
 

  
 

 

 

 

  

 :PVCدستگاه برش خروج از پائیه پروفیل 

 

آلَهیٌیَم ٍ  قابلیت برش پرٍفیلPVC  ِدارد.را  درجِ  ˚45-˚90-˚45ّای را در زاٍی 

 قابلیت برش دارد. 22.5˚-0˚-22.5˚در فاصلِ زٍایای 

 کٌذ.بَدى ایي درب اکر ًویدرب هحافظ دارد ٍ در صَرت باز 

 ِسرعت تیغِ قابلیت تٌظین دارد هتر استهیلی 400قطر تیغ ٍ. 

بَسیلِ پذال باد اکر هیکٌذ. 

 

 :لوگرمکي 120وزن دستگاه 

 :مترسانتي 64طول دستگاه 

 :مترسانتي 64عرض دستگاه 

 :سانتيمتر 120ارتف اع دستگاه 

 :کيلووات 1.5قدرت 

 :380ولتاژV AC 50 HZ 

45-˚90-˚45برش:   زوايای˚ 

 :ميليمتر 150حداکثر ضخامت برش 

ماتيکالکتروپنو کنترل:    سيستم 



 

  
 

 

 

 دستگاه اتوماتیک برش زوار:  

 آلَهیٌیَم ٍ زٍاراتَهاتیک برای برش PVC رٍد.بِ اکر هی 

 گیردّوسهاى دٍ عول بر رٍی زٍار اًجام هیٍ  هی باضذ ˚45زاٍیِ برش در ّر دٍ ًَک برش. 

گرفتي پٌَهاتیک پرٍفیل را دارد. سیستن 

.قابلیت تٌظین سرعت برش را داراست 

.دستاگُ بصَرت الکترٍپٌَهاتیک اکر هیکٌذ 

 

 :لوگرمکي 128وزن دستگاه 

 :مترسانتط 113طول دستگاه 

 :مترسانتي 53عرض دستگاه 

 :مترسانتي 120ارتف اع دستگاه 

 :لوواتکي  2* 0.75قدرت 

 :380ولتاژV AC 50 HZ 

 :بار 6فشار ىوا 

 :قوليتر بر دقي 12مصرف باد 

کسيستم کنترل: الکتروپنوماتي 



 

  
 

 

  
 دستگاه تمام اتوماتیک جوش تک کلّه:

 

.قابلیت اکر بصَرت پذالی ٍ پٌلی را دارد 

ِباضذ. 25˚ - 180˚تَاًذ بیي ّای جَش هیزاٍی 

 حذاکثر هقاٍهت جَش هی باضذ. ٍدارای کٌترل توام اتَهاتیک 

 گرفتي بصَرت تک تک را دارا ّستٌذ.پیستًَْای فَقاًی قابلیت 

 دارد. پرٍفیلْای هتعذد اهاکى تٌظین دها، هذت جَش ٍ فطار رابرای 

 :لوگرمکي 120وزن دستگاه 

 :مترسانتي 68طول دستگاه 

 :مترسانتي 50عرض دستگاه 

 :مترسانتي 145ارتف اع دستگاه 

 :لوواتکي2قدرت 

 :220ولتاژV AC 50 HZ 

25˚ - 180˚و جوش: زاوي 

 :بار 6فشار ىوا 

وترميکروکامپيستم کنترل: سي 



 

  
 

 

 

  

 دستگاه اتوماتیک تمیسکاری:

 

قابلیت تٌظین سرعت حرکت را دارد. 

.قابلیت تٌظین عوق تویساکری را دارد 

.سیستن گرفتي پٌَهاتیک پرٍفیل را دارد 

.اًتخاب تیغِ بَسیلِ هٌَّای هَجَد بر رٍی کٌترل پٌل اًجام هی گیرد 

.برای تویساکری باکیفیت تر پرٍفیل قابلیت راًص پرٍفیل بِ هرکس را دارد 

ِّایی کِ بعذ از جَش پرٍفیل آلَهیٌیَم ٍ برای تویس کردى پلیسPVC رٍد.آیذ باکر هیبَجَد هی 

ری تک تک را ًیس داراست.قابلیت تویساکری ّوسهاى قسوت پائیي، باال ٍ سطح بیرًٍی پرٍفیل را با چْار سری تیغِ داضتِ ٍ اهاکى تویساک 

 :لوگرمکي 210وزن دستگاه 

 :مترسانتي 98طول دستگاه 

 :مترسانتي 72عرض دستگاه 

 :مترسانتي 145ارتف اع دستگاه 

 :لوواتکي 1.1قدرت 

 :380ولتاژV AC 50 HZ 

 :بار 6فشار ىوا 

 :قوليتر بر دقط 60مصرف باد 

وترميکروکامپيستم کنترل: سي 



 

  
 

 

 

  

 پروفیل میاوی)مولیون(:دستگاه اتوماتیک 

 
.قابلیت سَراخاکری زاٍیِ دار دارد 

دارای قابلیت ضیفت برای استفادُ ّوسهاى بر رٍی دٍ پرٍفیل 

 ٍ ایي دستاگُ بذٍى کوتریي اضاکلی بر رٍی پرٍفیل آلَهیٌیَمPVC اکر هیکٌذ.  

 الکترٍپٌَهاتیک هی باضذ.دستاگُ بصَرت توام اتَهاتیک اکر هیکٌذ ٍ دارای کٌترل 

سرعت حرکت پٌَهاتیک بَدُ ٍ اهاکى تٌظین دارد. 

.سیستن گرفتي پٌَهاتیک پرٍفیل را دارد 

 :لوگرمکي 90 – 85وزن دستگاه 

 :مترسانتي 74طول دستگاه 

 :مترسانتي 47عرض دستگاه 

 :مترسانتي 120ارتف اع دستگاه 

 :لوواتيک 1.1قدرت 

 :380ولتاژV AC 50 HZ 

 :بار 6فشار ىوا 

 :قويتر بر دقيل 8مصرف باد 

کيستم کنترل: الکتروپنوماتيس 



 

  
 

 

 

 

 دستگاه فرز،جای دستگیره و تخلیه آب:

 
.سیستن گرفتي پٌَهاتیک پرٍفیل را دارد 

ِرٍد.ّای هختلف باکر هیبرای باز کردى سَراخْای تخلیِ آب در زاٍی 

 ضابلًَْای عوَهی هَجَد در دًیا را دارد.تواهی 

ِکٌذ.اگًِ اکر هیدر هحَر عوَدی سر کپیا ٍ در هحَر افقی سَراخاکریْای س 

 برای باز کردى جای قفل بر رٍی پرٍفیلPVCرٍد.، بریذگیْای لَال ٍ سَراخْای دستگیرُ بِ اکر هی 

اًجام سَراخاکری سِ اگًِ بِ صَرت خَداکر 

 :لوگرميک 115وزن دستگاه 

 :متريسانت 70طول دستگاه 

 :متريسانت 50عرض دستگاه 

 :متريسانت 140ارتف اع دستگاه 

 :لوواتيک 2.2قدرت 

 :380ولتاژV AC 50 HZ 

 :بار 6فشار ىوا 

 :قويتر بر دقيل 9مصرف باد 

کستم کنترل: الکتروپنوماتييس 



 

  
 

 دستاگُ برش پرٍفیل ) خرٍج از پائیي (

گیشد.  ّای الصم اتتذا تَسیلِ دستگاُ تشش کاس تشش تش سٍی پشٍفیل اًجام هی پس اص ٍسٍد تِ کاسگاُ ٍ تعییي اًذاصی

 دسجِ سا داسد. 09ٍ  52، 2...ّای  دستگاُ تشش تَاى اًجام تشش تش سٍی پشٍفیل سا دس صاٍیِ

آیذ. تشای سَْلت اًجام کاس تشش ٍ افضایص سشعت  تیغِ ایي دستگاُ تَسیلِ کلیذ کاس هیکٌذ ٍ تَسیلِ پذال تاال هی

ساًتیوتش سا پَضص  52تشش الهثشی تا پٌْای تیطتش طشاحی ٍ ساخت دستگاّْا تِ طَسی تغییش یافتِ است کِ تیغِ تا 

 سال گاساًتی داسد ٍ حتی دس هقاتل ًَساًات تشق ضواًت هیطَد. 5ام هیذّذ. ایي دستگاُ دادُ ٍ کاس تشش سا اًج

 دستاگُ سَراخاکری ) کپی فرز ٍ تخلیِ آب (

دس صَست ًیاص تِ اًجام ّشگًَِ عول سَساخکاسی تش سٍی پشٍفیل اعن اص تاص کشدى جای لَال، دستگیشُ، آتچکاى آب ٍ ... 

اًجام خَاّذ داد. تشای ایٌکِ هیضاى تأثیشگزاسی تَاًایی جسوی کاستش تش سٍی اهش دستگاُ سَساخکاسی ایي کاس سا 

سَساخکاسی کاّص یاتذ دستگاُ تصَست اتَهاتیک ٍ تذٍى ًیاص تِ تَاًایی فیضیکی کاستش ٍ تا فطاس ًیشٍی تشق جای 

داسد ٍ حتی دس هقاتل  سال گاساًتی 5کٌذ. ایي دستگاُ کاهالً اتَهاتیک ّست. ایي دستگاُ  دستگیشُ سا تاص هی

 ًَساًات تشق ضواًت هیطَد.

 دستاگُ جَش پرٍفیل

تَاًذ ًیاص اصلی کاسگاُ  تَاى گفت دستگاُ جَش هی تشای اتصال دٍ قطعِ پشٍفیل تشش دادُ ضذُ تا ّوذیگش، هی

کاس ضذُ  ّای تَلیذ دسب ٍ پٌجشُ تاضذ. دستگاُ جَش طشاحی ٍ ساخت ضذُ دس ضشکت آرس ایلقاس صٌعت تا داضتي تیغِ

ّای پشس ایي قاتلیت سا داسد کِ دس هذت صهاى اًتظاس دستگاُ تشای خٌک کشدى پشٍفیل تا استفادُ اص  تش سٍی پایِ

سیستن طشاحی ضذُ تا تکشاس حشکات هتعذد تش سٍی صائذُ ضکل گشفتِ ًاضی اص عول پخت صائذُ سا تِ طَس اص تیي تشدُ ٍ 

ُ ّن تا هیکشٍکٌتشلش کاس هیکٌذ ٍ ّن تشای سَْلت کاس کاستش تَسیلِ پذال گشداًذ. ایي دستگا سطح سا کاهالً صاف هی

 سال گاساًتی داسد ٍ حتی دس هقاتل ًَساًات تشق ضواًت هیطَد. 5کاس هیکٌذ. ایي دستگاُ 

 دستاگُ برش زَّار

صَّاس سا اًجام پس اص اتصال پشٍفیلْای پی ٍی سی تِ ّوذیگش ٍ ساخت لٌگِ پٌجشُ، دستگاُ تشش صَّاس تایذ کاس تشش 

ّا تش سٍیطاى ًصة ضذُ است اًجام هیگیشد. ّوچٌیي کاس طشاحی ایي  تذّذ. تشش تَسیلِ دٍ فقشُ دیٌاهی کِ تیغِ

دستگاُ تِ ضکلی اًجام گشفتِ است کِ لغضضْای احتوالی صَّاس سا پَضص دادُ تاضذ تا کاس تِ ضکل تویض ٍ 

اجِْ تا ضیطِ داخل پشٍفیل ًشفتِ ٍ هَجة گٌذیذُ ضذى یا کثیف ای اًجام گیشد تا آب تاساى تشگطتی اص هَ تاسلیقِ

ضذى آى ًطَد. دستگاُ تشش صَّاس تَسیلِ کلیذ کاس هیکٌذ. تطَسیکِ یک کلیذ کاس سٍضي ضذى دیٌام ٍ کلیذ دیگش کاس 

 5ستگاُ سفت آى سا اًجام هیذّذ کِ کاس تشگطت تَسیلِ کلیذ تعثیِ ضذُ دس اًتْای کاس تیغِ اًجام هیگیشد. ایي د

 سال گاساًتی داسد ٍ حتی دس هقاتل ًَساًات تشق ضواًت هیطَد.

 دستاگُ تویساکری



 

  
 

ّوضهاى تا اًجام کاس تشش صَّاس کاس تویضکاسی پشٍفیل ّن هیتَاًذ تَسیلِ دستگاُ هختص خَد اًجام تگیشد. ایي 

یل پس اص گشفتي پشٍفیل کاس پشس ٍ دستگاُ تا هیکشٍکٌتشلش کاس هیکٌذ ٍ کلیذّای تعثیِ ضذُ دس جای قشاس گشفتي پشٍف

تویضکاسی سا تِ صَست اتَهاتیک اًجام هیذٌّذ. دستگاُ تویضکاسی ساخت ضشکت آرس ایلقاس صٌعت داسای چْاس تیغِ 

سال گاساًتی داسد ٍ حتی دس هقاتل ًَساًات تشق  5تَدُ ٍ ّوضهاى اهکاى تویضکاسی دٍ تا پشٍفیل سا داسد. ایي دستگاُ 

 ضواًت هیطَد.

 تاگُ برش پرٍفیل هَلیَىدس

ّا تِ تٌاسة ًیاص هوکي است پشٍفیل هیاًی تِ کاس سفتِ تاضذ. دستگاّی کِ ضشکت آرس ایلقاس  دس تشخی اص پٌجشُ

صٌعت تشای تشش پشٍفیل هیاًی کاس طشاحی ٍ ساخت آًشا اًجام دادُ است تِ طَس ّوضهاى تَاى تشش دٍ پشٍفیل 

ساصی اًجام گشفتِ تش سٍی آى دقت تسیاس تاالئی سا تشای تشش پشٍفیل داسا هیثاضذ. ِ جذاگاًِ سا داسد. ایي دستگاُ تا تْیٌ

سال گاساًتی داسد ٍ حتی دس هقاتل  5تِ طَسی کِ کَچکتشیي لشصضی تِ ٌّگام کاس تا آى ثثت ًطذُ است. ایي دستگاُ 

 ًَساًات تشق ضواًت هیطَد.

 


