
WR-2040 CNC router 

 

 
Wr-2040 Model 

 .باشد می بیشتر و بعد سه در کار قابلیت با کاری منبت دستگاه یک ،wr-2040چوب فرز دستگاه

 Wr-2040 router machine is a wood carving device with ability of working in three dimensions. 

داراست را نرم مواد و ارتالون ، تفلون ، چوبی های فرآورده انواع روی بر بعدی سه کاری منبت قابلیت دستگاه این  

The device features is able to three-dimensional carving on wood products, PVC and soft 

materials. 

است آسان بسیار دستگاه این با کار  



It is very easy to work with this router cnc machine 

ابتدا بایستی نقشه منبت مورد نظر توسط نرم افزار طراحی سه بعدی طراحی شوددر   

First, the embossing pattern should be disigned by Three-dimensional design software. 

 گردد   GCode تبدیل به Mastercamیا  PowerMilleسپس این نقشه می بایست توسط نرم افزار های واسط مانند 

Then,the pattern should be changed into GCode by the CAM software like,  PowerMill or  

Mastercam. 

 نقشه قابلیت خواتده شدن توسط نرم افزار را داراست.

the software is able to read the pattern. 

 

 

 



 مشخصات کلی دستگاه
  Specifications  

 ولتاژ کاری ◊

voltage 

Ac 380 v   50 Hz   ) قابلیت تکفاز شدن را نیز دارا است( 

 قدرت اسپیندلهای معمولی ◊

Normal spindle power 

 6 kw 

 ابعاد کارگیر ◊

applied dimensions 

1300*2400*200 mm 

 اسپیندلحداکثر دور  ◊

Maximum spindle 
rotation 

18000 rpm 

 حداکثر توان مصرفی دستگاه ◊

Power Consumption 

8 kw 

 نوع موتورهای حرکتی ◊

Control motors 

Ac servo motor 

 نوع گیربگس ◊

plantry gearbox 

 خورشیدی با کمترین لقی

plantry gearbox 

 محور ◊

The axis 

X-Y-Z 

 سیستم رانش ◊

The motion system 

Rack & Pinion ) دنده شانه( 

 حداکثر خطای سیستم کنترل ◊

The maximum 
tolerance of the 

control system 

0.01 (mm) 

 حداکثر خطای ماشین ◊

Maximum machine 
tolerance 

0.1 (mm) 

 

 

 

 benfits    دستگاهمزایا 

   امکان ماشین کاری بر روی انواع چوب و فرآورده های چوب ◊

  Machining on all types of wood and wood products  

 و ایجاد شیار و سوراخکاریبرش منحنی  ◊

Curve and groove cutting and drilling 

 با سرعت باال X-Y-Z قابلیت حرکت در سه محور ◊

Three axis 

 سیستم کنترل سرعت حرکت دروازه ای ◊

Motion system speed  control 

 تنظیم آسان نقطه شروع کار از هر نقطه میز ◊

Set the starting point to work from any location of  Desk 

  هماهنگی با انواع نرم افزارهای طراحی استاندارد ◊

Reading to standard CAD software 

 



 

 

 

 Software        امکانات نرم افزاری

  قابلیت نمایش اولیه طرح ◊

Preview 

  G cod اصالح طرح و تصحیح دلخواه ◊

Edit plan & Gcod 

◊ User frindly 

 

 

 

  optional     به سفارش مشتری

  میز وکیوم جهت نگه داشتن قطعه کار ◊

Vacuum table to holding the workpiece 

 سیستم ساکشن جهت جمع آوری براده چوب ◊

Suction system to collect chip wood 

  کیلو وات 13توان اسپیندل تا  ◊

Spindle 13 kw 

 اسپیندلها به هر تعداد دلخواهقابلیت افزایش تعداد  ◊

Extra head &spindels 

 

 قابلیت افزودن سیستم روتاری )جهت حکاکی بر روی قطعات استوانه ای ( ◊

Rotary axis 

 قابلیت نصب سیستم کنترل از راه دور ◊

Wire less remot control 

 



 نمونه کار:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سایر محصوالت

Other products 

 

 

 

 

 سی ان سی خراطی چوب

Wood milling CNC 



 مشخصات کلی دستگاه
  Specifications  

 ولتاژ کاری ◊

voltage 

Ac 380 v   50 Hz   ) قابلیت تکفاز شدن را نیز دارا است( 

 موتورقدرت  ◊

Normal spindle power 

 2.2 kw 

 ابعاد کارگیر ◊

applied dimensions 

1100*200 mm 

 موتورحداکثر دور  ◊

Maximum spindle rotation 

3000 rpm 

 حداکثر توان مصرفی دستگاه ◊

Power Consumption 

4 kw 

 نوع موتورهای حرکتی ◊

Control motors 

Ac servo motor 

 نوع گیربگس ◊

plantry gearbox 

 خورشیدی با کمترین لقی

plantry gearbox 

 محور ◊

The axis 

X-A 

 سیستم رانش ◊

The motion system 

Ball screw 

 حداکثر خطای سیستم کنترل ◊

The maximum tolerance of the 

control system 

0.01 (mm) 

 حداکثر خطای ماشین ◊

Maximum machine tolerance 

0.1 (mm) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stone router cnc machines 

 دستگاه سی ان سی سنگ

 مشخصات کلی دستگاه
  Specifications  

 ولتاژ کاری ◊

voltage 

Ac 380 v   50 Hz   ) قابلیت تکفاز شدن را نیز دارا است( 

 قدرت اسپیندلهای معمولی ◊

Normal spindle power 

 6 kw 

 ابعاد کارگیر ◊

applied dimensions 

2000*3000*400 mm 

 اسپیندلحداکثر دور  ◊

Maximum spindle rotation 

18000 rpm 

 حداکثر توان مصرفی دستگاه ◊

Power Consumption 

16 kw 

 نوع موتورهای حرکتی ◊

Control motors 

Ac servo motor 

 نوع گیربگس ◊

plantry gearbox 

 خورشیدی با کمترین لقی

plantry gearbox 

 محور ◊

The axis 

X-Y-Z 

 سیستم رانش ◊

The motion system 

Rack & Pinion ) دنده شانه( 

 حداکثر خطای سیستم کنترل ◊

The maximum tolerance of the 

control system 

0.01 (mm) 

 حداکثر خطای ماشین ◊

Maximum machine tolerance 

0.1 (mm) 

 



 

 

Stone disk profiling cnc machines 

 دستگاه دو دیسک سنگ

 مشخصات کلی دستگاه
  Specifications  

 ولتاژ کاری ◊

voltage 

Ac 380 v   50 Hz   ) قابلیت تکفاز شدن را نیز دارا است( 

 موتورقدرت  ◊

Motor power 

 15.5 kw 

 ابعاد کارگیر ◊

applied dimensions 

2000*4000*600 mm 

 تورومحداکثر دور  ◊

Maximum motor rotation 

3000 rpm 

 حداکثر توان مصرفی دستگاه ◊

Power Consumption 

8 kw1 

 نوع موتورهای حرکتی ◊

Control motors 

Ac servo motor 

 نوع گیربگس ◊

plantry gearbox 

 خورشیدی با کمترین لقی

plantry gearbox 

 محور ◊

The axis 

X-Y-Z 

 سیستم رانش ◊

The motion system 

Rack & Pinion ) دنده شانه( 

 حداکثر خطای سیستم کنترل ◊

The maximum tolerance of 

the control system 

0.01 (mm) 

 حداکثر خطای ماشین ◊

Maximum machine 
tolerance 

0.1 (mm) 

 دیسک 

Disk 

500(mm) 



 

 

 

 

Wood vacuum press 

 روکش وکیوم چوب

 مشخصات کلی دستگاه
  Specifications  

 ولتاژ کاری ◊

voltage 

Ac 380 v   50 Hz   ) قابلیت تکفاز شدن را نیز دارا است( 

 پمپ ◊

pump 

 XD 63 

 ابعاد کارگیر ◊

applied dimensions 

1100*2400 mm 

 ارتفاعحداکثر  ◊

Maximum heiht 

70mm 

 حداکثر توان مصرفی دستگاه ◊

Power Consumption 

20 kw 

 

 

 


