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HA1240
HA1240دستگاه حکاکی پرتابل مدل 

حکاکی شاسی خودرو

حکاکی سیلندر خودرو

ویژگی هاي  محصول

خودرواتاق،سیلندربلوك،خودروشاسیرويبرحکجهت:سازيخودروصنایع

.لوگووآرمحکوتاریخ،سریالشمارهحکاکیجهت:مخازنتستآزمایشگاههاي

.سنگینقطعاترويبررهگیريکدحکجهت:فلزيهايسازه

.باالسایزدرشیرهاانواعوفلنچ،اتصاالترويبرحکاکیجهت:نفتیصنایع

فنیمشخصاتولوگووآرمحکجهتسنگینصنایعکلیه

موارد کاربرد 

دریژگیواین.استشدهساختهباالکیفیتباقطعاتازکهبودهکوچکابعادو)کیلوگرم4(کموزندرايدستگاهاین
برحکاکیامکانیراحتبهپرتابلحکدستگاهعنوانبهمحصولاینکهگردیدهباعثباالامکاناتباحکاکیافزارنرمکنار
.آوردفراهمرامختلفقطعاتروي

قرارادهاستفموردباشدنمیمقدورآنهاجابجاییامکانکهسنگینقطعاترويبرحکاکیجهت،پرتابلحکاکیدستگاه
.باشدمیداراراتثابدستگاهبهشدنتبدیلقابلیتکوچکقطعاتحکاکیبرايدستگاهاینداشتتوجهباید.گیردمی
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.قابلیت حک بر روي پالستیک و انواع فلزات 
.میلیمتر 1حداکثر عمق حکاکی 

.میلیمتر 120*40محدوده حکاکی 
.کیلوگرم 4وزن یونیت حکاکی 
.میلیمتر 200*125*195ابعاد یونیت حکاکی 

.متر 6طول کابل 
.ضربه اي میلیمتري4عدد ابزار حکاکی 2

.واحد مراقبت و اتصاالت باد 
.LCDو APقابلیت اتصال به کنترلر 

.دارا ي گاري جهت حمل دستگاه 
.قابلیت نصب پایه مگنتی ، جهت حک بر روي شاسی 

.قابلیت نصب بر روي صفحه و ستون جهت تبدیل به یونیت حکاکی ثابت 

.الزم به ذکر است کوچکی ابعاد و سبکی وزن از مزایاي  مهم این مدل می باشد: نکته 

.قابلیت حک متن به صورت خطی با زوایاي و سایزهاي مختلف 
.حک متن بصورت دایره اي

.فونت التین 40دارا بودن 
.قابلیت حک طرح گرافیکی 

.قابلیت حک خط کش در مدلهاي مختلف
.قابلیت حک سریال ، تاریخ و ساعت 

) .از ابتدا به انتها و بر عکس(حک متن در حالت بهینه 
.بدون نیاز به موس و کیبورد اینچی تاچ اسکرین7مانیتور 

.  دارا بودن درایو میکرو استپ 
.با قابلیت اتصال فلش ، موس و کیبورد بصورت همزمان USBسه عدد پورت 

.میلیمتر 225*190*325ابعاد کنترلر  
.A4Techمدل موس و کیبورد

. ACولت220و یا DCولت 24تغذیه 

LCDتابلو فرمان مدل همراهدستگاه حک پرتابل به 

LCD1مشخصات کنترلر مدل 

HA1240مشخصات یونیت حکاکی مدل 

APدستگاه حک پرتابل به همراه تابلو فرمان مدل 
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.با نرم افزار جامع مخصوص حکاکی SEVENو یا XPسیستم عامل ویندوز 
.قابلیت حک متن به صورت خطی با زوایاي و سایزهاي مختلف 

.امکان حکاکی با فونتهاي التین و فارسی تحت ویندوز 
.حک متن بصورت دایره اي

dxfقابلیت حک طرح گرافیکی  با پسوند  , dwg , plt , slg , wmf , emf.
.قابلیت حک خط کش در مدلهاي مختلف

.، سریال متغیر  و تعریف شیفت کاري  VIN code  ،PIN code، قابلیت حک سریال ، تاریخ ، ساعت
.جهت افزایش سرعت عملیات حکاکی )  از ابتدا به انتها و بر عکس(حک متن در حالت بهینه 

.DATA MATRIXقابلیت حک بارکد سوزنی 
.ACCSEEبانک اطالعاتی  و  TXTقابلیت ورود اطالعات از فایل 

.ختلف قابلیت ویرایش بسیار آسان نوشته ها با حرکت موس و امکانات چیدمان پارامترها در حالتهاي م
فونتها را میتوان  یعنی کلیه.(قابلیت تبدیل کلیه فونتها و لوگوها بصورت نقطه اي با فاصله نقاط مختلف 

) .بصورت پیوسته و یا بصورت نقطه اي با فاصله نقاط مختلف حکاکی نمود 
.قابلیت اتصال به بارکد خوان

.و جابجایی  ZOOMقابلیت 
.ته قابلیت انتقال ابزار به کوشه ها و یا مرکز نوشته جهت تنظیم موقعیت ابزار نسبت به نوش

.قابلیت انتخاب یک نوشته از اطالعات یک فایل و حک آن نوشته
.نمودن برخی از نوشته ها  Disableقابلیت 

قابل نصب بر روي کامپیوتر یا لب تاپمشخصات نرم افزار
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HA1020

وپرقدرتحکاکیابزاراین.باشدمیمیلیمتر4سایزدرباديابزارنوعیک،دستگاهایندرحکاکیابزار
بهیحکاکعملیاتروشاینباو،نمایدایجادفلزيقطعاترويبرثانیهدرضربه25تعدادمیتواندپرسرعت

تنظیمابلقدستگاهوروديبادفشارتنظیمباحکاکیعمق.گرددمیایجادفلزيقطعاتانواعرويبرراحتی
.باشدمی

1بادفشارحداقل bar)کمعمقباحکاکیبراي(.

4بادحداکثرفشار bar)زیادعمقباحکاکیبراي(.

ابزاردراکیحککیفیتوحکاکیعمقاستذکربهالزم.باشدمیموجودنیزبرقیابزارمدلدردستگاهاین
پمپازفادهاستامکانکهخاصموارديدرفقطبرقیابزارلذا،باشدمیبرقیابزارازبیشترمراتببهبادي

.میگرددتوصیهنباشدمیسرباد

ابزار حکاکی

دستگاه حکاکی پرتابل در سایزهاي مختلف

میلیمتر  20*100محدوده حکاکی  :    (HA1020)سایز کوچک
میلیمتر40*120محدوده حکاکی : (HA1240)سایز استاندارد

میلیمتر  90*150محدوده حکاکی  :        (HA1240)سایز بزرگ 
ر در صنایع سایز استاندارد با توجه به ابعاد دستگاه و محدوده حکاکی مناسب به عنوان دستگاه پر طرفدا: توجه 

.مختلف مورد استفاده قرار میگیرد 

HA1240
STANDARD

HA1590
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بهپرتابلیونیتتبدیلپایهرويبرراحتیبهدستگاهحالتایندر
جهتچرفیکسیاوگیرهازاستفادهامکانوشودمیبستهثابت

.شودمیپذیرامکانراحتیبهکوچکقطعاتنگهداري

:از ویژگیهاي این پایه 
.صفحه چدنی شیار دار براي بستن گیره و یا فیکسچر 

.میلیمتر 50ستون تنظیم ارتفاع تا حداکثر 
.وي پایه قابالیت نصب سریع و آسان یونیت حکاکی پرتابل بر ر

.بر روي صفحه HW130قابلیت نصب محور روتاري مدل 

ابت پایھ یونیت حکاکی جھت تبدیل دستگاه پرتابل بھ دستگاه ث

ابعاد یونیت حکاکی

میلیمتر     200*130*200:    ابعاد یونیت حکاکی  
کیلوگرم4: وزن یونیت 

میلیمتر   LCD1:250*340* 210ابعاد کنترلر مدل 
کیلوگرم6: وزن کنترلر 

متر6طول کابل یونیت حکاکی 
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صنایع خودرو سازی* 

سازه ھای فلزی*** 

صنایع نفتی و آزمایشگاه تست مخازن** 
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