
 ماشین سازی آمل برش  
 پیشٌیازّای هَرد ًیاز ترای دستگاُ قثل از ًصة

CNC : ًام دستگاُ  :تاریخ ساخت  AM1325 C:هذل 

   :کذ دستگاُ

هشتری گراهی ضوي تشکر از خریذ شوا ترای جلة رضایت ٍ عذم اتالف ٍقت لغفا هَارد زیر را 

 .قثل از ًصة دستگاُ تْیِ فرهاییذ

 تجْیسات هَرد ًیاز قثل از ًصة 

 هالحظات هَارد هَرد ًیاز ردیف

  تْیِ ٍ ًصة هکٌذُ تصَرت آهادُ تکار تا لَلِ خرعَهی تِ هقذار فاصلِ هکٌذُ تادستگاُ 1

2 

عذد هیٌیاتَری 1عذد کٌترل فاز ٍ 1فاز هجْس تِ 3تْیِ ٍ ًصة تاتلَی ترق صٌعتی 

32A ٍ عذد 3 عذد هیٌیاتَری تک فاز،کلیذ گرداى سِ فاز،کاًکتَر ترق سِ فاز،1آهپر

 چراغ 3، (استپ ٍ استارت)عذد کلیذ خاهَش ٍ رٍشي3 ٍ (D25)آهپر 32Aکٌتاکتَر 

  تی هتال سِ فاز2سیگٌال،

 

  افشاى تِ اًذازُ فاصلِ تاتلَ ترق تا تاتلَ دستگاُ فرز4 رشتِ تا حذاقل سایس4کاتل 3

  افشاى تِ اًذازُ فاصلِ تاتلَ ترق تا پوپ ٍکیَم4 رشتِ تا حذاقل سایس4کاتل 4

  افشاى تِ اًذازُ فاصلِ تاتلَ ترق تا هکٌذ4ُ رشتِ تا حذاقل سایس4کاتل 5

   لیتری هرتَط تِ هخسى پوپ ٍکیَم60هٌثع آب  6

  (سِ راُ کٌار تاتلَ ترق ثاتت شَد)سِ راّی تک فاز صٌعتی  7

8 

 :تْیِ سیستن تا حذاقل هشخصات

1- CPU 2ِّست  

2- RAM 2گیگا تایت  

 گرافیت اگیگا تایت -3

  تاشذAsusهادرتَرد سیستن  -4

 

  دستگاُ تراز شذُ ٍ در هحل هَرد ًظر ًصة شذُ تاشذ 9

   ساًتیوتر ترای تستذستگاُ تْیِ شَد6/1ٍ244ٍ122 تِ اتعاد PVC هالهیٌِ یا MDFتختِ  10



 ماشین سازی آمل برش  
  قثل از ًصة دستگاُ تَسظ اپراتَر تِ صَرت کاهل یادگرفتِ شذُ تاشذ Art Camًرم افسار  11

 :هَارد قاتل تَجِ

در صَرت ًیاز ترای یادگیری کاهلتر هی تَاًیذ تا در اختیار داشتي دٍرتیي از تواهی هراحل آهَزش فیلن  -1

 .تْیِ کٌیذ

2- Art Camًرم افسار پیشٌْادی شرکت جْت عراحی ٍ هاشیٌکاری تَدُ ًرم افسار  Coerl ٍCimco Edit 

 .تِ عٌَاى ًرم افسارّای کوکی هی تَاًذ هَرداستفادُ قرار گیرد

کارشٌاس فٌی شرکت فقظ جْت آهَزش . شرکت ّیچگًَِ تعْذی در هَرد آهَزش ًرم افسار ًذارد -3

 .اپراتَری هاشیي اعسام هی شَد

 :ًکات هَرد تررسی

ّسیٌِ رفت ٍ آهذ کارشٌاس فٌی ترای هَاردی چَى ًصة ٍ تازدیذّادر دٍرُ گاراًتی ٍ پشتیثاًی تِ  -1

 .عْذُ خریذار هی تاشذ

تشخیص گاراًتی تَدى یا ًثَدى قغعات تعَیضی تر عْذُ کارشٌاس فٌی  (ها12ُ)در دٍرُ گاراًتی دستگاُ -2

 .شرکت هی تاشذ

لغفا پس از ًصة ٍ تحَیل هاشیي اًتقادات ٍ پیشٌْادات خَد را در صَرت جلسِ ّوراُ تکٌسیي قیذ  -3

 .ًواییذ

هشتری گراهی پس از آهادُ ًوَدى هَارد یاد شذُ ترای ًصة دستگاُ خَد تا هَلي ٍاحذ خذهات پس از  -4

 . تواس حاصل فرهاییذ ٍ ّواٌّگی الزم را تعول آٍریذ0121-3113884-8فرٍش تا شوارُ 

 تا تشکر ٍ احترام از ّوکاری شوا

 شرکت هاشیي سازی آهل ترش


