
 انتخاب اشین ابزارـم
 آالت مدرن تهیه و توزیع ابزار و ماشین  

                                                                                                                  

               

  

ی ز ز کن دقیق رومی   ابزار تی 

 

 را پر 4و  3،  2تیغه فرزهای با استفاده از این دستگاه میتوان   

ی نحوهنمود.  و تیز زنی سنگ ترین روش ساده و درکوتاهترین زمان

،  آسانعملکرد بسیار با میتوان  ای است که به گونه طراحی دستگاه

  نمود.ابزار را ایجاد  ای و کیفیت سطحباالترین دقت زاویه

  استفاده میشود. SDCسنگ  از CARBIDEبرای ابزارهای و  CBN از سنگ H.S.Sبرای ابزارهای 

و  13تا  3شرح جدول ذیل میباشد که در مدل اول میتوان تیغه فرزهای قطر  مدل مختلف به 2این دستگاه دارای  

 را سنگ زنی نمود . 25تا  12در مدل دوم تیغه فرزهای قطر 

 

لت و، کمورد نظر و قطر تیغه فرزهای برنده لبهتعداد  نحوه کار با دستگاه به این صورت است که ابتدا با توجه به

فیکسچر تنظیمات  میکنیم . سپس با استفاده ازر آن جایگذاری د را انتخاب کرده و تیغه فرز را مناسبو فشنگی 

تنظیم  ی برندهلبهدستگاه ، مقدار بیرون زدگی تیغه فرز در جهت طولی وهمچنین زاویه دوران را برحسب تعداد 

 در پایان با فشار دست قسمت های آجدار کولت را چرخانده و تیغه فرز را در فشنگی محکم میکنیم . میکنیم.

 

را به ترتیب در شیارهای  ، نگهدارنده تیغه فرز که در مرحله قبل تنظیم شده است روشن کردن موتور دستگاه پس از 

 کرده و به آرامی به سمت جلو فشار میدهیم تاوارد است بر روی دستگاه شماره گذاری شده   که 3و  2،  1شماره 

 و زاویه مورد نظر بطور کامل سنگ زده شود .صدای سنگ زنی قطع شود  زمانی که

GH-1225 GH-413 مدل 

12mm – 25 mm 3mm – 13 mm سایز تیغه فرز 

1000 w / 4500 rpm 450 w / 6000 rpm  موتور /سرعت 

30 kgs kgs 17 وزن 

 )طول* عرض* ارتفاع ( ابعاد 290 * 260 * 310 340 * 290 * 360
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آموزشی دستگاه    DVDبطور کامل و بصورت تصویری در شدهتمایم مراحل گفته  * 

 توضیح داده شده است. 

میلیمتر و باالترین کیفیت سطح ) بدلیل تعداد  0.02زوایای تیغه فرز با دقت ابعادی مراحل گفته شده ،  پس از انجام

با توجه به بررسی های  استفاده مجدد میباشد .قابل ( تیزکاری شده و های سنگدوران باالی موتور و جنس دانه

به میزان  SCIERANکارشناسی صورت گرفته ، عمر ابزار در صورت استفاده از دستگاه ابزار تیزکن تایوانی  

 برابر افزایش خواهد داشت. 3

 

اولیه در  میپذیرد . آموزشدقیقه صورت  7الی  3تمامی مراحل گفته شده بسته به مهارت کاربر در زمان  ))  

 (( کمترین زمان صورت گرفته و نیاز به مهارت اولیه خاصی ندارد.

 *  
ز
ز کن تایوان ط و ده سال  SCIERANدستگاه ابزار تی  دارای یکسال گارانتی بدون قید و شی

ز ابزار انتخاب  کت ماشی   خدمات پس از فروش میباشد که توسط شی
ز
 میگردد .  پشتیبان

میلیمتی میباشد که با توجه به برریس های  6~13 و  3~5  اولیه برای سایز هایعدد سنگ  2دستگاه دارای * 

یکاری نماید .  1500تا  1000کارشنایس ، هر سنگ میتواند   تیغه فرز را تت 
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