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درباره سوآن:

Rabbit مديران سوآن در كمپانى Butech 2009 مديران سوآن در نمايشگاه

Suda مديران سوآن و مديرعامل كمپانى(Kotra) هيأت تجارى ايران، مدعوين وزارت بازرگانى كره جنوبى

بار  اين  ارائه تكنولوژى ليزر  از گروه صنعتى سوآن (swan) به منظور  التحصيالن مهندسى برق كشور به عنوان عضوى  با مديريت فارغ  شركت سوآن 
درصنعت حكاكى و برش (Engravin,Cutting) از سال 1358 شروع به فعاليت نمود و با بكارگيرى تجارب گذشته و با بهره مندى از تيم هاى متخصص 
خود در امور مشاوره خريد، كارآفرينى، تسهيالت مالى، كارشناسى فنى، خدمات پس از فروش و همكارى سازنده با صنايع مختلف كشور اعم از دولتى، 
خصوصى و بخصوص بنگاه هاى كوچك و زود بازده، سعى در ايجاد فضاهاى تازه در خلق مشاغل نو و رونق و بهبود كسب و كار اصناف مختلف مرتبط، با 

استفاده مفيد از دانش و تكنولوژى نوين ليز را دارد.
همگام با تحول صنايع برش و حكاكى و نياز به ارائه تكنولوژى هاى مكمل ليزر، براى كاربرى هاى گسترده، شركت سوآن كه خود را متعهد ميداند به:

- ارائه محصوالت روز دنيا با باالترين كيفيت و مناسب ترين قيمت ممكن، همچنين برندهاى معتبر جهانى از اروپا، آمريكا، خاور دور و كشور چين جهت 
پاسخگويى به تقاضاى بازار.

- ارائه خدمات و پشتيبانى فنى با تكيه بر متخصصين زبده و مجرب به دليل گذراندن دوره هاى تخصصى و مستمر در شركتهاى معتبر جهانى سازنده چه 
در خدمات حين فروش (نصب و راه اندازى و آموزش كاربران) و چه در خدمات پس از فروش (سرويس دستگاه ها، گارانتى، وارانتى و تأمين قطعات يدكى).

شركت سوآن از همان ابتدا عرضه فن آورى هاى نوين چون ماشين هاى فرز (CNC) ، واترجت و پالسما را نيز در دستور كار خود قرار داد.

دركشور عزيزمان ايران، شركت سوآن با سالها سابقه به عنوان نماينده و نماينده انحصارى كمپانى هاى برتر دنيا از آمريكا تا چين همچون:
 King Rabbit, Suda,Dardi waterjet,Ltt درخدمت هموطنان بوده و با عرضه تعداد فراوان ماشين هاى صنعتى در تمام پهنه كشور از شمال 
تا جنوب و از شرق تا غرب عرصه مناسبى براى خريداران فعلى جهت رجوع و مشاوره بى واسطه با خريداران قبلى همشهرى يا هم استانى، فراهم نموده 

است كه البته امكان بازديد از ماشين ها و آشنايى با قابليت هاى عملى آنها در محل دفتر مركزى نيز ميسر مى باشد.

درپايان الزم به ذكر است؛ شركت سوآن درعين تقاضاهاى فراوان جهت اخذ نمايندگى از استانهاى مختلف، درحال حاضر هيچ گونه امتيازى نمايندگى 
به هيچ شهر، استان و شخص حقيقى و حقوقى اعطاء ننموده است و تمامى ادعاهاى واهى در اين زمينه را تكذيب نموده و حق پيگرد قانونى را براى خود 

محفوظ مى داند.

بديهى است تمامى قراردادهاى فروش دستگاهها فقط در دفتر مركزى شركت واقع در تهران معتبر ميباشد.

14
برخى از نمونه طرح هاى انجام شده با دستگاههاى برش و حكاكى شركت سوآن
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تهران - نمايشگاه صنعت 1385 تبريز - نمايشگاه صنعت 1387 اصفهان - نمايشگاه صنعت 1386

شيراز - نمايشگاه صنعت 1388

تهران - نمايشگاه صنعت 

مشهد - نمايشگاه صنعت 1387

تهران - نمايشگاه تبليغات

اصفهان - نمايشگاه صنعت 1388

اصفهان - نمايشگاه صنعت

تبريز - نمايشگاه صنعت چرمتبريز - نمايشگاه طال و جواهراصفهان - نمايشگاه صنعت سنگ
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خدمات پس از فروش سوآن براى همه 

برخى از قطعات قابل عرضه توسط شركت سوآن 

با پيوستن به خانواده سوآن، مى توانيد از خدمات زير بهره مند شويد:
خدمات پس از فروش و تأمين قطعات

تعميرات 
نصب و راه اندازى كليه دستگاههاى حك و برش اعم از ليزر فلزات، غير فلزات، واترجت، پالسما، CNC, و ...

آموزش اپراتورى كليه دستگاهها 
ارسال مشتريان خدمات از طريق شركت سوآن

استفاده از سايت اين شركت براى فروش دستگاههاى دست دوم خريدارى شده از ساير شركتهاى همكار و خريد دستگاههاى جديد.

3
ليزر برش و حكاكى CO2 مدل Desktop (كوچك و كاربردى)

چوب، چرم، پلكسى، شيشه، سنگ گرانيت ومرمر، كائوچو، پارچه، كاغذ، بامبو، خودكار، جاسوئيچى حكاكى رو فلزات رنگ دار (آنادايز شده و...)، حكاكى 
روى فلزات خام با متال فيكس.

ميزكار
(سانتيمتر)

توان ليزر
(وات)

ماكزيمم سرعت
حكاكى

(متر بر دقيقه)

ماكزيمم سرعت
برش

(متر بر دقيقه)

برق
مصرفى

مينيمم كاراكتر
قابل حك

ماكسيمم عمق
(Acrylic) برش

22×20

42×30

50×30

40

50

40 و60

72

72

24

3

3

24

تك فاز
220 ولت

5mm

8mm

10mm

 1×1 mm
 

1×1 mm
 

1/5×1/5 mm 

اين مدل درعين پرتابل بودن، كاربردى و مقرون به صرفه مى باشد.

(Cut) برش ، (Engraving) داراى 2 عملكرد: حكاكى
 Grade one موتور، لنز و آينه Step

برد الكتريكى، پاور، Linear و محور ساخت تايوان
تيوپ ليزر: Glass تيوپ (عمر 2500ساعت و10000ساعت)

پمپ دمنده هوا (Air Assist): براى خنك شدن لنز، جلوگيرى از نشستن ذرات روى لنز و كيفيت بيشتر برش.
فن مكنده (Exhaust Fan): براى خروج بو و ذرات ناشى از برش و حكاكى جهت حفظ سالمت اپراتور و محيط كار.

. BMP , GIF , PLT ,TIF , PGN , JPG , DXF نحوه ارسال فايل: با پسوندهاى
امكان فرستادن مستقيم فايل از AutoCad-CorelDrow-NewlyDraw-ArtCut و...

امكان تعريف اليه هاى متفاوت بر روى يك كار با توان و سرعت هاى متفاوت.
. LCD -USB ،پمپ خنك كننده، دمنده هوا، مكنده هوا، نور راهنما ،Desktop مجموعه: يك دستگاه

موارد سفارشى: روتارى، اتو فكوس، ميزكار برقى و چيلر اتوماتيك،
12ماه گارانتى كلى قطعات (غير از موارد مصرفى) .

10سال خدمات پس از فروش و تأمين قطعات.
به همراه آموزش، نصب و راه اندازى درمحل مورد نظر خريدار (رايگان).

.King Rabbit ساخت كمپانى

HX-3050
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ميزكار
(سانتيمتر)

توان ليزر 
RF Tube

(وات)

ماكزيمم سرعت
حكاكى

(متر بر دقيقه)

ماكزيمم سرعت
برش

(متر بر دقيقه)
برق

مصرفى
مينيمم وضوح تصوير

قابل حك
ماكسيمم عمق

(Acrylic) برش

41×29.5

70×50

100×60

12-30

30-60-100 

30-60-100

10050
تك فاز

220 ولت
0-30mm1000 Dpi 

ليزر برش و حكاكى CO2 مدل حرفه اى ILS (ساخت آمريكا).

چوب، چرم، پلكسى، شيشه، سنگ گرانيت ومرمر، كائوچو، پارچه، كاغذ، بامبو، خودكار، جاسوئيچى حكاكى رو فلزات رنگ دار (آنادايز شده و...)، حكاكى
 روى فلزات خام با متال فيكس و حكاكى حرفه اى چهره و نوشته روى سنگ مزار (نطنز، برزيلى، چينى، تويسركان و...)

مدل ILS2, I3000,I4000 ساخت كمپانى Laser Tech & Tools (LTT)  شامل تيوب Synrad امريكا.
به دليل برخوردارى از وضوح تصوير عالى و سرعت باال يكى از برترين دستگاههاى موجود دردنيا محسوب مى شوند.

مزاياى سخت افزارى و نرم افزارى:
.(3ِD Engraving) حكاكى سه بعدى ،(Holing) سوراخ كارى ،(Cut) برش ، (Engraving) داراى 4 عملكرد: حكاكى حرفه اى

Step موتور، درايور، لنز، آينه، برد الكتريكى و پاور، ساخت كمپانى GE امريكا Linear و محورها ساخت ژاپن.
تيوب ليزر: تيوب فلزى RF ساخت كمپانى Synrad امريكا (عمر 45000 ساعت).

حكاكى تصوير حرفه اى: برد الكترونيك داراى مد Halfton و ميكرو پروسسور ويژه حكاكى تصوير (وضوح كامل اعضاء صورت، موها، سايه ها و...)
اتو فوكوس: فاصله بين هد ليزر و سطح ماده اتوماتيك تنظيم مى شود.

 سيستم خنك كننده اتوماتيك: تيوب توسط هوا خنك مى شود.
طول نامحدود: باقابليت باز شدن جلو و عقب و طرفين دستگاه براى برخوردارى از طول بى نهايت.

نمايشگر LCD: براى نشان دادن و كنترل توان، سرعت، مدت زمان انجام كار، فايل و... .
نور راهنما: براى اطالع از محل دقيق برخورد ليزر با سطح.

پمپ دمنده هوا (Air Assist): براى خنك شدن لنز، جلوگيرى از نشستن ذرات روى لنز و كيفيت بيشتر لبه هاى برش.
فن مكنده (Exhaust Fan): براى خروج بو و ذرات ناشى از برش و حكاكى جهت حفظ سالمت اپراتور و محيط كار.

.(128MB) حافظه جانبى: براى ذخيره فايل در دستگاه، كار بدون كامپيوتر، انجام كارهاى سرى
روتارى: جهت برش و حكاكى اجسام مدرو نظير ليوان، بطرى و ... . در5 مدل مختلف با قابليت هاى متفاوت.

ميزكار آلومينيومى(Hony Comb): براى برش و حكاكى و شمش آلومينيومى براى اجسام سنگين (سنگ گرانيت).
دكمه توقف اضطرارى: برطبق استاندارد اروپا و امريكا براى توقف آنى ليزر و جريان برق درصورت بروز هرگونه مشكل درحين كار. 

مد تخمين مدت زمان انجام كار: جهت دانستن مدت زمان انجام كار قبل از زدن نمونه و ارائه قيمت به مشترى.
 .(Corner Power) نرم افزار ويژه برش: براى تنظيم جداگانه توان در گوشه هاى كار

نحوه ارسال فايل: با كليه پسوندها .
نرم افزار شبيه ساز: براى تنظيم گپ يا Resolution مناسب قبل از زدن نمونه و ايجاد باالترين كيفيت و ديدن عملكرد دستگاه قبل از انجام كار.

امكان فرستادن مستقيم فايل از كليه نرم افزارها (دستگاه به صورت يك پرينتر توسط كامپيوتر شناخته مى شود).
امكان تعريف اليه هاى رنگ متفاوت در يك كار با توان و سرعت هاى متفاوت.

داراى چرخ در زير دستگاه براى انتقال ايمن و آسان و پايه ثابت جهت تراز كردن دستگاه.
مجموعه: يك دستگاه، ميزكار برقى، چيلر اتومات، دمنده هوا، مكنده هوا، نور راهنما، LCD -USB و اتوفوكوس .

موارد سفارشى: روتارى و سرو موتور و فيكسچر،
12ماه گارانتى كلى قطعات (غير از موارد مصرفى).

10سال خدمات پس از فروش و تأمين قطعات.
به همراه آموزش، نصب و راه اندازى درمحل مورد نظر خريدار (رايگان).

ساخت امريكا، داراى تأييديه هاى معتبر بين المللى CE- ISO (استاندارد اروپا) - FDA (استاندارد امريكا).

LCD نمايشگر

باز شدن دستگاه
از 4 طرف

I3000,I4000

تيوبSynrad ساخت امريكا
عمر 45000 ساعت

ILS2

11

ميز كار
(سانتيمتر)

توان ليزر
وات

ماكزيمم سرعت 
برش

دقت
Repeatability

awcuracy
برق مصرفى

100× 60
130×130
200×150
300×150
300× 200
400× 200
600× 300

300MPa

380MPa

420MPa

-+0/01  
3 فازميليمتر

6000

 ميليمتر بر دقيقه

              

واترجت مدل DWJ (به سفارش اروپا و آمريكا)

(Water jet) واترجت

دستگاه برش توسط آب (واترجت) براى فلزات و غير فلزات كاربرد دارد.
از مزاياى اين روش برش بدون ايجاد تنش حرارتى و تا ضخامت هاى زياد ميباشد.

اين مدل از دستگاهها تحت ليسانس آلمان توليد مى شوند و داراى تأئيديه CE اروپا مى باشند.
همچنين در اين مدل بيش از 90درصد قطعات از كمپانى هاى مطرح كشورهاى آمريكا، آلمان ،اسپانيا، ژاپن، انگلستان

و تايوان انتخاب شده است وشركت سازنده با كمپانى هاى مطرح واترجت در ارتباط علمى و همكارى مى باشد:
OMAX, WARD JET, KENNAMETAL , TrennTek

مواد قابل برش:
فوالد، آلومينيوم، آهن، تيتانيوم، مس، برنج، برنز، سنگ،كاشى، سراميك، شيشه، پلكسى،كامپوزيت، چوب، پالستيك و...

كاربرد: صنايع نظامى، قطه سازى، خودرو سازى، هوافضا، تزئينات، صنايع غذايى و ...
Servo موتورها و درايورها YASKAWA ساخت ژاپن

سيستم كنترل و بردالكترونيكى ساخت آلمان
كنترولر CNC و نرم افزار حرفه اى ساخت FAGOR اسپانيا

High precision Ball Screw ساخت آلمان
THK railساخت ANSOR ژاپن

Straight rolling lead rail ساخت NBC آلمان
Lp seal, HP Seal , Lp check valve body ساخت آلمان 

Hp Ceramic plunger ساخت آمريكا
Sand tube , Hp steel tube ساخت آمريكا

AUTO Abrasive feeding system ساخت تايوان
Hp  water switch ساخت تايوان

Noozzle body assembly ساخت تايوان
Hp main frame ساخت تايوان

High pressure parts ساخت انگلستان
Intensifier ساخت KMT آمريكا 

Ball bearing line screw ساخت آلمان
Beeling scroll guide line ساخت آلمان

Oil pump ساخت آلمان
باقابليت اضافه شدن محور چهارم يا پنجم

با قابليت نصب Ammunition Destroy System براى برش لوله
Robot water jet series با قابليت نصب

ASC,IGS,DXF.DWG,STL,NFL,PRT,STEP باقابليت خواندن فرمت هاى
آب مصرفى: 2 تا 3 ليتر بر دقيقه 

عمرنازل: 500 ساعت
كنترل دستگاه توسط كامپيوتر

 (Auto cad) سازگارى كامل با نرم افزار اتوكد
 KMT با قابليت اضافه شدن پمپ

(Germany Licence) تحت ليسانس آلمان
داراى تأئيديه هاى معتبر بين المللى :CE-ISO (استاندارد اروپا)

ضمانت: 12ماه گارانتى كليه قطعات
10سال خدمات پس از فروش و تأمين قطعات 

به همراه آموزش، نصب و راه اندازى دستگاه در محل مورد نظر خريدار (رايگان)
DARDI water jet ساخت كمپانى

KMT نازل

پمپ با قطعات آمريكا، آلمان

KMT پمپ

DWJ

دو هد

برش 3 محوره، 4 محوره، 5 محوره
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امكان فرستادن مستقيم فايل از AutoCad-CorelDrow-Photoshop-ArtCut و...
امكان تعريف 40 اليه رنگ متفاوت در يك كار با توان و سرعت هاى متفاوت.

داراى چرخ در زير دستگاه براى انتقال ايمن و آسان و پايه ثابت جهت تراز كردن دستگاه.
. LCD -USB ،ميزكار برقى، چيلر اتومات، دمنده هوا، مكنده هوا، نور راهنما ،SE مجموعه: يك دستگاه

دكمه توقف اضطرارى: برطبق استاندارد اروپا و امريكا براى توقف آنى ليزر و جريان برق درصورت بروز هرگونه مشكل درحين كار. 

مد Test: براى مشاهده كادر دور قبل از زدن كار و آگاهى از محل دقيق انجام كار.
مد تخمين مدت زمان انجام كار: جهت دانستن مدت زمان انجام كار قبل از زدن نمونه و ارائه قيمت به مشترى.

.(Corner Power) نرم افزار ويژه برش: براى تنظيم جداگانه توان در گوشه هاى كار
 

. BMP , GIF , PLT ,TIF , PGN , JPG , DXF نحوه ارسال فايل: با پسوندهاى
نرم افزار شبيه ساز: براى تنظيم گپ يا Resolution مناسب قبل از زدن نمونه و ايجاد باالترين كيفيت و ديدن عملكرد دستگاه قبل از انجام كار.

پمپ دمنده هوا (Air Assist): براى خنك شدن لنز، جلوگيرى از نشستن ذرات روى لنز و كيفيت بيشتر لبه هاى برش.
فن مكنده (Exhaust Fan): براى خروج بو و ذرات ناشى از برش و حكاكى جهت حفظ سالمت اپراتور و محيط كار.

.(64MB) حافظه جانبى: براى ذخيره فايل در دستگاه، كار بدون كامپيوتر، انجام كارهاى سرى و حفظ فايل هنگام خاموش شدن دستگاه
روتارى: جهت برش و حكاكى اجسام مدرو نظير ليوان، بطرى و ... . در5 مدل مختلف با قابليت هاى متفاوت.

ميزكار آلومينيومى دوطرفه: تيغه اى جهت استفاده درهنگام برش و تخت جهت استفاده درهنگام حكاكى و امكان سفارش ميز به صورت النه زنبورى
.(Hony Comb) 

موارد سفارشى: روتارى، اتو فكوس و تيوب RF امريكايى،
12ماه گارانتى كلى قطعات (غير از موارد مصرفى) .

10سال خدمات پس از فروش و تأمين قطعات.
به همراه آموزش، نصب و راه اندازى درمحل مورد نظر خريدار (رايگان).

تحت ليسانس امريكا (USA License)، داراى تأييديه هاى معتبر بين المللى CE- ISO (استاندارد اروپا) - FDA (استاندارد امريكا).

كاتر پالتر مدل Rabbit ( با كيفيت و اقتصادى).

ماكزيمم كارگير
(سانتيمتر)

ماكزيمم سرعت دقت
فشار برشبرش

72
80
96

112
136

0/0254

mm/Step

25-800g

اتصال به كامپيوتر

Rs 232
USB2.0

25-800

 ميليمتر برثانيه

K كاتر پالتر مدل

G كاتر پالتر مدل

برش شبرنگ ، نقشه كشى ، برش كاغذ نقشه ( الگوى لباس و ...)
از دستگاه كاتر پالتر جهت برش شبرنگ و نقشه كشى استفاده مى شود.

مزاياى سخت افزارى و نرم افزارى:
داراى 1عملكرد:  برش شبرنگ، نقشه كشى و برش فيلم.
Step موتور، برد الكترونيكى و تسمه ها ساخت تايوان

نمايشگر LCD : براى نمايش و كنترل سرعت و فشار برش
(64MB ) حافظه جانبى : براى ذخيره فايل در دستگاه  ، كار بدون كامپيوتر و انجام كارهاى سرى

نحوه ارسال فايل : با پسوند بردارى ( كرل ، اتوكد و ...)
اتصال به كامپيوتر توسط پورت  USB  جهت انتقال سريع اطالعات از كامپيوتر به دستگاه

داراى چرخ در زير دستگاه براى انتقال ايمن و آسان
(Germany License) تحت ليسانس آلمان

داراى تائيديه هاى معتبر بين المللى : CE – ISO   ( استاندارد اروپا )
ضمانت :12 ماه گارانتى10سال خدمات پس از فروش و تامين قطعات.

8

حكامى پيوسته
(سانتيمتر)

توان ليزر
وات

ماكزيمم سرعت 
مينيمم خط عمق حكاكىمينيمم كاراكترحكاكى

برق مصرفىقابل حكاكى

10×10

15×15

20×20

30×30

50

75

100

0/2
ميليمتر

0/01-0/2
ميليمتر

(50 وات)

0/15

ميليمتر

7000

 ميليمتر بر دقيقه

              

تك فاز

220 ولت

حكامى پيوسته
(سانتيمتر)

توان ليزر
وات

ماكزيمم سرعت 
مينيمم خط عمق حكاكىمينيمم كاراكترحكاكى

برق مصرفىقابل حكاكى

3×3

7×7

11×11

10

20

0/15
ميليمتر

0/01-0/4
ميليمتر

(10 وات)

0/01

ميليمتر

M2<1/1

1000

 كاراكتر بر ثانيه

              

ليزرNd:YAG مدل Diode Pump (حكاكى فلزات ،چرم ،پالستيك)

ليزرFiber  (حكاكى فوق حرفه اى)

از ليزر Nd:YAG جهت ماركينگ فلزات در تمامى صنايع استفاده مى شود.
دقت و سرعت باال از جمله مزاياى YAG مى باشد. اين ليزر در سه نوع توليد مى شود:

دايود پمپ (Diode PUMP): در اين مدل ،تمامى نواقص فلش المپ برطرف شده است. افزوده شدن قطعات آلمانى و آمريكايى در قسمتهاى مهم 
و اصلى كيفيت آن را افزايش داده است.

فايبر(Fiber): اين مدل مخصوص كارهاى حرفه اى مى باشد. دقت و سرعت حكاكى باال ،پرتوى فوق العاده ظريف و حكاكى رنگى روى استيل از 
جمله مزاياى آن مى باشد.

مزاياى سخت افزارى و نرم افزارى:
(Cut) برش،(Marking) داراى 2عملكرد: حكاكى

سسيستم فوق سريع گالوانومترى آينه ها ساخت آلمان (در مدل فايبرساخت آمريكا)
Q-Switchساخت آلمان (در مدل فايبرساخت آمريكا)

كاواك ليزر ساخت آمريكا با طول عمر 50.0000 ساعت (دايود پمپ)500.000 ساعت (فايبر)
عمرالمپ در مدل فلش المپ :600-1000 ساعت 

بردالكترونيكى و power ساخت آلمان، (در مدل فايبرساخت ژاپن)
داراى سيستم خنك كننده اتوماتيك براى استفاده مداوم در طول شبانه روز

20اليه رنگ بندى براى عملكردهاى مختلف
باقابليت كار با پدال براى كارهاى سرى و سهولت كار اپراتور

نورراهنما جهت مشاهده محل دقيق كار و كادر دور كار
Unidirection , Bidirection , Ring-like :هاى مختلفHatchداراى

با قابليت زدن شماره سريال به صورت اتوماتيك بدون نياز به اپراتور جهت تعويض شماره سريال 
باقابليت اضافه شدن روتارى براى كار روى اجسام كروى(حلقه ،... )

(Germany Licence)تحت ليسانس آلمان
داراى تأئيديه هاى معتبر بين المللى :CE-ISO (استاندارد اروپا)

12 ماه گارانتى كليه قطعات، (به غيراز قطعات مصرفى).
10سال خدمات پس از فروش و تامين قطعات 

به همراه آموزش،نصب و راه اندازى دستگاه در محل مورد نظر خريدار (رايگان)

 ، ABS،حكاكى فلزات خام و رنگ دار: استيل ،آهن ،آلومينيوم ،برنج ،طال و... ،حكاكى رنگى روى استيل (در مدل فايبر) حكاكى چرم ،پالستيك
قطعات الكترونيكى، LCD دستگاه،موبايل،باطرى موبايل،كيبورد،ساعت، عينك، بلبرينگ ،لوازم پزشكى،شيرآالت،ابزارآالت،خودكارو ... 

Diode Pump  دايودپمپ

Fiber  فايبر

Fiber  فايبر

حكاكى رنگى (استيل)حكاكى عميق (آلومينيوم)
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ليزر برش و حكاكى CO2 مدل حرفه اى SE (به سفارش اروپا و امريكا)

چوب، چرم، پلكسى، شيشه، سنگ گرانيت ومرمر، كائوچو، پارچه، كاغذ، بامبو، خودكار، جاسوئيچى حكاكى رو فلزات رنگ دار (آنادايز شده و...)، حكاكى 
روى فلزات خام با متال فيكس و حكاكى حرفه اى چهره و نوشته روى سنگ مزار (نطنز، برزيلى، چينى، تويسركان و...)

مدل SE ساخت كمپانى Rabbit حرفه اى ترين دستگاه ساخته شده با قطعات امريكايى و تايوانى ميباشد.
تصوير حرفه اى SE روى سنگ گرانيت، پلكسى و ... و همچنين برش عالى و حكاكى ظريف اين مدل را درسطح بازار سرشناس و متمايز كرده 

است. از جمله خصوصيات ويژه اين دستگاه، دارا بودن تمامى موارد دستگاههاى اروپايى به صورت استاندارد روى دستگاه ميباشد.
اين مدل به سفارش امريكا و اروپا ساخته مى شود و مناسب كارهاى حرفه اى ميباشد.

مزاياى سخت افزارى و نرم افزارى:
.(Gray Engraving) حكاكى سه بعدى ،(Holing) سوراخ كارى ،(Cut) برش ، (Engraving) داراى 4 عملكرد: حكاكى

.Grade one موتور، لنز و آينه Step
برد الكتريكى و پاور، ساخت تايوان با قطعات توشيباى ژاپن و سامسونگ كره، Linear و محور ساخت تايوان.

با ارتقاء نسل مادربردها از 6515 تا 6565 دستگاه داراى حافظه نيز مى باشد و درصورت قطع ناگهانى برق امكان ادامه همان فرايند ممكن مى باشد.
تيوب ليزر: Glass تيوپ (عمر 2500ساعت و10000ساعت) و RF امريكايى (عمر 45000 ساعت).

قحكاكى تصوير حرفه اى: برد الكترونيك و ميكرو پروسسور ويژه حكاكى تصوير (وضوح كامل اعضاء صورت، موها، سايه ها و...)
اتو فوكوس: فاصله بين هد ليزر و سطح ماده اتوماتيك تنظيم مى شود.

چيلرخنك كننده اتوماتيك: براى گردش آب خنك، باال بردن كيفيت كار، قطع ليزر درمواقع ضرورى و حفظ طول عمر تيوب.
ميزكاربرقى: باال و پايين شونده توسط موتور آسانسورى بسيار قدرتمند تا حداكثر 30cm جهت تنظيم فاصله مناسب سطح تا لنز (براى كارگيرهايى با 

ضخامت زياد و استفاده از روتارى).
طول نامحدود: باقابليت باز شدن جلو و عقب (10cm) دستگاه براى برخوردارى از طول بى نهايت.

نمايشگر LCD: براى نشان دادن و كنترل توان، سرعت، مدت زمان انجام كار، فايل و... . امكان كاهش و افزايش سرعت و توان درحين انجام كار.
نور راهنما: براى اطالع از محل دقيق برخورد ليزر با سطح.

ميزكار
(سانتيمتر)

توان ليزر 
Usual Tube

(وات)

توان ليزر 
Reci Tube

(وات)

ماكزيمم سرعت
حكاكى

(متر بر دقيقه)

ماكزيمم سرعت
برش

(متر بر دقيقه)

برق
مصرفى

مينيمم كاراكتر
قابل حك

ماكسيمم عمق
(Acrylic) برش

60×40

90×60

120×90

40-60

80-60 

150-120-80

60

60

60

36

36

36

تك فاز
 30mm1/5×1/5 mm-2200 ولت

Z2 (90~100)

 Z2&Z4 (120~135)

Z2&Z4&Z6
 (150~170)

              

SE (Stone Engraving)

LCD نمايشگر

اتوفوكوس و نور راهنما

تيوب RF آمريكايى

9

ميز كار
(سانتيمتر)

قدرت
اسپيندل

ماكزيمم سرعت 
دور موتورارتفاع Z متحركدقتحكاكى

برق مصرفىاسپيندل

26×16
30×25
30×30
40×60
90×60

KW 0/4
KW 0/8
KW 1/5
KW 3

0/001
ميليمتر

4
8
10
15
20

سانتيمتر

0-24000

دور بر دقيقه

3-4
4-6

8-12
 متر بر دقيقه

              

تك فاز

220 ولت

فرز CNC   مدل Desktop  ( اقتصادى و كاربردى )

ميزكار
(سانتيمتر)

قدرت
اسپيندل

برق مصرفىماكزيمم سرعت 

150×90
180×120
240×120
250×130

3/5

5/5

KW

سه فاز

ارتفاع Z متحرك

20
سانتيمتر

20000

 ميليمتر بر دقيقه

              

فرز CNC  مدل RCS  ( مخصوص سنگ گرانيت ، مرمر و ...)

اقتصادى ترين و كاربردى ترين مدل در تمامى صنايع به ويژه طال و جواهر محسوب مى شود.
 (3D Engraving ) منبت كارى ، (Cut) برش ، (Engraving) حكاكى

مواد قابل پردازش: چوب ، پلكسى ، آلومينيوم ، طال ، مس و .....
Step موتور

(Water Cooling Spindle) اسپيندل ساخت تايوان
(Taiwan HSD Control System ) سيستم كنترل ساخت تايوان

Ball Screw    و  Linear   ساخت تايوان
داراى 3  محور ( به همرام نرم افزار 3 بعدى )

 Type 3 ،   Master CAM ، Art Cam  با قابليت كار با نرم افزارهاى
با قابليت كاربرد در صنعت طال و جواهر ( برش طال و نقره )

 PVC جنس ميز كار: آلومينيوم و
با قابليت اضافه شدن روتارى

 KING Rabbit , SUDA ساخت كمپانى
داراى تائيديه هاى معتبر بين المللى: CE – ISO ( استاندارد اروپا)

ضمانت: 12 ماه گارانتى كليه قطعات، 12 ماه گارانتى اسپيندل
10سال خدمات پس از فروش و تامين قطعات

به همراه آموزش ، نصب و راه اندازى دستگاه در محل مورد نظر خريدار
بصورت رايگان.

اين مدل جهت حكاكى ، منبت و برش سنگ كاربرد حرفه اى دارد.
از جمله كاربردهاى آن ، حكاكى عميق نوشته روى سنگ مزار مى باشد.

 (3D Engraving ) منبت كارى ، (Cut) برش ، (Engraving) حكاكى
Step موتور ساخت تايوان

(Water Cooling Spindle) اسپيندل ساخت تايوان
(Taiwan HSD Control System ) سيستم كنترل ساخت تايوان

Ball Screw    و  Linear   ساخت تايوان
با قابليت اضافه شدن اسكنرليزرى جهت ساخت فايل كامپيوترى از روى نمونه دستى

داراى 3  محور ( به همرام نرم افزار 3 بعدى )
 Type 3 ،   Master CAM ، Art Cam  با قابليت كار با نرم افزارهاى

 ( Steel Structure ) بدنه از جنس استيل
( Germany Licence  ) تحت ليسانس آلمان

داراى تائيديه هاى معتبر بين المللى : CE – ISO   ( استاندارد اروپا )
ضمانت : 12 ماه گارانتى كليه قطعات ، 12 ماه گارانتى اسپيندل

10سال خدمات پس از فروش و تامين قطعات
به همراه آموزش ، نصب و راه اندازى دستگاه در محل مورد نظر خريدار ( رايگان )

.KING Rabbit ساخت كمپانى

LNC سيستم كنترل سيستم كنترل دستى با قابليت
ارسال فايل از طريق فلش ممورى

RC30×30C

RC30×30B

RC40×60

RC60×90

RC-1325S

سرآمد كيفيت و آمار فروش در ايران.
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ليزر برش و حكاكى CO2 مدل حرفه اى Flat (مخصوص كارهاى بزرگ).

چوب، چرم، پلكسى، شيشه، سنگ گرانيت ومرمر، كائوچو، پارچه، كاغذ، بامبو، خودكار، جاسوئيچى حكاكى رو فلزات رنگ دار (آنادايز شده و...)، حكاكى 
روى فلزات خام با متال فيكس و حكاكى حرفه اى چهره و نوشته روى سنگ مزار (نطنز، برزيلى، چينى، تويسركان و...)

مدل Flat ساخت كمپانى Rabbit حرفه اى ترين دستگاه ساخته شده جهت كار روى صفحات با سايز بزرگ مى باشد.

مزاياى سخت افزارى و نرم افزارى:
.(Gray Engraving) حكاكى سه بعدى ،(Holing) سوراخ كارى ،(Cut) برش ، (Engraving) داراى 4 عملكرد: حكاكى

.Grade one موتور، لنز و آينه Step
برد الكتريكى و پاور، ساخت تايوان با قطعات توشيباى ژاپن و سامسونگ كره، Linear و محور ساخت تايوان.

با ارتقاء نسل مادربردها از 6515 تا 6565 دستگاه داراى حافظه نيز مى باشد و درصورت قطع ناگهانى برق امكان ادامه همان فرايند ممكن مى باشد.
تيوب ليزر: Glass تيوپ (عمر 2500ساعت و10000ساعت) و RF امريكايى (عمر 45000 ساعت).

حكاكى تصوير حرفه اى: برد الكترونيك و ميكرو پروسسور ويژه حكاكى تصوير (وضوح كامل اعضاء صورت، موها، سايه ها و...)
اتو فوكوس: فاصله بين هد ليزر و سطح ماده اتوماتيك تنظيم مى شود.

چيلرخنك كننده اتوماتيك: براى گردش آب خنك، باال بردن كيفيت كار، قطع ليزر درمواقع ضرورى و حفظ طول عمر تيوب.
ميزكار: تحمل وزن تا 1000 كيلوگرم.

نمايشگر LCD: براى نشان دادن و كنترل توان، سرعت، مدت زمان انجام كار، فايل و... . امكان كاهش و افزايش سرعت و توان درحين انجام كار.

ميزكار
(سانتيمتر)

توان ليزر 
Usual Tube

(وات)

توان ليزر 
Reci Tube

(وات)

ماكزيمم سرعت
(Outo-feeding)
(متر بر دقيقه)

ماكزيمم سرعت
برش

(متر بر دقيقه)

برق
مصرفى

مينيمم كاراكتر
قابل حك

ماكسيمم عمق
(Acrylic) برش

200×120

250×150

250×150
(Outo-feeding)

150-120-80

-

-

18

12
تك فاز

35mm1/5×1/5 mm Z2&Z4&Z6&Z8-2200 ولت

              

امكان فرستادن مستقيم فايل از AutoCad-CorelDrow-Photoshop-ArtCut و...
امكان تعريف 40 اليه رنگ متفاوت در يك كار با توان و سرعت هاى متفاوت.

داراى چرخ در زير دستگاه براى انتقال ايمن و آسان و پايه ثابت جهت تراز كردن دستگاه.
. LCD -USB ،چيلر اتومات، دمنده هوا، مكنده هوا، نور راهنما،Flat مجموعه: يك دستگاه

دكمه توقف اضطرارى: برطبق استاندارد اروپا و امريكا براى توقف آنى ليزر و جريان برق درصورت بروز هرگونه مشكل درحين كار. 
مد Test: براى مشاهده كادر دور قبل از زدن كار و آگاهى از محل دقيق انجام كار.

مد تخمين مدت زمان انجام كار: جهت دانستن مدت زمان انجام كار قبل از زدن نمونه و ارائه قيمت به مشترى.
.(Corner Power) نرم افزار ويژه برش: براى تنظيم جداگانه توان در گوشه هاى كار

. BMP , GIF , PLT ,TIF , PGN , JPG , DXF نحوه ارسال فايل: با پسوندهاى 
نرم افزار شبيه ساز: براى تنظيم گپ يا Resolution مناسب قبل از زدن نمونه و ايجاد باالترين كيفيت و ديدن عملكرد دستگاه قبل از انجام كار.

پمپ دمنده هوا (Air Assist): براى خنك شدن لنز، جلوگيرى از نشستن ذرات روى لنز و كيفيت بيشتر لبه هاى برش.
فن مكنده (Exhaust Fan): براى خروج بو و ذرات ناشى از برش و حكاكى جهت حفظ سالمت اپراتور و محيط كار.

.(64MB) حافظه جانبى: براى ذخيره فايل در دستگاه، كار بدون كامپيوتر، انجام كارهاى سرى و حفظ فايل هنگام خاموش شدن دستگاه

موارد سفارشى: اتو فوكوس و تيوب RF امريكايى،
12ماه گارانتى كلى قطعات (غير از موارد مصرفى).

10سال خدمات پس از فروش و تأمين قطعات.
به همراه آموزش، نصب و راه اندازى درمحل مورد نظر خريدار (رايگان).

تحت ليسانس امريكا (USA License)، داراى تأييديه هاى معتبر بين المللى CE- ISO (استاندارد اروپا) - FDA (استاندارد امريكا).

(Outo-feeding)

(Flat bed)

اتوفوكوس و نور راهنما

فن خارج كننده ذرات

10

ميز كار
(سانتيمتر)

قدرت 
اسپيندل

ارتفاع Zدقتماكزيمم سرعت 
متحرك

250×130
120×180
120×120

1/5KW

3/5KW

5/5KW

0/01 
15 سانتيمترميليمتر

دور موتور 
اسپيندل

برق مصرفى

0-24000 
3 فاز و 1 فازدور بر دقيقه

4-15

 متر بر دقيقه

              

ميز كار
(سانتيمتر)

قدرت
اسپيندل

ماكزيمم سرعت 
دور موتورارتفاع Z متحركدقتحكاكى

برق مصرفىاسپيندل

130×250
130×300

9KW 0/005
ميليمتر

30
سانتيمتر

0-24000

دور بر دقيقه

60
 متر بر دقيقه

              

3 فاز

فرزCNC مدل RC (كارا و اقتصادى)

فرزCNC مدل RCD (حرفه اى چوب)  

سرى RC با كارايى هاى متنوع ، دستگاهى اقتصادى محسوب مى شود.
(3D Engraving) منبت كارى ،(Cut) برش ،(Engraving) حكاكى

(Step motor) موتورهاى ساخت تايوان Step
اسپيندل ساخت تايوان (انتخابى: اسپيندل ايتاليايى)

(Taiwan HSD Control System) سيستم كنترل ساخت تايوان
سيستم Ball Screw وLinear  ساخت تايوان 

(Vacum Table) باقابليت اضافه شدن ميزكار مكنده 6 ناحيه اى
(Dust Collector) جمع آورى اتوماتيك ضايعات

(Auto Tools Changer) باقابليت اضافه شدن سيستم تعويض ابزار به صورت اتوماتيك
باقابليت اضافه شدن اسكنر ليزرى جهت ساخت فايل كامپيوترى از روى نمونه دستى

داراى 3محور (به همراه نرم افزار3 بعدى)
Art CAM , Master CAM, Type3با قابليت كار با نرم افزارهاى

(Steel Structure) بدنه از جنس استيل
40عدد ابزار به صورت استاندارد روى دستگاه

KING Rabbit ساخت كمپانى
داراى تأئيديه هاى معتبر بين المللى : CE-ISO (استاندارد اروپا)

ضمانت: 12 ماه گارانتى كليه قطعات ، 12 ماه گارانتى اسپيندل
10سال خدمات پس از فروش و تامين قطعات 

به همراه آموزش،نصب و راه اندازى دستگاه در محل مورد نظر خريدار (رايگان).

حرفه اى ترين مدل براى كاربرد در صنعت چوب مى باشد.
اين سرى داراى جديدترين و قدرتمندترين نوع موتور وكنترولر با باالترين سرعت مى باشد.

اين مدل جهت كار با راندمان باال از سيستم تعويض خودكار ابزار و ميزكار مكنده بهره مند مى باشد.
مزاياى سخت افزارى و نرم افزارى:

(3D) منبت كارى ،(Cut) برش،(Engraving) داراى 3عملكرد: حكاكى
Servo موتور و درايورYASKAWA ساخت ژاپن

اسپيندل ساخت ايتاليا (HSD Italy Spindle) / وكيوم پمپ Becker آلمان
سيستم كنترل Syntech ساخت تايوان

Z براى محور  Linear Bearingو Ball Screw سيستم
x,y براى محور  Linear Bearing  و Gear Wheel Transmission سيستم

ميزمكنده در 12 ناحيه / سيستم جمع آورى اتوماتيك ضايعات / تعويض اتوماتيك ابزار(6عدد)
چهار چوب از جنس فوالد / سيستم روغن كارى اتوماتيك

قابليت كار با نرم افزارهاى 3بعدى CAD/CAM,Art CAM , Master CAM, Type3 و ...
Four side Cutter: براى برش هاى خطى ،سوراخ هاى لبه هاى چوب و...

داراى تأئيديه هاى معتبر بين المللى :CE-ISO (استاندارد اروپا)
(Italy Licence) تحت ليسانس ايتاليا

ضمانت:12 ماه گارانتى كليه قطعات (در صورت خرابى در مدت گارانتى،قطعه رايگان
 با قطعه نو تعويض مى گردد)

10سال خدمات پس از فروش و تامين قطعات 
به همراه آموزش،نصب و راه اندازى دستگاه در محل مورد نظر خريدار(رايگان)

HX-1212/1218/1325

HX-1325B

قابليت ارتقاء تا 8 هد (مسطح يا دوار)

قابليت اضافه شدن اسپيندل افقى
براى كاربرد كناره هاى درب و ...

LNC سيستم كنترل حرفه اى

RC-1325



 دستگاههاى برش و حكاكى: ليزرCO2، ليزرYag، فايبر،فرز CNC،  واترجت و كاتر پالتر 
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