بسمه تعالی
شــرکت صنعت پایار در ســال  1389هجری شمســی با پشتوانه
سال ها تحقیق و بررسی در زمینه تولید و تامین ماشین آالت خم،
برش و ابزار تیزکن تاسیس گردید.
این شــرکت به کمک نیروهای جوان و متخصص خود و همکاری
با شرکت های معتبر ،موفق به ارایه ماشین آالت با تکنولوژی روز
دنیا جهت جلب رضایت مشتریان خود داشته و گامی در راستای
شکوفایی ایران عزیزمان برداشته است.
ارزش های ما
ارزشهای شركت صنعت پایار عبارتند از شنیدن ،یادگیری و رهبری.
ما میشنویم چون چیزی که برای مشتری مهم است برای کسب
و کار ما هم مهم است.
ما یاد میگیریم چون با یادگیری رشد میکنیم.
ما مديريت میکنیم چون با مديريت و برنامه ريزی
موفقیت فردا را میسازیم.
تعهد عميق ما به جامعه به عنوان يک بازيگر اقتصادی،
مسئوليت پذير و يک شهروند سازمانی است.

طراحی مکانیکی
• طراحی مکانیکی برای ارائه عملکرد مطمئن وابسته به تجزیه و تحلیل مکانیکی
دینامیک می باشد.
• طراحی متحرک گیره را قادر می سازد تا فضای کافی برای خم کاری را داشته باشد.
• با تعویض سریع قالب سهولت انجام کار برای اپراتور بوجود می آید.
• کیفیت باالی راهنمای خطی نصب شده بر روی مکانیزم کشویی باعث حرکت دقیق
و صحیح دستگاه می شود.
• تابلو برق جهت جلوگیری از ارتعاش و لرزش جداگانه نصب شده است.
شبیه ساز سه بعدی
• هنگامی که برنامه های  Y.B.Cتغییر میکند .مشخصات سه بعدی لوله برای کمک به
اپراتور را بالفاصله نمایش می دهد.
• در حالت اتوماتیک  ،گرافیک سه بعدی لوله ،قسمت خم را با بلوک های رنگی متفاوت
نشان می دهد.
• پیش نمایش سه بعدی لوله با داده های قالب در حین باز شدن یک فایل نشان داده
می شود.
• شبیه ساز سه بعدی ،فرایند خم ( اختیاری) ،پیشرفت فرایند خم را برای جلوگیری از
ضایعات غیر ضروری هدایت میکند.
حفاظت ایمنی جامع
• خطای دید در عملکرد ویرایش برنامه و کارکرد غیر طبیعی به طور موثری به کاربر
کمک می کند تا از اشتباهات جلوگیری کند.
• این دستگاه توسط چندین مکانیزم و برنامه های آن ها محافظت می شود.
• سوئیچ های محدود در جلو و عقب و سنسورهای لرزش دستگاه کلمپینگ کامل را
نشان می دهد.
• دکمه های  E.M.Sکه سوئیتچ پایی تعبیه شدند و کنسول کنترل ،مسئولیت رسیدگی
به وضعیت اورژانسی را دارد.
• صفحه ایمنی مجهز بروی بازوی خم می تواند بالفاصله عملیات شروع شده را
متوقف کند.
• زنگ هشدار دستگاه میتواند برای حالت های غیر عادی در حالت زنگ زدن و بدون زنگ
تنظیم شود.
• پشتیبانی در اضافه بار از آسیب موتور پیشگیری می کند.
• پشتیبانی از کلمه عبور مانع تغییرات فایل در اثر استفاه از کاربران غیر مجاز می
شود .
برنامه نویسی و بهینه سازی تنظیمات خم
• حالت های عملکرد  :دستی  ،نیمه خودکار  ،خودکار  ،تک خم
• حرکت دقیق هر یک از محور ها می تواند بنا به تنظیم ،مقدار مطلق /نسبی را اجرا
کند.
• جهت استفاده راحت کاربر ،آیکون ها در یک صفحه نمایش«" »17لمسی  ،نمایش
داده می شود.
• موقعیت هر یک از محور ها و زاویه خم به صورت عددی در صفحه نمایش نشان
داده می شود.

• برای اجرای بهتر برنامه های مختلف ،هر محور دارای  9سرعت اصلی و  10سرعت
دقیق می باشد.
• حرکت کلمپینگ برای  pressure die/clampپیش بینی می شود و برای صرفه جویی
در چرخه زمان می توانید به طور جداگانه تنظیم کنید.
• حرکت همزمان محور های  Y.B.Cبه طور قابل مالحظه ای بهره وری دستگاه را ارتقا
می دهد.
• با قابلیت عملکرد چند حالته 4 ،فایل را میتوان برای تولید پی در پی به حافظه دستگاه
اضافه کرد.
• روش سازماندهی دوباره حرکت برای جلوگیری از نقطه تماس تحت وضعیت های
حرکت به داخل /حرکت به بیرون  /بسته  ،برای اجرای پیشروی ،باز کردن خم ،چرخش
موثر است .
• روش عملکرد ،هر حرکت میتواند با بازگشت موفقیت آمیز بازوی خم به موقعیت
اولیه سازگار باشد.
• به عنوان درخواست ،بارگذاری لوله تحت شرایط حرکت داخل  /خارج می تواند
مشخص شود.
• تکرار پذیری حرکت قسمت  pressure dieباعث می شود بتواند در اجرای خم های با
زاویه بزرگ شده سازگار باشد.
• به طور کلی طول پیشنهاد شده سیستم زمانیکه داده های  YBCدستگاه تنظیم
باشد ،سیستم به طور خودکار طول مورد نیاز را محاسبه می کند.
• عملکردهای کلی ،موجود ،شمارش معکوس در حجم کار موجود می باشد .
• چرخه زمان به طور خودکار نمایش داده می شود و میتوان مختصات  X.Y.Zرا به
محورهای  Y.B.Cتبدیل کرد.
• عملکرد  mirrorکاربران را قادر می سازد تا بالفاصله شکل متقارن را بدست آورند .
• عملکرد  Reverseکاربران را قادر می سازد تا بالفاصله شکل برعکس را بدست آورند.
سیستم کنترل دستگاه
سیستم کنترل دستگاه بنا به سیستم عامل ویندوز می باشد که ویژگی های بیشتر و
انعطاف پذیری قابل توجهی نسبت به کنترل PLCهای مرسوم دارد.
• کامپیوتر صنعتی با کیفیت باال  ،پردازنده اینتل  2.66و باالتر یا از همان ردهC.P.U
اطمینان از عملکرد مطلوب و بیصدا را می دهد.
• صفحه نمایش «" »17با وضوح تصویر باال کاربر را قادر می سازد تا برای انجام کار خود
صفحه نمایش را فقط لمس کنند .
• باالترین سرعت  DDR2حافظه  2GBیا باالتر می باشد .
• ظرفیت باالی هارد دیسک ( )500GBاجازه ذخیره سازی  2,000,000برنامه را می دهد و برای
کمبود ظرفیت جای نگرانی نیست.
• پورت  U.S.Bبرای سهولت دسترسی کاربران به فایل ها در کنسول متحرک تعبیه شده.
•  4GB U.S.Bبه طور اتوماتیک از برنامه کاربران پشتیبان گیری می کند تا هر زمان که
دستگاه راه اندازی مجدد شد ،تضمین کند که کاربران برنامه های خود را از دست نداده
باشند.
• پورت  Ethernetاتصال فوری با تولید کننده را برای عیب یابی و خدمات ارائه
می دهد(.کاربران نیاز به دسترسی به اینترنت را دارند).

 .1تابلو برق با طراحی مدوالر برای پیشگیری از

آسیب های احتمالی توسط لرزش دستگاه به طور

جداگانه نصب می شود.

 .2تابلو برق برای حفظ دما مجهز به سیستم
تهویه هوا می باشد.

• حرکت موتورها با سرور موتور

• روغن کاری اتوماتیک

حداکثر ظرفیت خمکاری:
12mmx1.5mm
حداکثر شعاع خمکاری:
60mm

HC-120

جهت انتـخاب دستگاه و اطالع از مشخصات فنی
لطفا به جدول مربوطه در صفحه  11و  10مراجعه نمایید.

حداکثر ظرفیت خمکاری:
16mmx1.5mm
حداکثر شعاع خمکاری:
90mm

جهت انتـخاب دستگاه و اطالع از مشخصات فنی
لطفا به جدول مربوطه در صفحه  11و  10مراجعه نمایید.

HC-160

جهت انتـخاب دستگاه و اطالع از مشخصات فنی
لطفا به جدول مربوطه در صفحه  11و  10مراجعه نمایید.

حداکثر ظرفیت خمکاری:
25.4mmx2.0mm
حداکثر شعاع خمکاری:
120mm
جهت انتـخاب دستگاه و اطالع از مشخصات فنی
لطفا به جدول مربوطه در صفحه  11و  10مراجعه نمایید.

حداکثر ظرفیت خمکاری:
38.1mm x2.0mm
حداکثر شعاع خمکاری:
150mm

HC-380

حداکثر ظرفیت خمکاری:
50.8mmx2.5mm
حداکثر شعاع خمکاری:
200mm

HC-500

جهت انتـخاب دستگاه و اطالع از مشخصات فنی
لطفا به جدول مربوطه در صفحه  11و  10مراجعه نمایید.

HC-250

حداکثر ظرفیت خمکاری:
63.5mmx3.0mm
حداکثر شعاع خمکاری:
250mm
جهت انتـخاب دستگاه و اطالع از مشخصات فنی
لطفا به جدول مربوطه در صفحه  11و  10مراجعه نمایید.

HC-650

ماشین آالت خم کن سی ان سی

حداکثر ظرفیت خمکاری:
76.2mmx3.0mm
حداکثر شعاع خمکاری:
350mm

HC-800

HPC-380R1-HT2SM

خم کن اکونومیک سی ان سی
• تا قطر  38و  51میلیمتر
•  3محور اتوماتیک با سیستم PLC
• دارای بازویی بلند

جهت انتـخاب دستگاه و اطالع از مشخصات فنی لطفا
به جدول مربوطه در صفحه  11و  10مراجعه نمایید.

حداکثر ظرفیت خمکاری:
101.6mmx3.5mm
حداکثر شعاع خمکاری:
400mm

HC-1000

جهت انتـخاب دستگاه و اطالع از مشخصات فنی لطفا
به جدول مربوطه در صفحه  11و  10مراجعه نمایید.

حداکثر ظرفیت خمکاری:
127mmx4.0mm
حداکثر شعاع خمکاری:
450mm
جهت انتـخاب دستگاه و اطالع از مشخصات فنی لطفا
به جدول مربوطه در صفحه  11و  10مراجعه نمایید.

HC-1300

Deseription

مشخصات

CNC Tube Bender (economic)_ PLC Controller

خم کن اکونومیک سی ان سی
HPC-500R1-HT2SM

H P C-3 80 R 1 -H T 2 S M

O.D. W.T
Ø 50 x 2.5 mm - Mild Steel

O.D. W.T
Ø 38.1 x 2 mm - Mild Steel

200

150 mm

190

190 degree

2500

2M

90

100 / sec

±0.1

±0.1

مدل
حداکثر سایز لوله
حداکثر شعاع خمکاری
حداکثر زاویه خمکار
طول موثر مندریل
سرعت خمکاری

Item

1
*Model:
*Max. Tube Size:

*Max. Draw Bending Radius:
*Max. Bending Angle:
*Effective Mandrel Length:
*Bending Speed:

دقت خمکاری

*Bending Accuracy:

7

6

حداکثر قدرت

*Total Power:

5.5x1.2x1.5

4.1 * 1.1 * 1.4 M

اندازه دستگاه

*L x W x H of M/C:

2500 kgs

1,400 Kgs

وزن دستگاه

*Net Weight of M/C:

قالب های خم استاندارد

قالب خم
Bending Die

قالب فشار
Pressure Die

قالب گیره
Clamp Die

کلت
Collet

ابزارهای اختیاری

قالب وایپر
Wiper Die

مندرل ثابت
Plug Mandrel

مندرل مفصلی
Ball Mandrel

مندرل قابل انعطاف
Flexible Mandrel

مشخصات
ITEM

MODEL

حداکثر قطر

Mild Steel

Max. Tube

Stainless Steel

O.D.&W.T.(O.D.xt)
حداکثر شعاع خم
حداکثر زاویه خم

حداکثر طول موثر مندرل
خم
Bending
پیشروی

Feeding
چرخش
Rotation
تفاوت حداکثر شعاع خم
ابعاد دستگاه
وزن دستگاه

Hard Steel

HC-120

HC-160

HC-250

HC-380

HC-500

HC-650

HC-800

HC-1000

HC-1300

فوالد نرم

Ø12x1.5t

Ø16x1.5t

Ø25.4x2.0t

Ø38.1 x 2.0t

Ø50.8x 2.5t

Ø63.5x 3.0t

Ø76.2x 3.0t

Ø1 01 .6 x3. 5 t

Ø127x4. 0t

استیل

Ø10x1 .5t

Ø12x1.5t

Ø22x1.5t

Ø32x 1 .8t

Ø4 5x 2.0t

Ø50.8x 2.0t

Ø65x 2.5t

Ø9 0x2. 0t

Ø114x3. 0t

10x1.2t-

12x1 .2t

22x1.2t

32x 1 .8t

4 5x 2t

50x 2.5t

63x 3t

9 0x2t

100x3 t

60

90

120

1 50

200

250

350

400

45 0

200°

200°

200°

200°

1 9 0°

1 9 0°

190°

2000

2500

3000

3500

4 000

45 00

±0.05

±0.05

±0.05

±0.05

±0.1

± 0.1

فوالد سخت

Max. Draw Bending Radius (mm)
Max. Bending Angle

Max. Effective Mandrel Length (mm)
Accuracy
Speed/Sec.

مشخصات

دقت
سرعت بر ثانیه

Accuracy

دقت

Speed/Sec.

سرعت بر ثانیه

Speed/Sec.

سرعت بر ثانیه

Accuracy

دقت

R1-R2 Max. Bending Radius Difference (R)
Dimension of Machine (LxWxH)cm
Weight of Machine (Kgs)

200°

1200

200°

1000

1 500

± 0 .0 5

± 0 .0 5

±0.05

1 80 °

1 80 °

1 60°

± 0 .0 5

± 0 .0 5

±0.05

1 50°

1 1 0°

1 00°

65°

50°

3 8°

1200

1200

1 1 00

±0.05

±0.05

±0.05

±0.05

±0.05

± 0. 05

± 0 .0 5

± 0 .0 5

±0.05

1 1 00

1 000

1 000

750

65 0

5 80

300°

300°

260°

30

30

40

±0.05

±0.05

±0.05

±0.05

±0.05

± 0. 05

270x120x170

270x125x170

350x130x170

240°

200°

200°

1 80°

1 20°

100°

50

60

65

70

75

80

4 20x 1 50x 1 70

51 0x 1 60x 1 70

600x 1 70x 1 70

630x 21 5x 1 70

750x 20 0x220

1 000x220x275

2200kgs

4 500kgs

5000kgs

8000kgs

1 1 000kgs

13 000kgs

1200kgs

1200kgs

1400kgs

ماشین آالت خم کن مفتول سی ان سی با چرخش کلگی دستگاه

مشخصات و امکانات دستگاه خم کن مفتول
 -1صاف کن مفتول دو محوره ( محور ) X-Y
این دســتگاه مجهز به صاف کن مفتول  2محوره می باشــد و
هر محور دارای  7ایستگاه جهت دقت و کیفیت باال می باشد.
غلتــک ها بــا قطرهای متفــاوت امکان صاف کردن ســایزهای
مختلف مفتول را می دهند.

مشخصات
MB-R-120

MB-R-100

MB-R-80

MB-R-60

3.0-12.0

3.0-10.0

2.5-8.0

2.5-6.0

70m/min

70m/min

70m/min

70m/min

degree 360 -/+

degree 360 -/+

degree 360 -/+

degree 360 -/+

20KVA

18KVA

20KVA

20KVA

3.0-9.0

3500

3.0-7.0

طول  3500 Lengthطول Length

1200

1900

عرض 1200 Width
ارتفاع Heigh

3000KGS

1900

عرض Width
ارتفاع Heigh

3000KGS

2.5-6.0

3200

1200

1900

طول Length

عرض Width
ارتفاع Heigh

3000KGS

2.5-6.0

3200

1200

1900

MODEL

مدل
مفتول نرم

Soft Wire

مفتول سخت Steel Wire
حداکثر سرعت پیشرانه

قدرت نصب شده

طول Length

عرض Width

ابعاد دستگاه

ارتفاع Heigh

وزن دستگاه

3000KGS

MB-R-100
3.0-10.0

3.0-10.0

3.0-10.0

65m/min

70m/min

70m/min

3.0-7.0

3.5-5.0

3.0-6.0

+/- 0.02 degree

+/- 0.02 degree

+/- 360 degree

+/- 360 degree

+/- 360 degree

20KVA

15KVA

15KVA

 3800طول Length
1500
1700

عرض Width
ارتفاع Heigh

3300KGS

 3800طول Length
1500
1700

عرض Width
ارتفاع Heigh

3300KGS

+/- 0.02 degree

3800

طول Length

1700

ارتفاع Heigh

1500

عرض Width

3300KGS

مدل

MODEL

مفتول نرم Soft Wire
مفتول سخت Steel Wire

حداکثر سرعت پیشرانه
موضع گیری

)Wire range (mm
سایز مفتول

Max. feeding speed
Positioning

Clockwise\anticlockwise rotation
چرخش ساعتگرد/پادساعتگرد

قدرت نصب شده
ابعاد دستگاه
وزن دستگاه

Max. feeding speed

Installed Power

Machine dimension
Machine Weight

 -3سیستم اندازه گیری طول مفتول (سفارشی)
سیســتم تنظیــم موقعیت مفتول شــامل یک جفــت غلتک
می باشــد کــه یکی ثابت و دیگــری با سیســتم پنوماتیک قابل
تنظیــم اســت .غلتــک ثابــت از طریــق کوپلینگ که بــه طور
مســتقیم به یک اینکودر وصل شده ،موقعیت دقیق مفتول را
به کنترلر دستگاه ارسال می کند.
 -4کنترلر دستگاه و پنل کامپیوتر دستگاه
سیســتم کنترلر دستگاه شامل پنل کامپیوتر صنعتی ،صفحه
نمایش لمســی ،مانیتور رنگی  LCDو نسخه صنعتی سیستم
عامل ویندوز  XPمی باشد.

مشخصات
MB-100-3D

سایز مفتول

Clockwise\anticlockwise rotation
چرخش ساعتگرد/پادساعتگرد

ماشین آالت خم کن مفتول سی ان سی با چرخش مفتول

MB-80-3D

)Wire range (mm

 -2ماژول فیدر
برای پیش بردن و تثبیت موقعیت مفتول استفاده می شود و
شامل  4الی  6غلتک متحرک می باشد که توسط سروو موتور
کنترل می شود.
سرعت پیش روی 120 :متر در دقیقه
تکرار پذیری 0.1 :میلیمتر ()+ 0.004

Installed Power
Machine dimension
Machine Weight

 -5قالب خم و برش
قالــب شــامل ابزارگیرهــا و  2غلتــک کنــاری از مــواد ســخت
کاری شــده می باشــند کــه امکان خم بــا  4شــعاع متفاوت را
می دهند.
حداکثر زاویه خم :نامحدود
دقت +0.05 :درجه
متریال ابزار برش :فوالد  D2با سختی HRC58
حداکثر نیروی برش قسمت کاتر  5000 :کیلوگرم

 -6دستگاه قابلیت نصب قطعات و تجهیزات جانبی را دارا می باشد.
اجزای اصلی قطعات قابل نصب روی دســتگاه شامل قطعات
زیر می باشند:
• صفحه گردون
• صاف کن مفتول
• فیدر یا تغذیه اتوماتیک
• خم کن  2بعدی 3 /بعدی
• تجهیزات سفارشی (آپشن) جهت Punching,Chamfering,T
hreating,Drilling,Piercing,Marking,Welding
 -7تمامی دســتگاه های خم کن مفتول  CNCقابلیت افزایش تا
 13محور ،بسته به نوع و تیپ دستگاه را دارا می باشند.
این دستگاه ،مفتول را مستقیما از کویل گرفته ،صاف کرده ،خم
کرده و برش می زند.
سایر ویژگی ها
• طراحی بســیار ســاده قالب ها ولوازم جانبــی جهت نصب
آسان و تعویض سریع
• برنامه ویندوز XP
• تغییر قالب در  15الی  20دقیقه
• امکان پشتیبان گیری برنامه بوسیله  USBدر صورت نیاز
• یک سال گارانتی برای قطعات الکترونیکی و مکانیکی
• رول بازکن مفتول:
قسمت رول بازکن دســتگاه کامال اتوماتیک و ظرفیت حجمی
آن تا وزن  1000کیلوگرم میباشد که با موتور  ACبا قدرت  3اسب
بخار هدایت می شود.

طراحی و ساخت انواع دستگاه مولتی فرمینگ به سفارش مشتری

مفتول خم کن

لوله خمکن های نیمه اتومات NC

مشخصه های کنترلر
حالت عملکرد دستی ،نیمه اتوماتیک ،ورودی و تغییر برنامه
می باشد.
محور کنترل خمکاری ،محور  Cمی باشد.
حداکثر خم /در هر برنامه 16 :خم می باشد.
حداکثر برنامه های قابل نگه داری در حافظه 200 :قطعه
می باشد.
شمارشگر حجم کار(،)Action setting workload counter
آپشن روشن  /خاموش مندریل ،توابع بوستر پریژور دای توابع
وارونه کردن مندریل /تجهیزات خاص
رابط لمسی کاربر
رابط لمسی :به سادگی قابلیت لمس ارقام و کلمات را برای
ادامه عملیات فراهم می کند.
پنل نمایش :جهت نمایش وضعیت حرکت دستگاه و زاویه خم.

ماشین آالت خم کن NC

ثبات:
• بوستر پریژور دای توسط سیلندر های هیدرولیک منحصر به
فردی کنترل می شــود که این امر باعث افزایش ثبات پردازش
می شود.
• سیســتم خنــک کننده باعــث ثبات دســتگاه در حــال اجرای
عملیات می شود .
• سیستم تغییر قالب سریع به نفع تولید است .
• مکانیــزم باال-ســخت ( )High-rigidقابلیــت اطمینان و عمر
ماشین را افزایش می دهد.
تعمیر و نگهداری آسان:
• سیســتم تشخیص خطای قابل برنامه ریزی و نمایش پیغام
خطــا ،اطالعــات خطا و عملکــرد اشــتباه را در صفحه نمایش
نشان می دهد.
• طراحی مــاژوالر مدارات ،تعمیر ،نگهداری و جایگزینی قطعات

را آسان کرده است.
• ساخت باتری باعث حفظ اطالعات در حافظه ماشین به مدت

معماری
بوستر پریژور دای توسط سیلندرهای هیدرولیک مجزایی کنترل
می شود که باعث افزایش ثبات پردازش می شود.
سیستم تغییر قالب سریع به نفع تولید است.

طراحی مدوالر
طراحـی مـدوالر در مـدارات ،کـه تعمیـر ،نگهـداری و جایگزینـی
قطعـات را سـاده مـی کنـد.
توابـع نمایشـگر حرکـت اشـتباه و تشـخیص خطـای خـودکار
از آسـیب دیـدن ماشـین توسـط عملیـات اشـتباه جلوگیـری
می کنند.

 3سال پس از خاموش شدن دستگاه می شود .

طراحی چند حفاظتی
سوئیچ پدال سیار و سوئیچ کناری توقف اضطراری جهت حفظ
کاربران از خطرات احتمالی
عملکرد پشتیبانی کد جهت حفاظت برنامه و پردازش داده ها
حفاظت اضافه بار از موتور اصلی ،نظارت مکانیکی ،عملیات
ضد غیر منطقی
رابط کاربر:
• تغییر برنامه در ماشین آالت  NCکه توسط سیستم  PLCکنترل می شوند آسان می باشد .
• رابط کاربر یک پنل لمسی  /دکمه رابط معمولی می باشد .
• حالت های عملکرد :دستی ،نیمه اتوماتیک ،تمام اتوماتیک می باشد.
• رابــط لمســی  -بــه ســادگی امــکان لمــس ارقــام و کلمــات را بــرای ادامــه عملیــات فراهم
می کند.
• پانل نمایش ،وضعیت حرکت واقعی ماشین و زاویه خم را نشان می دهد.
ایمنی:
• ســوئیچ پدالــی و ســوئیچ توقــف اضطــراری کنــاری دســتگاه  ،کاربــران ازخطــر در امــان نگه
می دارد.
• عملکرد پشتیبانی که از برنامه و پردازش داده ها حفاظت می کنند.
• از اضافــه بــار و موتــور اصلــی ،نظــارت مکانیکــی و عملکــرد نــا مناســب دســتگاه حفاظت
می کند.

H-380ANC

NC لوله خمکن های نیمه اتومات

H Q -1 0 0 0 NC AD

:حداکثر ظرفیت خمکاری
101mmx6.5mm
:حداکثر شعاع خمکاری
500mm

H Q -1 3 0 0 NC AD

H Q -3 8 0 N C A D

:حداکثر ظرفیت خمکاری
127mmx5.5mm
:حداکثر شعاع خمکاری
600mm
H Q -5 0 0 N C A D

MODEL

مدل

Max. Tube O.D & W.T.
)(O.D x t

Mild
Steel
فوالد

Rectangle Pipe

S.S.

لوله مستطیلی

Max. Bending Radius(mm)

)حداکثر شعاع خم کاری (میلی متری
Max. Bending Angle (degree)
)حداکثر زاویه خم کاری (درجه
Per 90° Speed/Sec

 ثانیه/ درجه90 سرعت در زاویه
Bending Accuracy
درجه خم کاری

Max. Effective Distance of
Mandrel(mm)

)حداکثر طول موثر مندریل (میلی متر
Horse Power

)توان (اسب بخار
Machine Size (LxWxH)

ابعاد ماشین (طول* عرض*ارتفاع) متر
Weight of Machine (kg)
)وزن ماشین (کیلوگرم

:حداکثر ظرفیت خمکاری
38.1mmx2mm
:حداکثر شعاع خمکاری
350mm

H-380NC

H-380ANC

HQ-380NCAD

HQ-500NCAD

HQ-650NCAD

HQ-800NCAD

HQ-1000NCAD

HQ-1300NCAD

ø 38.1 x 1.6t

ø 38.1 x 1.6t

ø 38.1 x 2.0t

ø 50.8 x 2.5t

ø 65 x 2.5t

ø 76.2 x 3.0t

ø 101.6 x 5.0t

ø 127 x 5.5t

ø 32 x 1.5t

ø 32 x 1.5t

ø 32 x 1.5t

ø 45 x 1.8t

ø 50.8 x 1.5t

ø 65 x 2.5t

ø 90 x 3.5t

ø 114 x 4.5t

ــــ

ــــ

32 x 1.5t

45 x 1.5t

50 x 1.5t

65 x 2.0t

90 x 3.0t

ــــ

350

350

350

400

400

450

500

600

210°

210°

210°

210°

210°

210°

210°

210°

3

3

4

7

10

10

13

16

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

±0.1

_

_

1500

2000

2500

2500

3000

3500

5HP

5HP

5HP

10HP

10HP

18HP

30HP

40HP

1.65x0.74x1

1.2x0.74x1.2

2.8x0.9x1.4

3.6x1x1.4

3.6x1x1.4

4x1.5x1.4

4.7x1.6x1.4

5.7x2.0x1.4

800

800

850

2000

2300

3500

5000

8000

H Q -8 0 0 N C A D

:حداکثر ظرفیت خمکاری
50mmx2.5mm
:حداکثر شعاع خمکاری
400mm

:حداکثر ظرفیت خمکاری
76mmx2.3mm
:حداکثر شعاع خمکاری
450mm

لوله خمکن های دوطرفه

اند فورمینگ لوله

ویژگی های ماشین
• عملکرد دستی ،نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک در دسترس هستند.
• پانل کاری قابل حمل که عملیات کاربران را آسان کرده است.
• سوئیچ پدال سیار می تواند دستگاه را فورا با امنیت باال متوقف کند.
• سیستم خنک کننده باعث می شود که دستگاه در حال اجرای عملیات با ثبات باشد.
• سیستم تغییر قالب سریع به نفع تولید است.
• شکل ظریف و طرز کار  high-rigidسبب کاهش منطقه تداخل می شود.
• روغن کاری در مدارات حلقوی برای کنترل دقیق ماشین استفاده می شود.
• فاصله مرکزی خمکاری را می توان متناســب با قطــر لوله جهت خمکاری همزمان
تعداد بیشتری لوله گسترش داد.
• توابــع جلــو و عقــب ،برداشــتن لولــه هــا را هنــگام خمــکاری  180درجــه آســان
می کند.
• زاویه خمکاری توسط دستگاه با پایداری باال کنترل می شود.

H D-3 8 0 . H D-5 0 0

مشخصه های کنترلر
• مــدارات الکتریکی کنترلی و سیســتم هیدرولیک حفظ و نگهداری ماشــین را ســاده
می کند.
• طراحی پانل ساده اما شفاف ،عملیات ،تعمیر و نگهداری ماشین را ساده می کند.
• شمارشگر حجم کاری برای کنترل فرآیند تولید مفید است.

H D2-3 8 0 . H D2-5 0 0

ویژگی های ماشین
• عملکردهای دستی و تمام اتوماتیک در دسترس هستند.
• سوئیچ پدال سیار می تواند دستگاه را فورا با امنیت باال متوقف کند.
• سیستم خنک کننده باعث می شود که دستگاه در حال اجرای عملیات با ثبات باشد.
• سیستم تغییر قالب سریع به نفع تولید است.
• شکل ظریف و طرز کار  high-rigidسبب کاهش منطقه تداخل می شود.
• روغن کاری در مدارات حلقوی برای کنترل دقیق ماشین استفاده می شود.
• طول کاربرد ( ) applicationمی تواند افزایش یابد.
• دستگاه می تواند برای هر دو حالت تنگ شدن یا پهن شدن لوله مورد استفاده قرار
گیرد.
مشخصه های کنترلر
• مدارات الکتریکی کنترلی و سیستم هیدرولیک حفظ و نگهداری ماشین را ساده
می کند .
• طراحی پانل ساده اما شفاف ،عملیات ،تعمیر و نگهداری ماشین را ساده می کند.
• شمارشگر حجم کاری برای کنترل فرآیند تولید مفید است.

HE-38 0A 1

HD2-500

HD2-380

HD-500

HD-380

ø 50.8 x 1.5

ø 38.1 x 2.0

ø 50.8 x 1.5

ø 38.1 x 2.0

200

150

200

150

180°/110°

180°/110°

180°

180°

4-5

3-4

4-5

3-4

160

130

160

130

ـــ

ــــ

ــــ

ــــ

10HP

7.5HP

10HP

7.5HP

3.8x1.2x1.7

2.8x1.6x1.6

3.5x1.2x1.5

2.8x1.1x1.5

2500

1800

2000

1400

مدل

H E-6 0 0 A1

MODEL
)Max. Tube O.D & W.T. (O.D x t
حداکثر فاصله شعاع خم کاری (میلی متری)
)Max. Bending Radius Difference (mm
حداکثر زاویه خم کاری (درجه)
)°( Max. Bending Angle

سرعت در زاویه  90درجه  /ثانی

per 90° Speed/Sec
حداکثر فاصله بین دو خم (میلی متر)
)Min. Distance Between Two Bends (mm
حداکثر فاصله بین دو خم (میلی متر

توان (اسب بخار)

))Max. Distance Between Two Bends (mm
Total Power
ابعاد ماشین (طول* عرض*ارتفاع) متر

وزن ماشین (کیلوگرم(

)Dimension of Machine (LxWxH
)Weight of Machine (kg

HE-38 0 A 1 B 3

H E-80 0 A1

برش سریع مواد

اند فورمینگ لوله

H E -V 2

بهترین مشخصه دستگاه های برش سریع شرکت صنعت پایار سرعت و دقت
برش فوق العاده آن بوده که نیاز صنعت تولید و برشکاری انبوه را از ماشین آالت
قدیمی ائم از برش گیوتین  ،اره نواری و اره لنگ برطرف میسازد.

H E -13 0 0 A 1

برخی از مشخصات دستگاه برش سریع مواد
با اتصال سر و بازوی خم احتمال تداخل به حداقل میرسد.
• سرعت برش بسیار با ال
• دقت برش بسیار با ال
• ضایعات کمتر
• سطح برش صاف و بدون پلیسه
• بدون نیاز به اپراتور
• عمر تیغه بسیار با ال (برش تا بیش از  ۵۰۰۰۰عدد)
• ضخامت تیغه کمتر با ضایعات کمتر
• قابلیت کار  ۳شیفت
• قابلیت برنامه ریزی تولید

HE-1300A1

HE-1000A1

HE-800A1

HE-380A1 HE-600A1

ø 125 x3.0

ø 101 x 3.0

ø 76 x 3.0

ø 50 x 3.0

ø 38.1 x 1.8

8

7

5

4

3

250

200

180

180

150

MODEL

مدل
دورخط فرم دهی (میلیمتر)
سرعت فرم دهی  /ثانیه

)Max. Tube O.D & W.T. (mm

()Forming Stroke (mm
Forming Speed / sec

2800

2500

2000

1800

1500

طول کاربرد (میلیمتر) (Length of Application (mm

20HP

15HP

10HP

7.5HP

5HP

Total Power

3.7x1.5x1.7

3.6x1.3x1.7

3.4x1x1.7

2.6x0.9x1.6

2.4x0.7x1.4

2500

1800

1500

1100

800

توان (اسب بخار)

ابعاد ماشین (طول*عرض*ارتفاع) متر
)Machine Size (LxWxH

ورن ماشین (کیلوگرم)

(Weight of Machine (kg

مشخصات تیغه و تعداد برش :

تعداد دندانه دیسک ۶۰
قطر قطعه کار  ۷۰میلیمتر

تعداد دندانه دیسک ۸۰
قطر قطعه کار  ۳۵میلیمتر

JIS

مدل اره

S10C

ST-4

 20۷۰۰برش

 ۵۵۲۰۰برش

S15C

ST-4

 1۹۱۰۰برش

 ۵۰۷۰۰برش

S20C

ST-4

 ۱۶۵۰۰برش

 ۳۸۰۰برش

S35C

ST-4

S45C

ST-4

 ۱۷۰۰برش

 1۵۱۰۰برش

 ۷۸۰۰برش

 ۴۰۱۰۰برش

ماشین آالت متفرقه

انواع ماشین آالت پولیش تسمه و لوله

جدول مشخصات فنی دستگاه:

مشخصات

KTC-100EH

KTC70-EH

 ۱۰تا  ۱۰۰میلیمتر

 ۸تا  ۷۰میلیمتر

میلگرد

تا  ۸۵میلیمتر

 ۸تا  ۶۰میلیمتر

مربع

-Square bar

تا  ۱۰۰میلیمتر

 ۸تا  ۷۰میلیمتر

لوله

-Round tube

360*2.6mm

285 *2.0 mm/315*2.25 mm

سایز اره  TCTسر الماس

440*2.0~4.0

325*2.0~3.0 mm

اره HSS

20~180 rpm

17~200 rpm

90 liters

90 liters

 33۰۰کیلوگرم

 2800کیلوگرم

2530*1940*6910

1780 *1740*6570

AC SERVO MOTOR & C5 GRADE BALL-SCREW
)20 m/min(slow

GRADE BALL-SCREW

)33 m/min(fast

min. 57 mm

AC SERVO MOTOR & C5
)33 m/min(fast

)20 m/min(slow

min. 57 mm

-Round bar

سرعت اره Saw Blade Rotation-Speed
حجم مخزن آبصابون
وزن خالص
ابعاد

موتور بارفیدر
سرعت بارفیدر
مقدار باقی مانده از هر شاخه

انواع ماشین آالت پانچ پروفیل و لوله

آمار سرعت و تعداد برش برای متریال های مختلف:

جنس مواد

قطر مواد(میلیمتر)

زمان برش هر قطعه(ثانیه)

تعداد برش در هر شیفت (عدد)

15CrMo5

27mm

4.2

11,517

CK45

28mm

3.3

3,160

CK55

30mm

3.5

12,612

S45C

30mm

2.7

5,673

15CrMo5

37mm

5.4

9,751

27CD4

45mm

5.1

3,268

S45C

50mm

4

4,114

30MSV6

55mm

5.6

2,965

42CrMo4

55mm

10.2

2,177

080A47

70mm

6.8

2,783

16MNCR5

70mm

7.7

2,499

S45C

70mm

5.7

3,488

CK45

80mm

8

2,665

ST37

80mm

7.4

2,830
2,334

SCR

80mm

9.5

CK45

80mm

8

2,665

CK60

85mm

8.7

6,877

انواع ماشین آالت برش لوله

انواع ماشین آالت ناخنی زن

انواع ماشین آالت پخ زن اتوماتیک و
نیمه اتوماتیک

افتخارات

