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معرفی فرازگامان
فراتر از مکاترونیک

فرازگامان سامانه های هوشــمند در زمینه اتوماسیون ماشین آالت صنعتی فعالیت دارد.
طراحی ،ســاخت ،نصب و راه اندازی جتهیزات کنترل حرکت ( ،)Motion Controlکنترلرهای منطقی برنامه
پذیر ( ،)PLCکنترلرهای عددی ( ،)CNCخط کش های اندازه گیری و منایشــگرها ( ،)DROطراحی ،ســاخت و
عرضه انواع سرووموتور و درایو و  ....جزو فعالیت های این شرکت میباشد.
وظیفــه فرازگامان فناور حتقیق و اجرایی منودن پروژه های با فناوری پیشــرفته ( )Hi-Techدر
زمینه روبوتیک ،ماشین آالت و خطوط تولید خودکار است.
در شــرکت فرازگامان قطعــات متامی مراحل طراحی ،طراحی فرایند ،تولید ،ماشــینکاری،
آبکاری و بســته بندی قطعات بصورت انبوه یا منونه سازی با مدیریت تولید خطی و غیر خطی ماشین های
کنترل خودکار ،عددی و دستی اجنام میشود.
فرازگامان ماشــین ابزار مشغول به طراحی ،ساخت و ارائه ماشین های ابزار و سامانه های
روبوتیک اســت .ساخت فرزها و تراش های کنترل عددی ،ماشین های مخصوص ترانسفر برای ماشینکاری
قطعات خاص ،ماشــین های  2تا  32محور همزمان ،ماشین های چند ایستگاهی ( ،)multi –stationفرزها و
روترهای کنترل عددی از تولیدات این عضو گروه است.
فرازگامــان قالــب ،با اســتفاده از جتهیــزات روز طراحــی و حتلیل ،مهندســی معکوس و
ماشــینکاری ،تولید قالب های صنعتی را بر عهده دارد .با اســتفاده از دانش طراحی و حتلیل ،شبیه سازی
فرایند قبل از ســاخت ،استفاده از دســتگاه های  CMMو فرزهای سریع ( )High Speedکیفیت نسبی باالی
محصول تضمین میشود.
مجموعه پنج شــرکت تشــکیل دهنده گروه صنعتی فرازگامان در ارتباط کامل با یکدیگر بوده ،با هم افزایی
توانایی ها و امکانات ،مجموعه را قادر به ارائه راه حل های جامع در زمینه های مرتبط با فعالیت می مناید.
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“پشــتیبانی کامــل از مشــتریان” دغدغه اصلی
فرازگامــان در سیاســتگذاری فعالیت های خود می باشــد .با
اعتقــاد به اینکه بدون جتربه و ســابقه در امور مرتبط با تولید،
امــکان ارائه راه حل های جامع وجود ندارد ،همچنین با توجه به
محدوده وسیع فعالیت های گروه صنعتی فرازگامان ،متامی امور
مشــاوره ،فروش ،آموزش ،پشتیبانی و خدمات پس از فروش و هر درخواست دیگر مشتریان در حیطه خدمات این
مجموعه قرار می گیرد.
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گروه صنعتی فرازگامان ،در صنایع مرتبط با مکاترونیک و در زمینه ســاخت قطعات ،قالب های
صنعتی ،اتوماســیون صنعتی و ماشین ابزار فعالیت دارد .این گروه با امکان اجنام پروژه های " کلید در دست" در
صنایع فوق و با بکارگیری نیروهای متخصص و فناوری های به روز و بومی در اجرای تعهدات خود گام بر میدارد.
ساخت و عرضه ماشین های ابزار مخصوص و عام ،خطوط تولید خودکار ،سامانه های روبوتیک و
کنترل حرکت همزمان با تسلط بر اتوماسیون صنعتی در کنار فعالیت های ماشین سازی ،قالب سازی و قطعه
سازی این مجموعه را قادر به پشتیبانی مشتریان خود و ارائه راه حل های جامع می سازد.
فرازگامان در زمینه ماشــین های ابزار ،با بهره گیری از فناوری های کشــور آملان و با استقرار نظام
مدیریت کیفیت  ،ISO9001ماشــین های کنترل عددی( ،)CNCخطوط تولید خــودکار و روبوتیک را با نام جتاری
“فاراکس” ارائه می مناید .این نام جتاری به ارائه ماشین ابزار اکتفا نکرده ،راه حل های جامعی برای تولید خودکار
نیز ارائه می مناید.
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الف) ماشین سازی و ماشین های کنترل عددی

•فروش ،نصب ،راه اندازی و آموزش ماشین ابزار  CNCشامل تراش ،فرز ،بورینگ،سنگ ،جیگ بورینگ و وایرکات
•طراحی و ساخت ماشین های برش کنترل عددی شامل برش اکسیژن ،پالسما و لیزر ،سوراخکاری ،حکاکی و روتر
•طراحی و ساخت ماشین های براده برداری مخصوص برای خطوط تولید و ماشینکاری قطعات خاص
•طراحی و ساخت ماشین های صنایع فوالد و سازه های فلزی نظیر دریل های صفحه ای  CNCو دریل های تیرهای H
•طراحی و ساخت ماشین های مخصوص قطعات صنایع حفاری
•طراحی و ساخت ماشین های یونیورسال تراش ،فرز و سنترهای  5محور کنترل عددی
•طراحی ،مشاوره و ساخت خطوط تولید خودکار ،ترانسفر ،روبوتیک و پرکن
•طراحی و ساخت میزهای حرکت خطی ،دورانی و ترکیبی با قابلیت مکان یابی و میان یابی دقیق
•طراحی و ساخت انواع یونیت های اسپیندل و مولتی اسپیندل های تراشکاری ،فرزکاری و سوراخکاری
•طراحی و ساخت خطوط مونتاژ و کنترل ابعادی
•طراحی و ساخت پروژه های کلید در دست

ب) اتوماسیون

•طراحی ،ساخت ،نصب و راه اندازی کنترلرهای عددی ( )CNCو درایورهای مرتبط برای ماشین های تا  64محور
•طراحی ،حتلیل و تولید کامل کامپیوتری ()CAD / CAM / CAE
•طراحی ،حتلیل و ساخت متامی پروژه های مرتبط با روبوتیک
•طراحی ،مشاوره و ساخت متامی سامانــه های کنترل منطقی برنامه پذیر ( )PLCو کنترل حرکت()Motion Control
شامل موتور و درایو ،کنترلر ،سامانه های انتقال حرکت ،اسپیندل های سریع و ...
•طراحی ،ساخت و نصب سامانه های  DROو خط کش های اندازه گیری
•طراحی و راه اندازی سامانه های هوشمند تشخیص الگو
•طراحی و ساخت سرووموتورهای خطی و دورانی و درایوهای آنها

ج) حتقیق و توسعه

•انتقال فناوری در زمینه اتوماسیون ،ماشین ابزار و فناوری های مرتبط
•اجنام پروژه های حتقیقاتی و Hi-Tech

د) تولید قطعات

•ماشینکاری برای منونه سازی تا تولید انبوه با برنامه ریزی و طراحی فرایند غیر خطی با آرایشی از ماشین های دستی،
خودکار و کنترل عددی
•طراحی و ساخت فرامین و فیکسچرهای دستی و خودکار
•تزریق قطعات پالستیکی و ریخته گری آلومینیوم
•ماشینکاری قطعات دقیق میکرونی و مینیاتوری
•ماشینکاری قطعات صنایع سنگین

ه) قالبسازی

•طراحی ،حتلیل با ابزارهای شبیه ساز  CAEو ساخت قالب های تزریق پالستیک ،دایکست و فلزی
•مهندسی معکوس با استفاده از  CMMبرای مدلسازی و اندازه گیری قطعات

info@farazgaman.com

خط مشی کیفیت

مدیریت گروه صنعتی فرازگامان جهت دســتیابی به اهداف فوق بااجرا و برقراری سیســتم
مدیریت کیفیت بر مبنای اســتاندارد  ISO 9001و بهبود مداوم اثربخشــی آن خود را متعهد به این موارد
می داند:

گروه صنعتی فرازگامان قصد دارد جهت انسجام هر چه بیشتر فرآیندها و فعالیت های
خود با بکارگیری باالترین سطح تکنولوژی موجود مجموعه یکپارچه ای مهیا سازد تا عالوه بر فرآیند
طراحی بر فرآیند ساخت و تولید نیز متمرکز گردد.
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•شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان و برآورده سازی آنان
•افزایش سطح مشارکت نیروهای متخصص از طریق بستر سازی مناسب ،افزایش سطح آموزش
و واگذاری شفاف مسئولیت و اختیارات به پرسنل
•افزایش بهره وری و کاهش هزینه های سربار در جهت کاهش قیمت متام شده خدمات و محصوالت
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گروه صنعتی فرازگامان ضمانت بقاء و شرط پیشرفت خود را تامین و ارتقاء رضایت مشتریان
می داند ،لذا تالش دارد در راســتای ارائه محصوالت و خدماتی با کیفیت و قیمت مناســب در راه رقابت با
طراحان و سازندگان مطرح ماشــین های ابزار در جهان ،قدم بردارد تا از این طریق جوابگوی نیازمندی های
مشتریان خود باشد.
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صنایع پزشکی

* ماشین های تراش و سوراخکاری عمیق
برای تولید جتهیزات ارتوپدی
* ماشین آالت سنگ زنی انواع سوزن ها
و چاقوهای جراحی
* سری تراش های خاص برای تولید
پیچ های ارتوپدی
* فرز تراش های  5محور برای
ایمپلنت های دندانپزشکی

صنعت کامپوزیت
* دستگاه الیاف پیچ  5محور برای
مخازن حتت فشار
* انواع مخلوط کن های صنعت کامپوزیت
با کنترل سرعت و دما

اتصاالت و شیرآالت
* سری تراش های  Swiss Typeبرای انواع
اتصاالت و توپی ها
* ماشین های ترانسفر خطی و دورانی برای
انواع شیرهای سه راهی ،چند راهی و مرکب
* مخروط تراش های  CNCجهت ماشینکاری
همزمان مغزی و پوسته شیرآالت
* دستگاه های تراش و پرداخت
* ماشین مخصوص  5محور پیکور کردن
ساچمه
و جازدن پره ها داخل طوقه توربین
* تراش-فرزهای  5محور جهت تراش و
فرزکاری همزمان محورها
* فرزهای  5محور برای توربین ها و پره ها

صنایع فوالد
* ماشین سوراخکاری تیرهای  Hشکل
* ماشین سوراخکاری ورق ها و فلنج های
آهنی

* ماشین های روتر جهت حکاکی،
برش و دوربری ورق های شیشه
* فرزهای حکاکی جهت تولید قالبهای
شیشه های مات

صنعت رباتیک
*
*
*
*
*
*
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صنعت خودرو
* ماشین شستشوی پوسته موتور،سرسیلندر ،سگدست و ...
* ماشین های ترانسفر خطی و دورانی برای قطعات خودرو
* انواع ماشین های سوراخکاری و قالویزکاری برای تولیدات انبوه
* ماشین تراش با دو گلویی برای تراشکاری کرانویل وپینیون،
کاسه چرخ ،صفحه ترمز و ...
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صنعت شیشه

ربات های چسب زنی و مونتاژ اتوماتیک
ربات های بسته بندی
ربات های مونتاژکار
ربات های بگذار و بردار
ربات های Sorter
ربات های نقطه جوش

منابر77647523 :

* ماشین های تراش جهت ماشینکاری
غلطک های نورد
* خطوط تغذیه و جابجایی سازهها
و تیرهای صنعتی جهت
ساخت ،برش و تغییر شکل

صنایع نیروگاهی

صنعت نفت و حفاری

* فرزهای بزرگ  12متری  5محور همزمان
برای تولید مته های حفاری و جتهیزات آن
* تراش های گلویی گشاد برای رزوه زنی و
تراشکاری لوله های ضخیم
* ماشین تراشکاری و سوراخکاری سه راه
و مقسمهای لوله های انتقال نفت و گاز
* ماشین مخصوص سوراخکاری و تراشکاری
فلنج زانویی ها ،سه راهی و شیرها
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ماشین های مخصوص

SPECIAL MACHINERY
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ماشــین های مخصوص برای تولید یک قطعه مشــخص یا اجنام یک فرایند خاص ساخته
می شــوند .در گروه صنعتی فرازگامان ،ماشین های تک منظوره یا وابسته به صنایع خاص نیز ،ماشین
مخصوص محسوب می شوند ،چون این ماشین ها بصورت کلید در دست و پس از تولید محصول نهایی
حتویل می شوند.
هر ماشــین یا خط مخصوص نیازمند برنامه طراحی ،تولید ،کنترل و مدیریت پروژه بصورت
مستقل است .ماشین های چند ایستگاهه ،ترانسفر خطی و دورانی ،ماشین های  CNCبرای ماشینکاری
قطعات خاص ،انواع دســتگاه های ســوراخکاری و قالویزکاری مولتی اسپیندل ،خطوط مونتاژ و کنترل
ابعادی ،ســامانه های روبوتیک ،ماشــین های تولید قطعات صنایع فوالد ،نیروگاهی ،نفت و گاز ،حفاری،
خودرو و کامپوزیت و ...جزو ماشین های مخصوص فرازگامان قرار می گیرند.
ماشین های مخصوص ،از نظر نوع عملکرد به انواع و مثال های زیر طبقه بندی می شوند.
1 .1ماشین های کنترل (اندازه گیری ،شمارش و )...
* ماشین ترانسفر کنترل ابعادی با دقت میکرونی ،با استفاده از سنسورهای ویژن،
لیزر و گیج های مکانیکی
* ماشین های کنترل مونتاژ و تشخیص صحت مونتاژ
* ماشین شمارنده و جداکننده محصوالت بر اساس سایز ،حجم ،وزن ،رنگ و کیفیت
.2

2ماشین های مصارف خاص
* ماشین مخصوص  5محور ،برای پیکور کردن و جازدن پره ها داخل طوقه توربین های نیروگاهی
* انواع مخلوط کن های صنعت کامپوزیت با کنترل سرعت و دما
* دستگاه الیاف پیچ  5محور برای ساخت مخازن حتت فشار از جنس کامپوزیت
* خطوط تغذیه و جابجایی سازه ها و تیرهای صنعتی

.3

3ماشین های ترانسفر و خطوط تولید انبوه
* ماشین های ترانسفر دورانی برای انواع شیرهای سه راهی ،چند راهی و مرکب،
قطعات خودرو و ...
* خطوط  FMSبرای جابجایی خودکار قطعات مابین ماشین های CNC
* خطوط ترانسفر خطی برای ماشینکاری انبوه قطعات خودرو نظیر پوسته موتور،
سرسیلندر ،سگدست و ...

.4

4ماشین های مونتاژ
* خطوط مونتاژ مجموعه ها و قطعات مرکب
* ماشین پرکن با کنترل دقیق حجم و وزن مواد
* ربات ها
* ربات های نقطه جوش
* ربات های مونتاژکار
* ربات های بگذار و بردار
* ربات های بسته بندی
* ربات های چسب زنی و مونتاژ اتوماتیک
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* سوراخ کاری
* ماشین های سوراخ کاری عمیق برای ایمپلنت های ارتوپدی و گان دریل
* ماشین سوراخکاری ورق ها و فلنچ های آهنی
* ماشین سوراخکاری فلنچ شیرها و زانویی ها و سه راهی های صنعت آب
* ماشین سوراخ کاری تیرهای )H-beam Driller) H
* انواع ماشین های سوراخکاری و قالویزکاری خودکار و  CNCبرای تولیدات انبوه
* ماشین های سوراخکاری عمیق تا عمق  12متر
* تراش-فرز
* تراش فرزهای  5محور جهت تراش و فرزکاری همزمان  6وجه قطعات
* ماشین کنترل عددی برای ماشینکاری و سوراخکاری سه راه و مقسم های
لوله های انتقال نفت و گاز
* تراش

* فرز

* ماشین های تراش مخصوص برای تولید پین و پیچ های ارتوپدی و جتهیزات
دندانپزشکی ،اتصاالت و توپی ها
* مخروط تراش جهت ماشینکاری همزمان توپی و پوسته شیرآالت
* ماشین تراش کنترل عددی با دو گلویی برای ماشینکاری کرانویل و پینیون،
صفحه ترمز ،طوقه چرخ و ...
* تراش های گلویی گشاد برای رزوه زنی و تراشکاری لوله های ضخیم
* ماشین تراش کنترل عددی جهت ماشینکاری غلطک های نورد
* ماشین تراش و پرداخت ساچمه و توپی شیرآالت

* فرزهای عظیم  12متری  5محور همزمان برای تولید مته های حفاری و جتهیزات آن
* فرزهای  5محور برای تولید اپمپلرها و توربین ها
* انواع فرزهای ستونی و دروازه ای برای مصرف خاص در ابعاد مختلف
* فرزهای  5محور مدلسازی برای قالب های ریخته گری ،صنایع دریایی ،چوب و ...

fa ra z g a m a n

* سنگ زنی
* ماشین آالت سنگ زنی انواع سوزن ها و چاقو های جراحی
* ماشین  5محور کنترل عددی سنگ زنی ،برای فرم های پیچیده
* ماشین سنگ محور  4محور کنترل عددی برای سنگ زنی داخل مخروط ها

group

ماشین های براده برداری
* حکاکی
* ماشین های روتر جهت حکاکی و دوربری ورق های شیشه ،چوب ،سنگ و فلزات
* فرزهای حکاکی  4محور جهت تولید قالب های شیشه های مات

صفحه 9

 Rمراحل ساخت ماشین مخصوص
تهران ،خیابان شریعتی ،خیابان خواجه نصیر ،ساختمان مفید ،واحد  12کدپستی 1611663135 :تلفن77634012 :

طراحی و حتلیلی مهندسی
CAD/CAE

طراحی مفهومی

تهیه نقشه های اجرایی

مستند سازی

طراحی و اجرای برنامه کنترل محصول

منابر77647523 :

محصول محصول
نهایی و تولید
تستتولید
تست نهایی و

حتویل

FARAZGAMAN

خدمات
پس از فروش

صفحه 10

طراحی فرایند

خدمات
پس از فروش

info@farazgaman.com

شناسایی الزامات مرتبط با محصول

تعریف اهداف
تولید به کمک

تدارکات ،انتخاب تامین کنندگان
طراحی و اجرای برنامه کنترل فرایند
ساخت زیر مجموعه ها

ساخت
قطعات

fa ra z g a m a n

کامپیوتر CAM

group

دریافت
درخواست

همبندی
دستگاه
نصب کنترلر و جتهیزات برق
تست عملکرد

صفحه 11
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منابر77647523 :

دستگاه سنگ مخصوص  4 ،CNCمحور جهت سنگ زنی مخروط داخل با دقت  0/1میکرون

FARAZGAMAN

صفحه 12

info@farazgaman.com

ماشین های مخصوص
چند منونه از ماشین های مخصوص ساخته شده فرازگامان

ماشین سوراخکاری عمیق  CNCدو ایستگاهه برای
سوراخکاری سوراخ به قطر  3میلی متر و طول  1/5متر

دستگاه تراش  CNCبا گلویی گشاد برای ایجاد رزوه
مخروطی روی لوله های  12متری به قطر  350میلی متر

fa ra z g a m a n

مخروط تراش  CNCبا دو گلویی اسپیندل با سرعت متغیر برای
تراشکاری همزمان توپی برجنی و پوسته آلومینیومی رگوالتور گاز

group

دستگاه ترانسفر خطی  CNCبا  41ایستگاه و مجموعا”
 36محور همزمان سرووموتوری  CNCبرای ماشینکاری
سرسیلندر ،پوسته موتور و قطعات پیچیده

صفحه 13
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تراش  CNCمخصوص با دو گلویی اسپیندل با دو تارت
مجزا  4محور همزمان برای ماشینکاری پشت و روی
قطعات با قطر زیاد

دستگاه تراش  CNCمخصوص با  20ابزار و اسپیندل
 6000دور در دقیقه با مرغک بلند با بارفیدر

ماشین تراش-فرز  CNCمخصوص  4محور همزمان
جهت تراشکاری ،سوراخکاری ،شیارزنی با بارفیدر

منابر77647523 :

FARAZGAMAN
صفحه 14

ماشین تراش-فرز  CNCمخصوص  7محور جهت
ماشینکاری کامل  6وجه قطعه کار با بارفیدر و روبات
خارج انداز

info@farazgaman.com

group

ماشین تراش-فرز  CNCمخصوص  8محور جهت فرزکاری،
تراشکاری ،قالویززنی ،شیارزنی ،برش  6وجه قطعه کار با
بارفیدر و روبات خارج انداز

ماشین مخصوص  5 CNCمحور پیکور پره های
توربین های نیروگاهی

دستگاه  5محور  CNCالیاف پیچ

fa ra z g a m a n

ماشین مخصوص  CNCجهت ماشینکاری ساچمه توپی
شیر تا قطر  350میلی متر

صفحه 15
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روبات تغذیه و تخلیه قطعه کار

ماشین ترانسفر خطی کنترل ابعادی با دقت یک
میکرون

خط مونتاژ ترانسفر دورانی

منابر77647523 :

FARAZGAMAN
صفحه 16

فرز افقی  4محور  CNCجهت ماشینکاری
و سوراخکاری فلنج های اتصاالت چدنی

info@farazgaman.com

ماشین مخصوص  4محور  CNCجهت سوراخکاری
و شیارزنی بر روی لوله های تا قطر  450میلی متر و
بطول  20متر

دستگاه سنگ مخصوص  4 CNCمحور برای
سنگ زنی سوزن سرنگ

fa ra z g a m a n

ماشین دو ایستگاهه  11محور همزمان برای تراشکاری،
فرزکاری ،سوراخکاری و قالویزکاری همزمان  6وجه قطعه
با روبات تغذیه و روبات تخلیه

group

فرز  5محور مخصوص  CNCبه طول  12متر برای تولید
مته ها صنایع حفاری

صفحه 17
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ماشین فرز مخصوص  4محور همزمان  CNCجهت
حکاکی روی لوله برای قالبهای شیشه های مات

ماشین مخصوص ترانسفر خطی برای سوراخکاری،
برقو زنی ،قالویزکاری و برش قطعات دقیق

ماشین سه محور مخصوص CNC
جهت حکاکی در ابعاد بزرگ (1در  2متر)

منابر77647523 :
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ماشین سوراخکاری عمیق  CNCبه طول  24متر
برای سوراخکاری لوله به قطر  20اینچ و سوراخ
به قطر 150میلی متر

info@farazgaman.com

فرز-تراش مخصوص  5محور  CNCجهت تراشکاری
و فرزکاری انواع ماردون به طول  4متر و قطر 200
میلی متر

ماشین تراش-فرز  5محور  CNCجهت
تولید ایمپلنت های دندان پزشکی
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ماشین مخصوص CNCجهت سوارخکاری جای پین قفل

group

ماشین مخصوص CNCجهت سوراخکاری و قالویز کاری
سیلندر قفل

صفحه 19
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ماشین مخصوص با  6اسپیندل  5محور  CNCجهت
سوراخکاری قالویزکاری و رسسینگ اتصاالت سه راهی

سری تراش مخصوص  CNCبا امکان
 Whirlingجهت تولید پیج های ارتوپدی

دستگاه های مولتی اسپیندل مخصوص
سوراخکاری و قالویز کاری پوسته کالچ پراید

منابر77647523 :
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مولتی اسپیندل مخصوص جهت ماشینکاری
و سوراخکاری سرسیلندر پژو 405

info@farazgaman.com

fa ra z g a m a n

group

بخش دوم

21 صفحه

ماشین های ترانسفر
Transfer Machinery

تهران ،خیابان شریعتی ،خیابان خواجه نصیر ،ساختمان مفید ،واحد  12کدپستی 1611663135 :تلفن77634012 :

ماشین های ترانسفر دورانی
ماشین های ترانسفر دورانی  FARAXبا هدف تولید انبوه قطعات دقیق با فرآیندهای
ماشینکاری مرکب و چند مرحله ای در دو مدل افقی و عمودی طراحی شده اند .این ماشین های
ترانسفر با دارا بودن یونیت های  CNCامکان سوراخکاری ،تراشکاری ،فرز کاری ،قالویزکاری ،حدیده
کاری و  ...را فراهم می سازد .در این سری ماشین ها با استفاده از میزهای ایندکس سرووموتوری
امکان تولید قطعات پرتیراژ با باالترین سرعت ممکن فراهم می گردد.
•مجهز به یونیت های با قابلیت پیشروی خودکار توسط مکانیزم های هیدرولیکی ،پنیوماتیکی،
بال اسکرو و سروو موتور جهت سوراخکاری و قالویززنی
•مجهز به گریپرهای هیدرولیکی/پنوماتیکی دقیق
•مجهز به میز ایندکس سرووموتوری
•قابلیت طراحی و ساخت ترانسفر تا  24ایستگاه
•قابلیت ماشینکاری قطعات از جنس :برجن ،آلومینیم ،فوالد ...
•قابلیت تغییر برنامه برای فرآیندهای مختلف
•قابلیت اضافه منودن یونیت های دو و سه محور همزمان
•قابلیت اضافه کردن مولتی اسپیندل

منابر77647523 :

اتصاالت چند راهه

اتصاالت دو و سه راهه

قطعات ساده
FARAZGAMAN
صفحه 22

قطعات خودرو

info@farazgaman.com

قطعات خاص

ماشین های ترانسفر دورانی

group

یونیت های با پیشروی خودکار

گریپرهای دقیق هیدرولیکی یا پنوماتیکی

fa ra z g a m a n
میز ایندکس سرووموتوری
صفحه 23

ماشین های ترانسفر خطی
تهران ،خیابان شریعتی ،خیابان خواجه نصیر ،ساختمان مفید ،واحد  12کدپستی 1611663135 :تلفن77634012 :
منابر77647523 :
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ماشین های ترانسفر خطی  FARAXبا هدف تولید انبوه قطعات دقیق با
فرآیندهای ماشینکاری مرکب و چند مرحله ای طراحی شده اند .این ماشین های ترانسفر با
امکان کنترل توسط  CNCامکان سوراخکاری ،تراشکاری ،فرز کاری ،قالویزکاری ،حدیده کاری
و  ...را برای قطعات بزرگ با تعداد فرآیندهای زیاد فراهم می سازد.

•مجهز به میز خطی و انواع یونیت های سوراخکاری ،قالویزکاری ،رزوه کاری
•امکان گیرایش دقیق قطعه در هر ایستگاه
•مجهز به میز ترانسفر خطی سرووموتوری
•قابلیت طراحی و ساخت ترانسفر با تعداد ایستگاه های نا محدود
•قابلیت ماشینکاری قطعات از جنس :برجن ،آلومینیم ،فوالد ...
•قابلیت اضافه منودن یونیت های دو و سه محور همزمان
•قابلیت اضافه کردن مولتی اسپیندل و ماشینکاری همزمان سه وجه قطعه کار.
•قابلیت افزودن ایستگاه های شستشو و کنترل ابعادی
•برای قطعاتی نظیر پوسته موتور ،گیربکس ،سرسیلندر و ...

رسسیلندر

پوسته کالچ

پوسته موتور

info@farazgaman.com

ماشین های ترانسفر خطی

مولتی اسپیندل های دقیق

group

یونیت اسپیندل های قوی

کلمپ های دقیق هیدرولیکی یا پنوماتیکی

fa ra z g a m a n
میز خطی سرووموتوری
صفحه 25

منابر77647523 :
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اسپیندل های مکانیکی

MECHANICAL SPINDLE
تهران ،خیابان شریعتی ،خیابان خواجه نصیر ،ساختمان مفید ،واحد  12کدپستی 1611663135 :تلفن77634012 :

بخش سوم

اسپیندل

DU1.2.3.4.5

یونیت های اسپیندل با پیشروی خودکار

group

A

mm

DU.5
490

DU.4
503

DU.3
342

DU.2
298

DU.1
298

خصوصیات
ابعاد

B
C

mm
mm

331
120

324
106

305
80

300
64

300
64

D

mm

60

52

35

32

32

E

mm

276

252

210

180

180

ER

40

25,32

20

16

11

Weldon

25

20

20

16

12

morse

#4

#3

#2

#2

#2

حداکثر سرعت

rpm

4000

4000

5000

6000

8000

میزان پیشروی

mm

100

100

75

60

50

حداکثر توان

kw

5.5

3.5

2.5

1.5

0.75

وزن

kg

50

45

40

30

30

گلویی ها

fa ra z g a m a n

•قابلیت پیشروی خودکار توسط مکانیزم های هیدرولیکی ،پنوماتیکی ،بال اسکرو و سروو موتوری
•قابلیت تنظیم سرعت های مختلف جهت سوراخکاری ،نزدیک شدن به کار و برگشت
•قابلیت تنظیم دقیق در سه جهت اصلی با استفاده از پایه های تنظیم احلاقی
•قابلیت نصب مستقل بدون نیاز به میزهای خطی
•مناسب برای ماشین های ترانسفر و حرکت های کوتاه
•مناسب برای سوراخکاری و قالویز زنی
•با قابلیت نصب از فلنج در صورت نیاز

صفحه 27

اسپیندل

UA1.2.3.4.5
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یونیت های اسپیندل با پیشروی خودکار
•قابلیت پیشروی خودکار توسط مکانیزم های هیدرولیکی ،پنوماتیکی ،بال اسکرو و سروو موتور
•قابلیت تنظیم سرعت های مختلف جهت سوراخکاری ،نزدیک شدن به کار و برگشت
•مجهز به ادوات نصب و استقرار در وضعیت های مختلف
•قابلیت نصب مستقل بدون نیاز به میزهای خطی
•مناسب برای ماشین های ترانسفر و حرکت های کوتاه
•مناسب برای سوراخکاری و قالویز زنی
•امکان نصب هم با رابط فلنج و هم بر روی پایه با زوایای مختلف

ER

UA.5
40

UA.4
25, 35

UA.3
20

UA.2
16

UA.1
11

خصوصیات
گلویی ها

Weldon

25

20

20

16

12

morse

#4

#3

#2

#2

#2

حداکثر سرعت

rpm

4000

4000

5000

6000

8000

میزان پیشروی

mm

100

100

75

50

50

حداکثر توان

kw

5.5

3.5

2.5

1.5

0.75

وزن

kg

50

45

40

30

30

info@farazgaman.com

اسپیندل

UF1.2.3

group

یونیت های اسپیندل دقیق
•بلبرینگ دقیق بابت تضمین سرعت و دقت
•قابلیت نصب روی ماشین های مختلف به علت سبکی و قابلیت نصب
•امکان استفاده بصورت چندتایی با یک موتور (مولتی اسپیندل)
•سبک و کم حجم

خصوصیات
ابعاد

B

mm

75

65

40

C

mm

115

95

70

D

mm

180

155

95

E

mm

100

90

50

F

mm

130

112

70

ER

32, 40

20, 25

11, 16

Weldon

32

25

16

rpm

6000

6000

6000

حداکثر توان

kw

3.5

2.5

1.5

وزن

kg

25

15

8

گلویی ها
حداکثر سرعت

fa ra z g a m a n

A

mm

UF.3
300

UF.2
250

UF.1
150

صفحه 29

اسپیندل

US1.2.3
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یونیت های اسپیندل قوی
•بلبرینگ های دقیق با قطر باال بابت تضمین سرعت ،دقت و عمر اسپیندل
•امکان افزودن گیربکس برای گشتاورهای باال
•قابلیت استفاده در انواع فرآیند های ماشینکاری
•قابلیت ترکیب با میزهای حرکت خطی
•قابلیت افزودن خنک کاری از مرکز اسپیندل و تعویض ابزار خودکار

خصوصیات
A
ابعاد
B
C
D
E
BT/ DIN/ CAT
گلویی ها
morse
استاندارد
حداکثر سرعت
انتخابی
حداکثر سرعت
حداکثر توان
وزن

info@farazgaman.com

mm
mm
mm
mm
mm

rpm
rpm
kw
kg

US.3

US.2

US.1

585
95
340
430
170
50
#4
3000
8000
15
170

485
80
300
367
160
40
#3
4500
10.000
11
95

325
54
140
220
150
30
#2
6000
12.000
7.5
30

اسپیندل

FS1.2.3

اسپیندل دقیق با قابلیت نصب از فلنج

group

خصوصیات
ابعاد

Long Nose
Short Nose
گلویی ها
حداکثر سرعت
حداکثر سرعت
حداکثر توان
وزن

A
B
C
D
D
BT/ DIN/ CAT
استاندارد
انتخابی

mm
mm
mm
mm
mm
rpm
rpm
kw
kg

FS.3
230
600
180
255
289
50
3000
8000
22
70

FS.2
180
415
130
215
290
40
6000
12000
11
30

FS.1
145
265
100
165
200
30
8000
15000
7.5
28
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•بلبرینگ های دقیق با قطر باال جهت تضمین سرعت ،دقت و عمر اسپیندل
•امکان خنک کاری از مرکز اسپیندل ()CTS
•امکان اتصال گیربکس جهت افزایش گشتاور
•با امکان افزودن بوستر پنوماتیکی یا هیدرولیکی
•مجهز به گریپر جهت تعویض خودکار ابزار
•ایده آل برای ماشین های فرز-سنتر
•در دو نوع گلویی بلند و گلویی کوتاه
•بهینه شده برای ایجاد حداقل حرارت

صفحه 31

اسپیندل
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TS1.2.3.4

اسپیندل دقیق تراش با قابلیت نصب از فلنج
•بلبرینگ های دقیق با قطر باال جهت تضمین دقت و عمر اسپیندل
•امکان استفاده جک و سه نظام هیدرولیکی و پنوماتیکی جهت باز و بسته منودن خودکار سه نظام
•امکان اتصال گیربکس برای افزایش گشتاور
•امکان اتصال اینکودر دورانی جهت کنترل دقیق و پیچ تراشی با نصب یک به یک
•قدرت و گشتاور باال بابت ماشینکاری خشن
•امکان استفاده از بارفیدر

A

mm

TS.4
400

TS.3
300

TS.2
240

TS.1
240

خصوصیات
ابعاد

B

mm

650

600

556

555

C

mm

320

260

200

200

D

mm

490

480

455

454

A2-8

A2-6

A2-5

A2-4

حداکثر سرعت

استاندارد

rpm

2500

3000

4000

4000

حداکثر سرعت

انتخابی

rpm

3500

4000

6000

7000

حداکثر توان

kw

30

30

11

7.5

وزن

kg

350

175

110

100

گلویی ها
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اسپیندل
اسپیندل های سفارشی تراشکاری و فرزکاری

اطالعات مورد نیاز برای اسپیندل های فرزکاری،سوراخکاری و قالویزکاری
•امکان تعویض ابزار خودکار
•حداکثر و حداقل سرعت دوران
•استاندارد گلویی ابزارگیر ()Morse, ER, BT, CAT, HSK,...
•توان و سرعت دوران
•امکان مکانیابی توسط اسپیندل
•وجود قفل مکانیکی
•جهت چرخش
•نوع پولی و تسمه
•تسمه  :Vمدل و تعداد تسمه ها،
•تسمه تخت :مدل و عرض،
•دنده تایم :مدل و تعداد دندانه ها
•قطر خارجی اسپیندل
•امکان خنک کاری از مرکز اسپیندل
•نقشه ابزار خاص
•اطالعات مربوط به مولتی اسپیندل
•اطالعات قالویزکاری و ...

fa ra z g a m a n

اطالعات مورد نیاز برای اسپیندل های تراشکاری
•حداکثر و حداقل سرعت دوران
•استاندارد گلویی اسپیندل ()A2-4, A2-5, ... , A2-11
•توان و سرعت دوران موتور
•امکان مکانیابی توسط اسپیندل (محور دورانی)
•وجود قفل مکانیکی
•جهت چرخش
•نوع پولی و تسمه
(تسمه  :Vمدل و تعداد تسمه ها،
تسمه تخت :مدل و عرض،
دنده تایم :مدل و تعداد دندانه ها)
•قطر خارجی اسپیندل
•امکان اتصال سه نظام هیدرولیک و یا پنوماتیک
•قطر سوراخ داخلی اسپیندل
•نقشه قطعه یا فیکسچر و ...

group

•برای مقاصد تراشکاری ،سوراخکاری ،قالویزکاری ،فرزکاری و سنگ زنی
•اسپیندل های کولت چاک استاندارد و سفارشی
•اسپیندل با فیکسچرهایی برای گرفنت ابزار و یا قطعات خاص
•انواع اسپیندل های تراشکاری ،فرزکاری ،سوراخکاری و قالویزکاری

صفحه 33

مولتی اسپیندل

MS20.30.40.50
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مولتی اسپیندل های سفارشی
•برای مقاصد سوراخکاری ،قالویزکاری
•مولتی اسپیندلهای کولت چاک استاندارد و سفارشی
•مولتی اسپیندل با فیکسچرهایی برای گرفنت ابزار و یا قطعات خاص
اطالعات مورد نیاز برای مولتی اسپیندلهای سوراخکاری
•حداکثر و حداقل سرعت دوران
•توان و سرعت دوران موتور
•امکان مکانیابی توسط اسپیندل (محور دورانی)
•وجود قفل مکانیکی
•جهت چرخش
•نوع پولی و تسمه
(تسمه  :Vمدل و تعداد تسمه ها،
تسمه تخت :مدل و عرض،
دنده تایم :مدل و تعداد دندانه ها)
•قطر خارجی اسپیندل
•امکان اتصال سه نظام هیدرولیک و یا پنوماتیک
•قطر سوراخ داخلی اسپیندل
•نقشه قطعه یا فیکسچر و ...
•حداقل فاصله محورهای سوراخکاری (مرکز به مرکز)
اطالعات مورد نیاز برای مولتی اسپیندل های قالویز کاری
•امکان تعویض ابزار خودکار
•حداکثر و حداقل سرعت دوران
•استاندارد گلویی ابزارگیر ()Morse, ER, BT, CAT, HSK,...
•توان و سرعت دوران
•امکان مکانیابی توسط اسپیندل
•وجود قفل مکانیکی
•جهت چرخش
•نوع پولی و تسمه
•تسمه  :Vمدل و تعداد تسمه ها،
•تسمه تخت :مدل و عرض،
•دنده تایم :مدل و تعداد دندانه ها
•قطر خارجی اسپیندل
•امکان خنک کاری از مرکز اسپیندل
•نقشه ابزار خاص
•اطالعات مربوط به مولتی اسپیندل
•اطالعات قالویزکاری و ...
•حداقل فاصله محورهای قالویزکاری (مرکز به مرکز)

info@farazgaman.com
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بخش چهارم

میزهای خطی و گردان
و ایندکس
LINEAR STAGE
&
ROTARY TABLE
&
index table

میزهای خطی

W115.170.260.350.400.600
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میزهای دقیق و قوی با حرکت مستقیم
•قابلیت حتمل نیروهای باالی استاتیکی و دینامیکی با مکان یابی دقیق
•امکان جتهیز به خط کش های دیجیتال
•مجهز به موتورهای سروو جهت تضمین قدرت و دقت
•مجهز به بال اسکرو بابت انتقال حرکت دقیق و عمر باال
•ریل و واگن های ساچمه ای
•امکان نصب دو محور (صلیبی) و سه محور
•امکان ساخت سایزهای مختلف با مشخصات سفارشی
•بدنه های چدنی و تنش زدایی شده برای حتمل نیروهای ماشینکاری

کورسهای حرکتی)(mm

300

800

50

W75

100

50

W115

190

100

W170

390

190

W260

600

400

W350

400

W400

200

W600

600
خصوصیات

مدل

W600

W400

W350

W260

W170

W115

W75

میزان حتمل نیروی استاتیکی

kn

242

211

140

80

70

40

10

میزان حتمل نیروی دینامیکی

kn

135

108

80

43

38

20

3

سایز ریل و واگن

mm

45

45

35

25

25

25

-

سایز بال اسکرو

mm

40

40

32

25

25

16

16

گشتاور نامی موتور

nm

12

12

 12یا 4.9

4.9

2.5

2.5

1

m/min

30

30

 22یا 15

22

15

15

8

حداکثر سرعت حرکت میز

info@farazgaman.com

میزهای دوار

CRT150.200.250.350

میزهای دقیق با قابلیت حرکت دورانی کنترل عددی

حداکثر سرعت دوران

rpm

16

16

16

16

گشتاور نامی

nm

634

254

194

124

˚0.001

˚0.001

˚0.001

˚0.001

حداکثر وزن قطعه کار در حالت عمودی

kg

400

270

100

80

حداکثر وزن قطعه کار در حالت افقی

kg

660

560

195

150

حداکثر گشتاور مجاز در حالت عمودی

nm

1900

1700

950

300

حداکثر گشتاور مجاز در حالت افقی

nm

29000

23000

12000

6000

وضوح
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خصوصیات
قطر میز

CRT150 CRT200 CRT250 CRT350
150
200
250
350
mm
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•سیستم انتقال قدرت مکانیکی بدون لقی متصل به سروو موتور (با امکان جایگزینی )Direct Drive
•امکان قفل با گشتاور باال توسط سیستم های پنوماتیک یا هیدرولیک
•قابلیت نصب افقی و عمودی
•قابلیت جتهیز به انواع میزهای استاندارد و سفارشی
•قابلیت اتصال اینکودرهای دورانی مطلق و نسبی بصورت یک به یک
•بلبرینگ های دقیق با قطر باال جهت تضمین عمر و دقت
•امکان ساخت ترکیبی میزهای دورانی

صفحه 37

میزهای ایندکس
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IT.500

میزهای ایندکس با قابلیت تقسیم دقیق
•سیستم انتقال قدرت با گشتاور باال و اصطکاک کم (با امکان جایگزینی )Direct Drive
•امکان قفل با گشتاور باال توسط سیستم های پنوماتیک یا هیدرولیک
•امکان برنامه ریزی سرعت ،دوران ،تعداد تقسیم ها و شتاب حرکت
•امکان استفاده همزمان بصورت محور دورانی و ایندکس
•دارای حداکثر شتاب  200دور بر مجذور ثانیه
•مجهز به سرووموتور

خصوصیات
قطر میز

mm

IT500
500

حداکثر سرعت دوران

rpm

76

گشتاور نامی

nm

500

حداکثر وزن قطعه کار در حالت عمودی

kg

1000

حداکثر وزن قطعه کار در حالت افقی

kg

1800

Nm

5000

گشتاور قفل
تعداد تقسیم
دقت تقسیم

info@farazgaman.com
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’’+/-6
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بخش پنجم

سایر محصوالت
OTHER PRODUCTS

گریپرهای دقیق هیدرولیک/پنوماتیک
تهران ،خیابان شریعتی ،خیابان خواجه نصیر ،ساختمان مفید ،واحد  12کدپستی 1611663135 :تلفن77634012 :
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•قابلیت استفاده از محرک هیدرولیک یا پنوماتیک
•دارای فک های متقارن دقیق با حداقل لقی
•قابلیت استفاده بصورت ایستگاهی
•امکان حتمل نیرو با حداقل تغییر فرم
•قابلیت تغذیه هیدروپنوماتیک از بغل و کف
•مجهز به فک های سخت و دقیق با عمر باال

خصوصیات
ابعاد

(Aفک بسته)
B

mm

250

170

140

110

85

C

mm

207

161

132

94

76

mm

28

21

16

10

9

هیدرولیک)(30bar

N

55000

30000

18000

10500

6500

پنوماتیک()6bar

N

11000

6000

3600

2100

1300

Kg

50

18

4.5

2.5

کورس فک ها
نیروی اسمی فک ها

GP.85 GP.110 GP140 GP.170 GP.250
87
116
146
173
272
mm

وزن

info@farazgaman.com
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کلمپ

بوستر

تعویض ابزار خودکار
•در دو نوع ایندکس مکانیکی و ایندکس سرووموتوری
•در سه نوع زجنیری ( ،)Chain typeبشقابی( )Disk typeو بازویی ()Drum type
•برای انواع گلویی ها  ISO, HSK, ...و سایزهای مختلف
•قابلیت طراحی و ساخت متناسب با عملکرد هر نوع دستگاه
•برای تعداد 42 ،24 ،20 ،12 ،6

ریل
•ریل های سختکاری شده و سنگ خورده
•قابلیت حتمل نیروهای دینامیکی و استاتیکی به مراتب باالتر از ریل های ساچمه ای متعارف
•دقیق ،قوی ،صلب و متاس خطی کم اصطکاک
•با امکان تنظیم مقدار پیش بار ( )Preloadو روغنکاری خودکار حین حرکت
•با امکان روغن کاری خودکار در حین حرکت

یاتاقان
•قابل استفاده در ماشین های دقیق و میکرو ماشینکاری
•مجهز به بلبرینگ های سری 7000
•دقیق  ،قوی ،صلب و بدون لقی
•امکان تنظیم مقدار پیش بار ()Preload

fa ra z g a m a n

•بوسترهای هیدرو پنوماتیک و هیدرولیک
•برای تعویض ابزار اسپیندل های فرزکاری
•مجهز به سنسورهای تشخیص جابه جایی و موقعیت بوستر
•طراحی جمع و جور با عملکرد سریع و مطمئن
•قابلیت طراحی و ساخت بر حسب کاربرد و سفارش

group

•قابلیت استفاده از محرک هیدرولیک یا پنوماتیک
•قابل استفاده در فیکسچرها ،ماشین های ترانسفر ،و ماشین های یونیورسال
•در دو نوع چکشی و دوران  90درجه
•قوی ،صلب ،تکرار پذیر
•قابلیت طراحی و ساخت بر حسب کاربرد و سفارش

صفحه 41
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MACHINE TOOLS
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برای اطالعات بیشتر به کاتالوگ
ماشین ابزار و جتهیزات مراجعه منائید.
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ماشین ابزار و جتهیزات
 1393هجری خورشیدی  2014 -میالدی
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ماشین ابزار
فرز-سنترهای دروازه ای کنترل عددی
فرزهای دروازه ای با قدرت ،دقت و راندمان باال

فرز-سنترهای ستونی کنترل عددی
فرز-سنتر بسیار قوی با میز ثابت و ستون متحرک

فرز-سنترهای کنترل عددی
V127.137.158.169.189

فرزهای سنگین با ریل های بسیار ضخیم

فرز-سنترهای کنترل عددی
C323.434.534.955

کارگرهای دقیق ارزان قیمت!

فرز-سنتر ماشینکاری با کنترل عددی
فرز-سنتر با قابلیت تعویض سریع ابزار
برای سوراخکاری ،فرزکاری و قالویزکاری

R45

fa ra z g a m a n

M750.950.1200.2000
ME45.64.95
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M125.253.255

صفحه 43
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فرز-سنترهای افقی کنترل عددی
H45.63

فرز-سنترهای افقی چهار محور همزمان با تعویض پالت خودکار

فرز-سنترهای کنترل عددی
M450.650.800.1000.MV1000

فرز سنترهای بسیار صلب دقیق و مجتمع با طراحی دو بلوکه

فرز-سنترهای دروازه ای کنترل عددی
M60

فرزکاری سریع و شتابدار با آخرین فناوری های کنترلی

فرزهای سریع کنترل عددی

M65.76.148.201

منابر77647523 :

فرزکاری و حکاکی صلب با اسپیندل های سریع

FARAZGAMAN
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SUGI SEIKI

راه حل های جامع مهندسی و ماشین ابزارهای دقیق

ساخت ژاپن

info@farazgaman.com

تراش های کنترل عددی
T16.25.45

TA/B7. 15. 25. 35

دقت و سرعت با سری تراش های  Swiss Typeفاراکس

تراش های بدنه تخت

H36.40.46.50.66.91.1000
تراش های کارگاهی با طول عمر باال

تراش های کنترل عددی COMEV
تراش های دقیق و با کیفیت ساخت ایتالیا

ماشین های سوراخکاری CNC
R125. 21. 32
HBD64. 157

fa ra z g a m a n

ماشین های سری تراش

group

تراش های دقیق بدنه مورب
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جتهیزات اتوماسیون
AUTOMATION
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برای اطالعات بیشتر به کاتالوگ جتهیزات
اتوماسیون صنعتی مراجعه منائید.

جتهیزات اتوماسیون صنعتی
 1393هجری خورشیدی  2014 -میالدی
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راه حل های جامع اتوماسیون ماشین ابزار
مشاوره ،ارائه راه حل و نصب جتهیزات کامل ماشین ابزار و خطوط تولید

ساخت شرکت  ELTEایتالیا

		

موتورهای سروو و آسنکرون
• موتورهای  ACو  DCسروو برای محورهای حرکتی
• موتورهای آسنکرون برداری برای اسپیندل و محورهای قدرت
• تاکومتر و اینکودرهای سینوسی
		

ساخت شرکت  MAGNETICایتالیا

درایور و اینورتر
• سروو درایو های  ACو  DCو اینورترهای آسنکرون
• سامانه های کنترل حرکت
• سامانه های کنترلی برای خطوط تولید و ماشین ابزار
ساخت شرکت  TDE/MACNOایتالیا

جتهیزات اندازه گیری
• اینکودرهای خطی و دورانی
• منایشگرهای دیجیتال و کنترلرهای NC
• پروفایل پروژکتور و سایر دستگاه های اندازه گیری

fa ra z g a m a n

موتور-اسپیندل های سریع
• برای ماشینکاری انواع فلزات ،چوب ،سنگ ،شیشه و پالستیک
• از  1000تا  60000دور در دقیقه با تعویض ابزار خودکار و دستی
• گلویی های استاندارد و سفارشی با توان های مختلف

group

•استقرار سامانه مدیریت کیفیت  ISO9001:2015برای اتوماسیون ماشین ابزار و خطوط تولید
•طراحی و نصب سامانه های روبوتیک ،اندازه گیری و کنترل کیفیت و مونتاژ خودکار
•بهینه سازی ماشین ابزار قدیمی
•ارائه کنترلرهای عددی ( CNCو  ،)NCموتور و درایو ،اینکودرهای خطی و دورانی ،منایشگرهای دیجیتال ،انواع اسپیندل
•کنترل حرکت و طراحی و ارائه جتهیزات هدایت و انتقال قدرت

ساخت شرکت  ELBOایتالیا
صفحه 47
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کنترلرهای عددی
PA8000, SIPRO, D.ELECTRON, FARADOT, MITSUBISHI, FANUC, SIEMENS

*
*
*
*

SIPRO

POWER AUTOMATION

ساده ،کارآمد ،با کیفیت و اقتصادی

فناوری روز جهان ،سریع ،راحت و قابل گسترش

کنترل  NCبا  PLCداخلی با قابلیت اتصال به کامپیوتر *
میان یابی خطی ،کمانی ،حلزونی ،مماسی
بادامک های الکترونیکی ،محورهای موازی
*
مناسب برای انواع ماشین های مخصوص ،چند
ایستگاهه و پیچیده
*
ین

نه تر

بهی

*

با امکانات اختصاصی برای فرز ،تراش ،وایرکات،
جوش ،پانچ ،سنگ و انواع برش اکسیژن ،پالسما،
لیزر و واترجت
تا  64محور همزمان با میان یابی  8محور برای
هر ایستگاه
جبران خطاهای مکانیکی شامل تعامد،
خطای گام ،لقی ،حرارت و ...
ساختار باز و انعطاف پذیر

طف

منع

ترین

ساخت ایتالیا
ساخت آملان

D.ELECTRON

پیشرفته،سریع و در دسترس

منابر77647523 :

* قابلیت کنترل  48محور همزمان
* کنترل تا  6ایستگاه کاری
* قابلیت پردازش  11000خط برنامه در ثانیه بصورت
ترین
پیشنگر ()look ahead

FARAZGAMAN
صفحه 48

سریع

FARADOT

ساده ،به روز و کارآمد
* کنترل  8محور و  2اسپیندل
* رابط گرافیکی قوی با منایش متامی اطالعات
در یک صفحه
* مجهز به  PLCداخلی به زبان  Ladderو آناالیزر داخلی

نترین

ارزا
ساخت ایتالیا

info@farazgaman.com

ساخت شرکت فرازگامان

MITSUBISHI

*
*
*
*

در مدل  M70با قابلیت میان یابی نانو و سریع ()High Speed
قابلیت کنترل تا  9محور همزمان با نرم افزارهای  NAVIجهت سادگی در برنامه نویسی
کنترل چند ایستگاهی با پنل های اپراتوری متنوع و رابط گرافیکی قوی
بسیار دقیق و سریع با مجموعه موتور و درایو دیجیتال

ساخت ژاپن

SIEMENS

FANUC

بی دردسر ،راحت و باکیفیت
*
*
*
*

پرقدرت ،حرفه ای و آسان

سری  Oi-Dبا مجموعه موتور درایورهای دیجیتال
قابلیت اتصال حافظه جانبی و امکان  DNCکردن
کاربری آسان و راحت تا  4محور همزمان
مجهز به انواع سیکل های تراشکاری ،سوراخکاری
و فرزکاری

طمئن

م

ساخت ژاپن

ترین

*
*
*
*

در دو مدل  802D SLو  ،828Dمنعطف و پرقدرت
قابلیت اتصال نرم افزارهای  Shop Turnو Shop Mill
برای برنامه نویسی آسان
قابلیت کنترل تا  4محور همزمان
پکیج موتور و درایو دیجیتال با دقت و سرعت باال
و فرزکاری

حر

فه ای

ترین

fa ra z g a m a n

دقیق

ترین

group

دقیق ،سریع و به روز

ساخت آملان
صفحه 49
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ماشین مخصوص و اجزاء ماشین
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گروه صنعتی فرازگامان

FARAZGAMAN

تهران ،خیابان شریعتی ،سه راه طالقانی،
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