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HA300
HA300دستگاه حکاکی مدل 

Scribe Marking

ویژگی هاي  محصول

خودروییمختلفقطعاتحکو،خودروفنیمشخصاتپالكحکجهت:خودروقطعاتوسازيخودروصنایع

.تاسروئیتقابلآمیزيرنگوبالستسندمراحلازپسکهزیادعمقباسازهمشخصاتحک:فلزيهايسازه

فنیمشخصاتولوگووآرمحکجهتصنایعکلیه

موارد کاربرد 

اینحکاکیادابع.استبرخوردارویندزتحتافزارينرمامکاناتازلذاباشد،میکامپیوتريسیستمدارايدستگاهاین
.میلیمتر2عمقحداکثرو.باشدمیمیلیمتر150در100دستگاه

لمدمشتریاننیازمتناسبحکصنعتآرینشرکت.استزیاديومتفاوتکاربردهايدارايCNCحکاکیدستگاه

برحکاکیجهتHA300مدلاسکرایبحکاکیدستگاه.داردمیعرضهرافلزرويحکاکیدستگاههايازمتنوعیهاي

قدرتپراهدستگاین.گیردمیقراراستفادهموردباشدمیمقدورراحتیبهآنهاجابجاییامکانکهسبکقطعاتروي

رامیلیمتري6حکاکیابزارتوسطفلزرويبرمیلیمتر2عمقایجادامکانکهباشدمیفلزرويبرحکاکیدستگاهترین

.باشدمیداراراخراشیحکیاصدابدونحکاکیجهتScribeحکابزارازاستفادهامکانهمچنینوباشدمیدارا
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حک قطعه آلومینیومی

حک قطعه فوالدي
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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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کاربري آسان-کیفیت حکاکی عالی -) کاراکتر بر ثانیه1تقریبا (سرعت حکاکی متوسط 
داراي میز شیار دار جهت نصب گیره و فیکسچر

timing belt .و linear guide ,Ball screwمکانیزم حرکت در این دستگاه 
stepper motor .نوع موتورها 

راکول60تا سختی ) مس ، برنج ، چدن ، آلومینیوم و انواع فوالدها ( قابلیت حک بر روي پالستیک و انواع فلزات 
میلیمتر100الی1قابلیت حک کاراکتر از 

)متناسب با سختی فلز(میلیمتر 2قابلیت تنظیم عمق تا حد اکثر 
زیادجهت حکاکی با عمق کم و متوسط و.میلیمتري و ابزار حکاکی اسکرایب 6،  4،  3،  2,5قابلیت اتصال به ابزار حکاکی 

بار 4بار  و حداکثر1فشار باد ورودي دستگاه حداقل
x 100 mm 150ابعاد حکاکی

 HW130قابلیت اتصال به محور روتاري 
 LCD , AM  , APقابلیت اتصال به تابلو فرمان

cm/s 4حداکثر سرعت حرکت ابزار 
45cmحداکثر ارتفاع قطعه کار 

W=50  L=55  H=80 cmابعاد یونیت حکاکی
W=60  L=55  H=70 cmابعاد میز دستگاه     
60kgوزن یونیت حکاکی 

0.05mmدقت دستگاه 
دارا بودن درایو میکرو استپ

VAC 220تغذیه

mm 3یک عدد ابزار حکاکی
 mm 4یک عدد ابزار حکاکی 
 mm 6یک عدد ابزار حکاکی 
 Scribeیک عدد ابزار حکاکی 

.به همراه اتصاالت واحد مراقبت باد
). PRINT / STOP(کلید فرمان حکاکی  دو حالته 

.جعبه ابزار 
.میز مخصوص ،  جهت قرار گرفتن یونیت حکاکی 

فیکسچر پنوماتیک نگهداري پالك

لوازم همراه دستگاه

HA150مشخصات یونیت حکاکی مدل 

سانتیمتر13محور روتاري با سه نظام 
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حکاکیابزاراین.باشدمیمیلیمتر6و2.5،3،4سایزهايدرباديابزارنوعیک،دستگاهایندرحکاکیابزار
روشاینباو،نمایدایجادفلزيقطعاترويبرثانیهدرضربه25تعدادمیتواندپرسرعتوپرقدرت

وروديادبفشارتنظیمباحکاکیعمق.گرددمیایجادفلزيقطعاتانواعرويبرراحتیبهحکاکیعملیات
.باشدمیتنظیمقابلابزارسایزودستگاه

1بادفشارحداقل bar)کمعمقباحکاکیبراي(.

4بادحداکثرفشار bar)زیادعمقباحکاکیبراي(.

ابزاریاصدابدونحکاکیابزارعنوانبهابزاراین.باشدمینیزscribeحکاکیابزاردارايدستگاهاین
.گیردمیقراراستفادهموردسازيخودروصنایعدرخراشیحکاکی

ابزار حکاکی

لوازم جانبی دستگاه
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ابزارهاي حکاکی                                      فیکسچر پنوماتیک پالك Hw130محور روتاري 
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مورداياستوانهقطعاترويبرحکاکیجهتروتاريمحور

دباشمیدرایووموتوردارايمحوراین.گیردمیقراراستفاده

ويربرحکاکیوچرخاندمیراقطعه،قطعهقطربامتناسبکه

.گرددمیانجامراحتیبهقطعه

يروبرحکاکیامکانروتاريمحوراینگرفتنزاویهقابلیت

.سازدمیفراهمسادگیبهرامخروطیقطعات

میلیمتر5حداقل قطر قطعه 

میلیمتر  300حداکثر قطر قطعه 

محور روتاری 

فیکسپر پنوماتیک پالک
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.مورد استفاده قرار می گیرد ) name plate(فیکسچر پنوماتیک پالك جهت نگهداري پالك مشخصات فنی 

.  این فیکسچر جهت حکاکی بر روي انواع پالك در سایزهاي مختلف ،  قابالیت تنظیم می باشد

میلیمتر  200در 120حداکثر سایز پالك * 
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زاکهتابلبیاکامپیوتربهاتصالقابلیتبا،APمدلکنترلهمراهبهHA300مدلحکاکیدستگاه

.سازدمیفراهمراویندوزتحتافزارنرمازاستفادهامکانUSBکابلطریق

بادستگاهیعنوانبه،گرددمیحذفAMمدلکامپیوتريفرمانتابلواینکهبهتوجهبامدلایندر

.باشدمیارائهقابلمناسبترقیمت

APبھ ھمراه کنترل فرمان مدل  HA300دستگاه حکاکی 
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صنایع خودرو سازی* 

NAME PLATEحک پالک مشخصات *** 
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صنایع نفتی  و پتروشیمی** 
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