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معرفیمعرفی

اطالعات عمومی

machin

نام دستگاه

کشور سازنده

شرکت سازنده

متلایر ساخت

نامھای دیگر

cut mdf

ایران

گروه فنی مھندسی نافھر

آھن صنعتی 

برش افقی ام دی اف

جھت سھولت برش این دستگاه با بکارگیری مکانیزمھای ابزار دقیق

و دقت برش در کارگاھھا و کارخانجات مورد استفاده قرار می گیرد.
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yوx دستگاه برش خطی ام دی اف در دو زاویھ برش

60m/min سرعت برش

دقت برش0/10

2/20cm عرض برش

طول برش آزاد

بارگذاری اتوماتیک

16mm/ mdfفضای انبار بارگذاری 30ورق

مجھز بھ چاپ لیبل سفارشی(آپشن)

محیط کارمجھز بھ نوار سیلیکونی جھت جلوگیری از گرد و غبار در فضای

6000rpm دور موتور اصلی

3000rpm دور موتور تیغ خط زن

mdf 100قدرت بازوھایkg

مجھز بھ لیسھ بعد از برش

plc کنترل

طراحی منحصر بھ فرد

چیدمان اتوماتیک در نرم افزار (تخصصی)

قابلیت زاویھ دار شدن ھر دو تیغ مجزا ازھم تا55درجھ

وزن دستگاه حدود 1تن و 250کیلو

برق مصرفی3فاز

3m*8mحداکثر فضای مورد نیاز 

مواد مصرفیش کاغذ پرینت(اگر مجھز بھ pltباشد)
پرده نوری (اگر مجھز بھ سنورامینت باشد)
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کاربردھاکاربردھا

کارخانھ ھایی کھ تولید باالیی دارند.کارخانھ ھایی کھ تولید باالیی دارند.

machin



www.nafher.ir

w
w
w
.n
af
he
r.
ir

سپاس از توجھ شما

شرایط کار با دستگاهشرایط کار با دستگاه

جھت صادرات بھ کشور دیگر (صدور پروفرما_ ثبت ارسال_ 
تحویل در بندر عباس یا بنادر ارسالی دریایی)

خواھشمند است جھت مشاوره با کارشناس این دستگاه با شماره ھای 
٠٩٣٠١٣٩۵۶٢٠ویا ارسال پیام با شماره٠٢۶-٣٣٣٠۵٩١٨

با ما در ارتباط باشید.

آدرس: کرج-مھرشھر-بلوار ارم -نبش خ افشار-ساختمان رویال واحد١٣

گردآورنده:گروه فنی مھندسی نافھر ماشین

مھندس: سرکار خانم احمدزاده

machin

اپراتور بھتر است در زمان کار با دستگاه از ماسکھای مخصوص 
استفاده کند

برای گردش ھوا در محیط دستگاه بھتر است از دستگاھھای تھویھ 
 استفاده شود.

روش سفارش یا خرید دستگاه

پس از مشاوره کارشناسی و ثبت سفارش بمدت ٩٠ روز کاری
تحویل در کارخانھ ایجاد میگردد.
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