهداری خاص

ایده آل برای ساخت انواع قطعات فرفوژه و الزامی برای ساخت طراحی هایی  	•
که بدلیل سفارش مشتری نیاز به سفارشی سازی و پرداخت ویژه دارند.

دارای 2 کاربری، یکی برای پیچاندن قطعات و دیگری برای خمکاری تسمه  	•
های فلزی بدون محدودیت گلویی. با این ساختار می توان قطعات بسیار بزرگ 

را ایجاد نمود که در بسیاری از دستگاه های مشابه این امکان وجود ندارد.
پنل کنترل دیجیتال و کیبورد لمسی 	•

سرعت عملکرد و دقت باال نسبت به نمونه های مشابه 	•
•		دارای 14 ابزار ارائه شده همراه دستگاه

دارای 6 ابزار قابل سفارش 	•
3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش  	•

زمینه های استفاده و کاربردها

کارگاه های تولید نرده و حفاظ پله  	•
فرفورژه سازی 	•

درب و پنجره سازی 	•
قالب سازی و ... 	•
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NOA60
دستگاه ایجاد طرح و نقش روی تسمه ها و کنگره زنی روی پروفیل ها

معرفی محصول

ایجاد طرح های برجسته روی ورق ها و  قابلیت   NOA60 دستگاه طرح زنی 
با طرح ها و  انتخاب چندین غلتک  امکان  باشد.   دارا می  را  فلزی  تسمه های 
نقش های متنوع همراه با دستگاه وجود دارد که می توان به کمک آنها نقوش 
بسیار متنوع و زیبایی را روی قطعات مورد نظر ایجاد نمود. کار با این دستگاه 
بسیار راحت و آسان بوده و بدون هیچ گونه اموزشی اپراتور قادر به کار با ماشین 

خواهد بود.

مشخصات و ویژگی ها

RPM 1400 قدرت موتور: 7/5 اسب بخار )5/5 کیلووات( در سرعت 	•
برق مصرفی: برق 230 ولت یا 400 ولت سه فاز 	•

میزان مصرف برق: 12-22 آمپر 	•
قابلیت نورد سرد بدون نیاز به کوره 	•

حداکثر عرض قابل طرح زنی: 60 میلیمتر 	•
60x60mm :حداکثر ظرفیت برای قوطی 	•

20x20mm :حداکثر ظرفیت برای شمش مربعی 	•
60x10mm :حداکثر ظرفیت برای طرح زنی تسمه 	•

امکان ایجاد نقش های کنگره ای در چهارطرف پروفیل قوطی با حداکثر عرض  	•
60 میلیمتر

ارائه 3 غلتک طرح زنی همراه با دستگاه ) قابل انتخاب توسط مشتری( 	•
سرعت کارکرد: تا 10 متر قطعه در دقیقه 	•

دارای کنترل پانل دیجیتال در بدنه 	•

نحوه کارکرد و استفاده

پس از آنکه به کمک تنظیم کننده عمودی، فاصله غلتک ها بر اساس ضخامت 
تسمه تنظیم شد، می توان با انتخاب سرعت دلخواه حرکت غلتک، تسمه ها را در 
مسیر طرح زنی قرار داد تا شکل مورد نظر روی آنها پیاده گردد. در مورد قوطی 
ها نیز پس از تعویض غلتک های باال و پایین، دستگاه NOA60 به طور همزمان 

4 طرف قوطی را کنگره زنی می کند.

مزایا

امکان سفارش ساخت غلتک هایی با طرح های دلخواه 	•
راندمان تولید بسیار باال، امکان تولید هزاران قطعه در طول روز 	•

بدون تولید متریال زائد، بدلیل طراحی اختصاصی دستگاه امکان ایجاد نقش  	•
کامل روی قطعات وجود داشته و بنابراین هدر رفت متریال صفر خواهد بود.

را روی قطعات  انجام همزمان چندین کار  قابلیت  این دستگاه  اینکه  بدلیل  	•
مختلف فراهم می کند از بهره وری اقتصادی باالیی برخوردار است.

ایده آل جهت انجام سفارشات تعداد باال برای فروش قطعات ساخته شده به  	•
سایر کارگاه ها و واحدهای تولیدی

طراحی بینظیر و مستحکم دستگاه که کارکرد آن را حتی برای 20 ساعت کار  	•
مداوم در روز تضمین می کند.

دارای 24 مجموعه غلطک آماده جهت سفارش 	•
ایجاد طرح های برجسته بدون کوچکترین اعوجاع در پروفیل فلزی 	•

3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش 	•

زمینه های استفاده و کاربردها

صنایع ورق کاری فلزات 	•
فرفورژه سازی 	•

درب و پنجره سازی 	•
انواع صنایع فلزی و ... 	•

دارای پدال کنترل رفت و برگشت 	•
وزن: 690 کیلوگرم 	•

دارای استاندارد CE اروپا 	•
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BM25
دستگاه پرس و برشکاری محل خار در قطعات فلزی

معرفی محصول

ای،  الیه  تراش  مکانیزم  بکارگیری  با  توان  می   BM25 تراش  دستگاه  بوسیله 
شکاف های محل قرار گیری خار )Keyway( را در انواع چرخ دنده ها، پولی ها 
و قطعات دیگر ایجاد نمود. همچنین از این ماشین می توان بعنوان ابزاری برای 

جا زدن انواع بیرینگ روی شفت هم استفاده کرد.

مشخصات و ویژگی ها

قدرت موتور:   3 اسب بخار 	•
وزن: 790 کیلوگرم 	•

سرعت کارکرد: 24 میلی متر در ثانیه 	•
سرعت برگشت: 54 میلی متر در ثانیه 	•

دارای استاندارد  CE  اروپا 	•

نحوه کارکرد و استفاده

قرار  سوراخکاری  مته  محفظه  این  درون  که  است  محفظه  یک  شامل  دستگاه 
می گیرد. در ابتدا درب دستگاه را باز کرده و چرخ دنده مورد نظر که قرار است 
عملیات جای خار زنی روی آن انجام شود درون دستگاه به شکل افقی قرار داده 
می شود. سپس یاتاقان مخصوص مته مورد استفاده روی حفره مرکزی چرخ دنده 
قرار می گیرد. این یاتاقان به منظور مهار کردن مته حین سوراخکاری در راستای 
مورد نظر استفا ده خواهد شد. سپس درب محفظه دستگاه را بسته و اهرم کناری 
دستگاه رو به پایین فشار داده می شود. طی این فرایند مته به صورت عمودی از 
باال حرکت کرده و از درون یاتاقان رد می شود و در راستای مورد نظر روی چرخ 
دنده جای خار می زند. همچنین از این دستگاه برای پرس کاری قطعات چرخ 

دنده و بلبرینگ به یکدیگر نیز استفاده می شود.

مزایا

امکان تراش شکل های چندضلعی مختلف در میان قطعات فلزی 	•
امکان استفاده به عنوان ماشین پرس هیدرولیکی 	•

امکان ایجاد شکاف ها و تراش های بسیار با کیفیت 	•
3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش  	•

زمینه های استفاده و کاربردها

کارگاه های جوشکاری 	•
کارگاه های قطعه سازی 	•

کارگاه های ورق کاری فلزات و ... 	•



شرکت NARGESA اسپانیا تولید کننده محصوالت متنوعی در زمینه صنایع آهنگری و شکل 
دهی فلزات، فرفوژه سازی، صنایع ورق کاری و بسیاری زمینه های دیگر صنعتی می باشد. 
تمامی محصوالت این شرکت از بهترین و باکیفیت ترین قطعات و تجهیزات اروپا و دنیا ساخته 
شده اند و تمامی محصوالت این شرکت همراه با 3 سال ضمانت و خدمات پس از فروش 
مرتبط توسط شرکت بهنیا صنعت وزین به عنوان نماینده انحصاری این شرکت در ایران ارائه 

می شوند.

از  کاملی  طیف  کننده  عرضه   NARGESA
فلزات گرم  و  سرد  پرداخت  صنعت  محصوالت 
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C2006 CNC
دستگاه گیوتین برشکاری سی ان سی

معرفی محصول

دستگاه گیوتین سری C2006  با قابلیت CNC جهت برش انواع ورق های 
فلزی در ضخامت های متوسط و کم کاربرد دارد. امکانات، کیفیت و قابلیت های 
متمایز  ایران،  در  نمونه های مشابه موجود  به  نسبت  را  این دستگاه   C2006

می کند.

مشخصات و ویژگی ها

قدرت موتور: 7/5 اسب بخار )5/5 کیلووات( 	•
حداکثر طول برشکاری: 2030 میلی متر 	•

حداکثر ضخامت قابل برش برای ST37 : 6 میلی متر 	•
حداکثر ضخامت قابل برش برای ST52 : 4 میلی متر 	•

دقت و قابلیت تکرار قطعه گیری: 0.1 میلی متر 	•
 Back( برشکاری  اندازه گیری عمق  زبانه پشتی   – قابل تنظیم  قرار  دارای  	•

)Stop
مقدار جابجایی قرار قابل تنظیم – زبانه پشتی اندازه گیری عمق برشکاری  	•

)Back Stop(: 700 میلیمتر
تعداد پرس در هر دقیقه: 10 	•

تعداد چکش های هیدرولیکی مستقل: 10 واحد 	•
عمق گلویی برای برش های با طول بیشتر: 190 میلیمتر 	•

برق مصرفی: 400 ولت سه فاز 	•
دارای پمپ هیدرولیک 16 لیتری 	•

	گنجایش مخزن روغن هیدرولیک: 73 لیتر 	•
وزن: 4850 کیلوگرم 	•

دارای استاندارد  CE  اروپا 	•

نحوه کارکرد و استفاده

پس از تنظیم و جانمایی تیغه ها جهت برش ورق های فلزی در دستگاه، ورق 
فلزی به وسیله کاربر روی نگهدارنده قرار گرفته و سپس تنها توسط یک کاربر 
کار برشکاری CNC بوسیله دستگاه انجام می پذیرد. مشخص نمودن محدوده 

برش با نور امر برشکاری را سریعتر و آسان تر می کند.

مزایا

مشخص کردن محدوده برش به وسیله نور 	•
دارای امکانات ایمنی راه اندازی بصورت چشم الکترونیک 	•
مشخص کردن دقیق منطقه برش برای برشکاری دستی 	•

دارای تیغه های برشکاری 4 لبه مناسب برای برش ورق های فوالد ضد زنگ 	•
دارای نمایشگر دیجیتال 	•

دارای راه انداز پدالی و دکمه قطع اضطراری 	•
CNC بصورت )Backstop( تنظیم قرار - زبانه اندازه گیری 	•
دارای تیغه با آلیاژ ویژه با طول عمر 4 برابر نمونه های مشابه 	•

مصرف برق کمتر نسبت به نمونه مشابه 	•
3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش 	•

زمینه های استفاده و کاربردها

صنایع برشکاری و خمکاری فلزات 	•
صنایع درب و پنجره سازی 	•

صنایع ورق کاری فلزات و ... 	•
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C3006 CNC
دستگاه گیوتین برشکاری سی ان سی

معرفی محصول

دستگاه گیوتین سری C3006  با قابلیت CNC جهت برش انواع ورق های 
فلزی در ضخامت های متوسط و کم کاربرد دارد. امکانات، کیفیت و قابلیت های 
متمایز  ایران،  در  نمونه های مشابه موجود  به  نسبت  را  این دستگاه   C3006

می کند.

مشخصات و ویژگی ها

قدرت موتور: 12 اسب بخار )9/2 کیلووات( 	•
حداکثر طول قابل برش: 3030 میلی متر 	•

حداکثر ضخامت قابل برش برای ST37 : 6 میلی متر 	•
حداکثر ضخامت قابل برش برای ST52 : 4 میلی متر 	•

دقت و قابلیت تکرار قطعه گیری: 0.1 میلی متر 	•
 Back( برشکاری  اندازه گیری عمق  زبانه پشتی   – قابل تنظیم  قرار  دارای  	•

)Stop
مقدار جابجایی قرار قابل تنظیم – زبانه پشتی اندازه گیری عمق برشکاری  	•

)Back Stop(: 700 میلیمتر
تعداد پرس در هر دقیقه: 12 	•

تعداد چکش های هیدرولیکی مستقل: 15 واحد 	•
عمق گلویی برای برش های با طول بیشتر: 173 میلیمتر 	•

برق مصرفی: 400 ولت سه فاز 	•
دارای پمپ هیدرولیک 22 لیتری 	•

	گنجایش مخزن روغن هیدرولیک: 96 لیتر 	•
وزن: 8000 کیلوگرم 	•

دارای استاندارد  CE  اروپا 	•

نحوه کارکرد و استفاده

پس از تنظیم و جانمایی تیغه ها جهت برش ورق های فلزی در دستگاه، ورق 
فلزی به وسیله کاربر روی نگهدارنده قرار گرفته و سپس تنها توسط یک کاربر 
کار برشکاری CNC بوسیله دستگاه انجام می پذیرد. مشخص نمودن محدوده 

برش با نور امر برشکاری را سریعتر و آسان تر می کند.

مزایا

مشخص کردن محدوده برش به وسیله نور 	•
دارای امکانات ایمنی راه اندازی بصورت چشم الکترونیک 	•
مشخص کردن دقیق منطقه برش برای برشکاری دستی 	•

دارای تیغه های برشکاری 4 لبه مناسب برای برش ورق های فوالد ضد زنگ 	•
دارای نمایشگر دیجیتال 	•

دارای راه انداز پدالی و دکمه قطع اضطراری 	•
CNC بصورت )Backstop( تنظیم قرار - زبانه اندازه گیری 	•
دارای تیغه با آلیاژ ویژه با طول عمر 4 برابر نمونه های مشابه 	•

مصرف برق کمتر نسبت به نمونه مشابه 	•
3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش 	•

زمینه های استفاده و کاربردها

صنایع برشکاری و خمکاری فلزات 	•
صنایع درب و پنجره سازی 	•

صنایع ورق کاری فلزات و ... 	•
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MX340G
دستگاه پانچ و پرس عمودی همه کاره

معرفی محصول

دستگاه های چندکاره سری MX با قابلیت پانچ، برش و خمکاری به عنوان یکی 
از ضروری ترین دستگاه های کارگاه های آهنگری مطرح هستند. توانایی های 
کاربردی این دستگاه ها سرعت و دقت انجام پروژه ها را به طرز محسوسی باال 

می برد.

مشخصات و ویژگی ها

قدرت پرس هیدرولیکی: 40 تن 	•
قدرت موتور: 3 اسب بخار )2/2 کیلووات( 	•

سرعت کارکرد: 7/1 میلیمتر در ثانیه 	•
سرعت برگشت پرس: 9/3 میلیمتر در ثانیه 	•

میزان جابجایی پرس: 100 میلیمتر 	•
عمق گلویی محل قرارگیری قطعات: 180 میلیمتر 	•

مربع،  بیضی،  دایره،  اشکال:  در  استاندارد  ماتریس  و  سمبه  سری   4 دارای  	•
مستطیل

 245x265mm دارای میز کار با ابعاد 	•
برق مصرفی: 230 یا 400 ولت سه فاز )برای ولتاژهای دیگر یا دستگاه تک فاز  	•

تماس گرفته شود(
دارای استاندارد CE اروپا 	•

نحوه کارکرد و استفاده

پس از نصب ماتریس مورد نظر روی میز دستگاه و سمبه روی جک باالیی آن، 
قطعات مورد نظر جهت پانج روی ماتریس قرار می گیرند. با تنظیم قدرت دستگاه 
جهت پانچ به کمک نمایشگر دیجیتال می توان از طریق پدال کنترل پایی عمل 
پانچ را روی قطعات فلزی با سرعت باالیی انجام داد. با تعویض سمبه و ماتریس و 
جایگزینی قالب های خمکاری و برشکاری می توان از سایر قابلیت های دستگاه 

به همین نحو استفاده نمود.

مزایا

عملکرد سریع و آسان از طریق پدال پایی 	•
پانچ، برش و خم بسیار تمیز و بدون اعوجاج قطعات فلزی 	•

)0.1mm( دقت بسیار باال در پانچ و برش 	•
دارای آالرم هشدار جهت عیب یابی 	•

دارای صفحه محافظ جلویی جهت حفاظت اپراتور حین کار 	•
دارای نمایشگر دیجیتال 	•

دارای شمارشگر قطعات و پرس های انجام شده 	•
3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش  	•

زمینه های استفاده و کاربردها

صنایع ورق کاری فلزات 	•
فرفورژه سازی 	•

درب و پنجره سازی 	•
تابلو برق سازی و ... 	•
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MX700
دستگاه پانچ و پرس عمودی همه کاره

معرفی محصول

دستگاه های چندکاره سری MX با قابلیت پانچ، برش و خمکاری به عنوان یکی 
از ضروری ترین دستگاه های کارگاه های آهنگری مطرح هستند. توانایی های 
کاربردی این دستگاه ها سرعت و دقت انجام پروژه ها به طرز محسوسی باال می 

برد.

مشخصات و ویژگی ها

قدرت پرس هیدرولیکی: 70 تن 	•
قدرت موتور: 7/5 اسب بخار )5/5 کیلووات( 	•

سرعت کارکرد: 9 میلیمتر در ثانیه 	•
سرعت برگشت پرس: 14 میلیمتر در ثانیه 	•

میزان جابجایی پرس: 160 میلیمتر 	•
عمق گلویی محل قرارگیری قطعات: 350 میلیمتر 	•

مربع،  بیضی،  دایره،  اشکال:  در  استاندارد  ماتریس  و  سمبه  سری   4 دارای  	•
مستطیل

 600x350mm دارای میز کار با ابعاد 	•
برق مصرفی: 400 ولت سه فاز  	•

وزن دستگاه: 2000 کیلوگرم 	•
دارای استاندارد CE اروپا 	•

نحوه کارکرد و استفاده

پس از نصب ماتریس مورد نظر روی میز دستگاه و سمبه روی جک باالیی آن، 
قطعات مورد نظر جهت پانج روی ماتریس قرار می گیرند. با تنظیم قدرت دستگاه 
جهت پانچ به کمک نمایشگر دیجیتال می توان از طریق پدال کنترل پایی عمل 
پانچ را روی قطعات فلزی با سرعت باالیی انجام داد. با تعویض سمبه و ماتریس و 
جایگزینی قالب های خمکاری و برشکاری می توان از سایر قابلیت های دستگاه 
به همین نحو استفاده نمود. ابزار عدسی زنی نیز جهت استفاده در پایه  نرده پله 

ها از قابلیت های ویژه دستگاه MX700 محسوب می گردد. 

مزایا

عملکرد سریع و آسان از طریق پدال پایی 	•
پانچ، برش و خم بسیار تمیز و بدون اعوجاج قطعات فلزی 	•

قابلیت عدسی زنی از ورق های فلزی 	•
)0.1mm( دقت بسیار باال در پانچ و برش 	•

دارای آالرم هشدار جهت عیب یابی 	•
دارای صفحه محافظ جلویی جهت حفاظت اپراتور حین کار 	•

دارای نمایشگر دیجیتال 	•
دارای شمارشگر قطعات و پرس های انجام شده 	•

3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش 	•

زمینه های استفاده و کاربردها

صنایع ورق کاری فلزات 	•
فرفورژه سازی 	•

درب و پنجره سازی 	•
تابلو برق سازی  و ... 	•
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MP50
چکش های قدرتی پنوماتیکی

معرفی محصول

چکش پنوماتیک MP50 دارای سیستم عملکرد هوای کمپرس شده به عنوان 
به صورت گرم و سرد مطرح می  فلزات  پرداخت  یک گزینه کارآمد در صنعت 
شود.  ساخت بدنه  MP50 با آلیاژ ویژه فوالد سبب شده تا این دستگاه، چکش 
کاری و شکل دهی قطعات از کوره بیرون آمده را به راحتی و بدون هیچ مشکلی 

انجام دهد.

مشخصات و ویژگی ها

قدرت موتور: 7/5 اسب بخار 	•
وزن اعمالی روی قطعه: 50 کیلوگرم 	•
تعداد ضربات در دقیقه: 220 ضربه 	•

حداکثر قطر پروفیل های گرد توپر قابل استفاده: 60 میلی متر 	•
50x50 mm :حداکثر سطح مقطع پروفیل توپر مربعی قابل استفاده 	•

دارای کمپرسور یکپارچه ) بدون نیاز به کمپرسور هوای مجزا( 	•
دارای دکمه قطع اضطراری 	•
دارای حفاظ پدال راه انداز 	•

وزن دستگاه: 1100 کیلوگرم 	•
دارای استاندارد CE  اروپا 	•

نحوه کارکرد و استفاده

بر اساس نوع استفاده و کاربری چکش پنوماتیک می توان از قالب های مختلفی 
برای چکش کاری های گرم و سرد استفاده نمود. پس از روشن نمودن دستگاه در 
هر دقیقه 220 ضربه را به فلز مورد نظر وارد نموده و در کوتاهترین زمان ممکن 

شکل دهی مورد نظر کاربر را انجام می دهد.

مزایا

دارای سیستم  گریس کاری خودکار 	•
قابلیت جهت دهی به سیلندر ضربه زننده جهت کارهای مختلف 	•

قابل  مختلف  شکل   37 )دارای  تعویض  قابل  های  قالب  از  استفاده  امکان  	•
سفارش(

دارای حفاظ جلویی جهت جلوگیری از هرگونه پرتاب قطعه 	•
دارای محافظ خودکار موتور الکتریکی 	•

دارای عمر مفید باال نسبت به نمونه های مشابه به علت استفاده از آلیاژ ویژه  	•
در ساخت بدنه و سیلندرها

3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش  	•

زمینه های استفاده و کاربردها

صنایع پرداخت فلزات به صورت نورد سرد و گرم 	•
صنایع فرفورژه سازی و درب و پنجره سازی 	•

صنایع قطعه سازی و ... 	•
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MP60
چکش های قدرتی پنوماتیکی

معرفی محصول

چکش پنوماتیک MP60 دارای سیستم عملکرد هوای کمپرس شده به عنوان 
به صورت گرم و سرد مطرح می  فلزات  پرداخت  یک گزینه کارآمد در صنعت 
شود.  ساخت بدنه  MP60 با آلیاژ ویژه فوالد سبب شده تا این دستگاه چکش 
کاری و شکل دهی قطعات از کوره بیرون آمده را به راحتی  و بدون هیچ مشکلی 

انجام دهد.

مشخصات و ویژگی ها

قدرت موتور: 7/5 اسب بخار 	•
وزن اعمالی روی قطعه: 60 کیلوگرم 	•
تعداد ضربات در دقیقه: 220 ضربه 	•

حداکثر قطر پروفیل های گرد توپر قابل استفاده: 60 میلی متر 	•
60x60 mm :حداکثر سطح مقطع پروفیل توپر مربعی قابل استفاده 	•

دارای کمپرسور یکپارچه ) بدون نیاز به کمپرسور هوای مجزا( 	•
دارای دکمه قطع اضطراری 	•
دارای حفاظ پدال راه انداز 	•

وزن دستگاه: 1200 کیلوگرم 	•
دارای استاندارد CE  اروپا 	•

نحوه کارکرد و استفاده

بر اساس نوع استفاده و کاربری چکش پنوماتیک می توان از قالب های مختلفی 
برای چکش کاری های گرم و سرد استفاده نمود. پس از روشن نمودن، دستگاه 
فلز مورد نظر وارد نموده و در کوتاهترین زمان  به  را  در هر دقیقه 220 ضربه 

ممکن شکل دهی مورد نظر کاربر را انجام می دهد.

مزایا

دارای سیستم  گریس کاری خودکار 	•
قابلیت جهت دهی به سیلندر ضربه زننده جهت کارهای مختلف 	•

قابل  مختلف  شکل   37 )دارای  تعویض  قابل  های  قالب  از  استفاده  امکان  	•
سفارش(

دارای حفاظ جلویی جهت جلوگیری از هرگونه پرتاب قطعه 	•
دارای محافظ خودکار موتور الکتریکی 	•

دارای عمر مفید باال نسبت به نمونه های مشابه به علت استفاده از آلیاژ ویژه  	•
در ساخت بدنه و سیلندرها

3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش  	•

زمینه های استفاده و کاربردها

صنایع پرداخت فلزات به صورت نورد سرد و گرم 	•
صنایع فرفورژه سازی و درب و پنجره سازی 	•

صنایع قطعه سازی و ... 	•
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NF70
دستگاه شکل دادن به انتهای فرفوژه ها

معرفی محصول

شکل دهی انتهای فرفورژه ها یکی از مهمترین عناصر زیبایی این صنعت تلقی 
می گردد. دستگاه NF70  با روش پرداخت گرم میتواند ده ها شکل و طرح 
مختلف را روی بسیاری از قطعات از جمله سرنیزه، قلم و قوس های شیاردار ایجاد 

نماید.

مشخصات و ویژگی ها

قدرت موتور: 7 اسب بخار )5/5 کیلووات( 	•
برق مصرفی: 230 یا 400 ولت سه فاز 	•

حداکثر ظرفیت رول میله توپر و شمش مربعی: 20 میلیمتر 	•
40x10 mm :حداکثر ظرفیت رول تسمه مستطیلی 	•

سرعت چرخش غلتک ها: 20 دور در دقیقه 	•
دارای زبانه تنظیم پشتی 	•

وزن دستگاه: 450 کیلوگرم 	•
دارای استاندارد  CE  اروپا 	•

نحوه کارکرد و استفاده

برای این دستگاه غلتک ها با طرح های متنوعی موجود می باشد که با توجه به 
نیاز قابل خرید و استفاده هستند. پس از انتخاب غلتک مورد نظر ابتدا غلتک را 
در دستگاه نصب می کنیم. سپس قطعه کار را در کوره به دمای مورد نیاز جهت 
شکل دهی رسانده و به درون دستگاه و بین دو غلتک دستگاه قرار می دهیم. پس 
از آن، دستگاه بصورت خودکار قطعه را گرفته و طرح مورد نظر را روی آن ایجاد 
می کند. امکان تعویض و تنوع زیاد غلتک های شکل دهی NF70 باعث می گردد 

تا بتوان اشکال مختلفی را به کمک آن روی فرفورژه ها ایجاد نمود.

مزایا

سهولت استفاده توسط اپراتور بدون نیاز به آموزش خاص 	•
قابلیت سفارش بصورت تک فاز

دارای نمایشگر دیجیتالی 	•
امکان برنامه ریزی نحوه چرخش غلتک ها

سرعت و دقت باال نسبت به نمونه های مشابه 	•
دارای دو مجموعه غلتک شکل دهی استاندارد همراه با دستگاه 	•

امکان سفارش 4 مجموعه غلتک شکل دهی  	•
3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش  	•

زمینه های استفاده و کاربردها

فرفورژه سازی 	•
درب و پنجره سازی و ... 	•
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PC16
دستگاه رول کردن و جلزونی کردن انتهای فلزات

معرفی محصول

انتهای  فرفورژه سازی، حلزونی کردن  اشکال در صنعت  ترین  از کاربردی  یکی 
به  را  فلزات  انتهای  ممکن  شکل  بهترین  به   PC16 دستگاه  هاست.  فرفورژه 

صورت نورد گرم به شکل حلزونی در می آورد.

مشخصات و ویژگی ها

قدرت موتور: 3 اسب بخار )2/2 کیلووات( 	•
حداکثر ظرفیت رول میله توپر: 20 میلی متر 	•

حداکثر ظرفیت رول شمش مربعی: 20 میلی متر 	•
 50x10 mm :حداکثر ظرفیت رول تسمه مستطیلی 	•

سرعت کارکرد: 45 میلیمتر در ثانیه 	•
سرعت برگشت ابزار: 70 میلیمتر در ثانیه 	•

زمان یک سیکل کامل: 10 ثانیه 	•
برق مصرفی: 230 یا 400 ولت سه فاز )قابلیت سفارش برای ولتاژهای کاری  	•

دیگر یا تک فاز(
وزن دستگاه: 310 کیلوگرم 	•
دارای استاندارد CE  اروپا 	•

نحوه کارکرد و استفاده

پس از اینکه تسمه ها در کوره به حرارت الزم جهت شکل دهی رسیدند، به کمک 
ابزار ثابت روی میز دستگاه، انتهای تسمه به اندازه 1 سانتی متر خم شده و سپس 
تسمه جهت شکل گیری به صورت افقی درون دستگاه قرار داده می شود. فک 
شکل دهنده با حرکت روی قطعه به راحتی و در کوتاهترین زمان، رول مورد نظر 

را روی آن ایجاد می کند.

مزایا

سهولت استفاده توسط اپراتور 	•
با قابلیت تنظیم جابجایی و یا حلقه ها 	•

راندمان بسیار باال، قابلیت تولید هزاران قطعه در یک روز کاری 	•
مناسب جهت انجام سفارشات تعداد باال برای فروش به کارگاه های دیگر 	•

با قابلیت تنظیم مقدار فشار اعمالی متناسب با ضخامت متریال 	•
دارای گیره هیدرولیکی برای گرفتن قطعه 	•

سرعت و دقت باال نسبت به نمونه های مشابه 	•
رول 4 قطعه در هر دقیقه 	•

نصب شده روی پالت جهت حمل و نصب آسان در مکان مورد نظر 	•
3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش  	•

زمینه های استفاده و کاربردها

فرفورژه سازی 	•
درب و پنجره سازی و ... 	•
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PI85
دستگاه برشکاری و ایجاد محل قرارگیری قفل در پروفیلها

معرفی محصول

و  کاری  برش  انواع  توان  می  آن  به کمک  که  است  PI85 محصولی  دستگاه  
سوراخ کاری بر روی پروفیل های مختلف برای محل قرار گیری مغزی و دسته 
انواع قفل را انجام داد. به کمک این ابزار شیارها و برشکاری های الزم برای مونتاژ 
انجام می  قفل و دستگیره بر روی پروفیل مورد نظر بصورت پرس هیدرولیکی 

گیرد.

مشخصات و ویژگی ها

قدرت موتور: 1 اسب بخار 	•
مجهز به کنترل پدالی 	•

قابلیت کارکرد با انواع پروفیل های فلزی مانند ST52، ST37 و ورق های  	•
گالوانیزه.

قابلیت سوراخ کاری ورق ها تا ضخامت 2 میلی متر 	•
وزن: 200 کیلوگرم 	•

دارای استاندارد  CE  اروپا 	•

نحوه کارکرد و استفاده

کار با دستگاه PI85  بسیار ساده بوده به این صورت که ابتدا به کمک خط کش 
مدرج روی دستگاه فاصله مورد نیاز برای برش جای قفل مشخص و تنظیم می 
شود، سپس با قرار دادن پروفیل در محل برش براحتی سوراخ کاری محل قفل و 

دستگیره انجام می پذیرد.

مزایا

قابلیت سوراخکاری قطعات نازک با تعویض سمبه و ماتریس 	•
قابلیت تنظیم فاصله محل سوراخ قفل تا لبه درب از 18 تا 37 میلیمتر 	•

قابلیت ایجاد محل قرارگیری تمامی قفل های موجود در بازار 	•
3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش  	•

زمینه های استفاده و کاربردها

صنایع درب و پنجره سازی 	•
صنایع کانکس سازی و ... 	•
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H FORNACES
کوره های پرداخت گرم فلزات

معرفی محصول

ابعاد  با  قطعات  حرارتی  عملیات  انجام  جهت   H سری  حمل  قابل  های  کوره 
کوچک و متوسط قابل استفاده هستند. وزن کم  و ابعاد مناسب آنها باعث می 
شود تا براحتی در کارگاه ها قابلیت جابجایی داشته باشند و بتوان آن ها را در 

کنار دستگاه های مورد نیاز مورد بهره برداری و استفاده قرار داد.

مشخصات و ویژگی ها

دارای سه مدل یک ، دو و چهار مشعله 	•
حداکثر دمای کوره: 1300 درجه 	•

حداکثر ظرفیت دستگاه )قطر پروفیل(: 80 میلی متر 	•
مجهز به شیر یکطرفه ضد آتش در مسیر انتقال گاز به منبع 	•

دارای شیر کاهنده فشار بین مخزن گاز و لوله ورودی دستگاه 	•
ایزوله سازی محفظه احتراق بوسیله فیبر سرامیکی خاص و آجر نسوز مقاوم 	•

حداکثر مصرف گاز به ازای هر شعله: 1 کیلوگرم در ساعت 	•
دارای استاندارد CE  اروپا 	•

نحوه کارکرد و استفاده

این کوره ها قابلیت کارکرد با هر دو گاز بوتان و پروپان را دارا بوده و به راحتی با 
اتصال کپسولهای مناسب قابل استفاده هستند.

مزایا

 38 :H4 ،20 کیلوگرم :H2 ،14کیلوگرم :H1 ( بسیار سبک و قابل حمل 	•
کیلوگرم(

دارای کارکردی تمیز و بدون تولید گازهای سمی ناسالم 	•
سازگار با محیط زیست 	•

رسیدن به حداکثر دما در کوتاهترین زمان ممکن 	•
دارای صفحه محافظ ایمن در قسمت جلویی 	•

غیرعادی  و  نامناسب  کارکرد  تشخیص  زمان  در  گاز  خودکار  قطع  قابلیت  	•
دستگاه

3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش  	•

زمینه های استفاده و کاربردها

صنایع فلزی نیازمند پرداخت گرم 	•
کارگاه های آهنگری، فرفورژه سازی 	•

درب و پنجره سازی و ... 	•
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TS10
دستگاه نگهدارنده و دوران دهنده قطعات برای جوشکاری

معرفی محصول

به کمک دستگاه  نگه دارنده  TS10 این امکان فراهم می شود تا قطعه مورد 
نظر برای جوشکاری بصورت خودکار توسط دستگاه نگه داشته شده و در وضعیت 
کردن  تر  ساده  و  بخشیدن  سرعت  شود.  داده  حرکت  جوشکاری  برای  مطلوب 

جوشکاری قطعات به کمک TS10 از مزایای ویژه آن محسوب می گردد. 

مشخصات و ویژگی ها

قدرت موتور: 0/16 اسب بخار 	•
دارای صفحه نمایشگر دیجیتال  	•

وزن: 63 کیلوگرم 	•
قابلیت تنظیم سرعت چرخش تا 64 رادیان در ثانیه 	•

دارای استاندارد  CE  اروپا 	•

نحوه کارکرد و استفاده

زاویه  میزان  توان  می  دستگاه  کلید  صفحه  و  دیجیتال  نمایشگر  از  استفاده  با 
مورد نظر جهت جوشکاری و همچنین سرعت چرخش دستگاه را تعیین نمود. 
مدور  میز  روی  را  نظر  مورد  قطعه  توان  می  ها  نگهدارنده  کمک  به  همچنین 
جوشکاری فیکس نمود تا به کمک چرخش با میزان مشخص، جوشکاری تسریع 
یابد. استفاده عمودی و افقی از دستگاه موجب می گردد تا موقعیت های مورد 

نظر جوشکاری به نحو گسترده تری پوشش داده شوند.

مزایا

قابلیت جوشکاری پیوسته 360 درجه قطعات 	•
قابلیت جوشکاری پیوسته 360 درجه قطعات تنظیم اورلپ مورد نیاز 	•

 قابلیت جوشکاری پیوسته تا هر درجه که مورد نیاز باشد، به عنوان مثال 280 
درجه

قابلیت تنظیم دستگاه برای جوشکاری ناپیوسته مثاًل بصورتی که 50 درجه  	•
را  درجه   50 بعد  و  نکند  جوشکاری  را  درجه   130 بعد  کند  جوشکاری 

جوشکاری کند
قابلیت تنظیم دستگاه برای اینکه مثاًل بصورت متناوب 30 درجه را جوشکار  	•

کند و بعد 30 درجه بعدی را جوشکاری نکند و به همین ترتیب تکرار کند
3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش  	•

زمینه های استفاده و کاربردها

کارگاه های جوشکاری 	•
کارگاه های قطعه سازی 	•

کارگاه های ورق کاری فلزات و ... 	•
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PP200
دستگاه پرس برک افقی

معرفی محصول

دستگاه پرس برک افقی PP200 به عنوان دستگاهی با انطباق پذیری باال جهت 
انواع پرسکاری با قالب های متنوع، لک زدن روی لوله و کرپی سازی)U بولت( 
مطرح است. قدرت باالی PP200 به عنوان یکی از ویژگی های برجسته آن کار 

با هرگونه قالبی را امکان پذیر می سازد.

مشخصات و ویژگی ها

مکانیزم عملکرد: هیدرولیکی 	•
قدرت دستگاه: 3 اسب بخار 	•

قالب استاندارد همراه با دستگاه: 4پر با قابلیت ایجاد زاویه 88 درجه 	•
حداکثر ضخامت قابل پرس )در قالب استاندارد(: 8 میلی متر 	•

وزن: 625 کیلوگرم 	•
دارای استاندارد  CE اروپا 	•

نحوه کارکرد و استفاده

است  ثابت(  )قالب  ماتریس  و  متحرک(  )قالب  سمبه  قسمت  دو  دارای  دستگاه 
که به صورت افقی قرار دارند. قطعه کار در فضای بین قالب ها قرار می گیرد و 
قالب متحرک شروع به حرکت کردن می کند و در حین نزدیک شدن قالب ها به 
یکدیگر، قطعه کار بین دو قالب پرس می شود و شکل مورد نظر را به خود می 
گیرد. با استفاده از قالب های متنوع این دستگاه امکان ایجاد تغییر شکل های 

بسیاری روی قطعه کار وجود دارد.

مزایا

دارای26 قالب با توانایی شکل دهی متفاوت قابل سفارش 	•
امکان سفارش قالب با شکل و مشخصات دلخواه 	•

3 سال گارانتی و خدمات پس از فروش  	•
سرعت و دقت باال در خمکاری 	•

خمکاری بسیار تمیز و بدون ایجاد تغییر در سطح مقطع پروفیل 	•

زمینه های استفاده و کاربردها

کارگاه های تولید نرده و حفاظ پله 	•
کارگاه های رول و خمکاری 	•

فرفورژه سازی 	•
درب و پنجره سازی 	•
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تلفن: 061-34441794
فکس: 061-34448713
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شرکت صنعتی و بازرگانی

بهنیا صنعت وزین

برای کسب اطالعات تکمیلی و مشاهده کاتالوگ محصوالت لطفًا به وب سایت 
شرکت مراجعه فرمایید.
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