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ویژه مشخصات  

  سیستم هوم سه عدد هوم سوییچ روی محورها

  امرژنسی کلید بر روی پنل کنترل

Hd camera  نظارتسیستم   
  کنترل از راه دور کنترل کامل آنالین



 

 

و کامپیوتر نرم افزار  

All in one-univo 2225 کامپیوتر  

ویندوز  Windows 10 سیستم عامل  
  نرم افزارهای کد نرم افزارهای کد استاندارد

پاورمیل-آرتکم افزارهای کمنرم     
  جیکد جیکد استاندارد

وای فای -بلوتوث –یو اس بی   Usb-bluetoth-wifi روش انتقال دیتا  
 

 

 

 

 ابعاد و وزن

2000*3000*500 mm3 ابعاد کارگیر  

3200*4000*1200mm3 ابعاد دستگاه  

3200kg وزن دستگاه  

500kg/M2 وزن قطعه کار  
 

 

 

 

 

 مکانیک

  ساختار شاسی دو طرف موتور 

0.1mm دقت حرکت  

پی وی سی   PVC sheet on steel profile کف میز  

Steel covers In y1,y2 axis کاور  

32 mm in all axis ریل و واگن  

ه شانه موربدند   مکانیزم حرکت  

T slot  کارمکانیزم بستن قطعه   

  تعداد اسپیندل 1

Er 32 نوع و سایز ابزار  

  خنک کننده اسپیندل آبخنک با فن و رادیات و پمپ مجزا

Epoxy رنگ اپوکسی  

 



 

 

 

 

 

 الکتریک

AC 3 phase-380 v برق ورودی  

10kw توان مصرفی  

Servo 750 w-3000rpm-وتورهای حرکتیم دلتا   

  کنترلر prolan s-3axis-رادنیکس

  لیمیت سوییچها 3

6kw   اسپیندلتوان   
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specifications 
 home 3 home limit swithes 

 emergency Emergency key on control panel 

 monitoring Hd camera 

 remote Online remote full control 



 

 

Camputer & software 
 camputer All In one-univo model 2225 

 OS Windows 10 

 CAD All standard cad softwares 

 CAM Artcam,powermill 

 G code Fanuc standard gcide 

 

 

Dimensions &weight 
 DIM 2000*3000*500 mm3 

 Machine Dim 3200*4000*1200mm3 

 Machine weight 3200kg 

 Material weight 500kg/M2 

 

 

 

 

 

mechanical 
 chasi gantry 

 precision 0.1mm 

 bed PVC sheet on steel profile 

 cover Steel covers In y1,y2 axis 

 Linear guide 32 mm in all axis 

 Movement mechanism Rack &pinion 

 Material fix T slot 

 Spindle number 1 

 Tool standard Er 32 

 Spindle cooling system Water cooling system with 0.33kw pump and fan- radiator 

 paint  Epoxy  

  

 

 

 



 

 

 

electrical 
  AC 3 phase-380 v 

 power 10kw 

 Motors Servo 750 w-3000rpm-delta 

 controller Radonix-prolan s-3axis 

 Limit switches 3 

  Spindle power 6kw 

 


