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บรรยากาศรอบสํานักงานบรษิัท   



 
  

ความเปนมาของบริษัท 

กอตั้งบริษัท   
ไดรับคัดเลือกใหเปนโครงการเพือ่พัฒนาเทคโนโลยี ของกระทรวงเศรษฐกจิความรู 
ไดรับใบสิทธิบัตรสากล/สิทธิบัตรของประเทศเกาหลี สําหรับเครื่องตัดทอ 
 
จดทะเบียนโรงงาน  
 
เปดตัวเครื่องตัด &บากทอ รุน  
จดทะเบียนเปนธุรกิจแบบกิจการรวมคา   
 

ไดรับใบรับรองจาก   
ไดรับใบรับรองการเปนธุรกิจสะอาด  
 
ดําเนินการศูนยวิจัยของบริษัทในเครืออยางสมบูรณ  
 
เปดตัวเครื่องตัด &บากทอ รุน  

เปดตัวเครื่องบากขนาดพกพาสะดวก รุน  
เริ่มสงออกไปยังประเทศจีน ญี่ปุน และ เวียดนาม (สงออกทางออมไปยัง แอฟริกา / สหรัฐอาหรับเอมิเรตส) 
กอตั้งสํานักงานสาขาในประเทศญี่ปุน  
 
ไดรับใบรับรองจาก  
เพิ่มจํานวนกองทุนจาก ลาน วอน เปน ลาน วอน 

ไดรับใบรับรองการจัดการธุรกิจที่เปนมิตรท่ีดีที่สุดตอภาคครัวเรือน  
 
เปดตัวเครื่องตัด &บากครบวงจรแบบอัตโนมัตสิําหรับทอหนักรุน และ  

ไดรับใบรับรองธุรกิจนวัตกรรมการจัดการ  

รางวัลสิทธิบัตรเทคโนโลยี  
กอสราง และยายตึกสํานักงานใหญ และโรงงานไปยังที่ใหม  
กอตั้งสํานักงานสาขาในประเทศจีน 
 
เปดตัวเครื่องตัด บากทอ รุน  

 
กอตั้งสํานักงานสาขาในประเทศเวยีดนาม  
กอตั้งสํานักงานสาขาในประเทศรัสเซีย  
ไดรับใบรับรองจาก   
 
กอต้ังสํานักงานสาขาในประเทศสิงคโปร 
กอต้ังสํานักงานสาขาในประเทศประเทศไทย 



 
  

ทางออกทั้งหมดของการตัด&บาก 

ธุรกิจของเรา  

ปโตรเลียม, 
เคมีภัณฑ 

การเดินเรือ, อวกาศ, 
การตอเรือ การบิน 

, ชีวภาพ 

การขยาย การใชงาน เทคโนโลยสีําคัญ 

โรงงานอุตสาหกรรม
น้ํามัน &กาซ  
การตอเรือขนสง 
เคมีภัณฑ  

โรงงานนอกชายฝง  สํานักงานรัฐบาล และอาคารบานเรือน เชน 
ตึกของหนวย IT, สํานักงานของGMP วิศวกรรมการตัด &บากทอ อุตสาหกรรมการบิน 

และอวกาศ  
อุตสาหกรรมการปองกัน  



 
  

คืออะไร 
คือเครื่องจกัรกลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสําหรับงานตัด และ บากทอสุขาภิบาล,ทอสแตนเลส,  
หลอดโครเมียมโมลิบดินัม, ทอไทเทเนียม, ทอซูเปอรดูเพล็กซ, ทอโลหะพเิศษ Inconel, 
หลอดโลหะผสม และทองแดง, ทออลูมิเนียม, ทอพลาสติก  และ , ทอ และ 
ยังครอบคลุมไปถึงทอ  ที่ใชสําหรับทอที่ตองการความสะอาดพิเศษ และเหล็กกลาคารบอน  
  มีปญหาเกี่ยวกับเรื่อง ประกายไฟ เสียงดังหนวกหู และฝุนผงเปนตนหรือไม  

 ไมกอใหเกิดสารอันตรายใด  ๆ 
ดังนั้น การทํางานกับเครื่องของเรานี้ จะชวยใหคุณรูสึกปลอดภัย 
และไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพในสภาพแวดลอมที่สะอาดและสบาย 
 
ใบมีดถูกเผาใชมากเกินไปหรือไม  
ใบมีดของ   ถูกใชและลดลงตามมาตรฐาน 
 

ใบมีด มีราคาแพงเกินไปหรือไม  
ใบมีด-S ไดถูกพัฒนาขึ้นดวยความสอดคลองกันอยางดีของ  และที่ตัด รวมกับวัสดุอื่น  ๆ
ที่มีคุณภาพ และ คุมคาระดับสากล  
 

คืออะไร  

ไดรับการไววางใจอยางมากในกลุมอุตสาหกรรมงานทอสะอาด, กลุมงานชีวภาพ, อาหาร, โรงงาน , 
การตอเรือและ 
อุตสาหกรรมการเดินเรือ, และโรงงานกลุมปโตรเคมี 
และในภาคอื่นๆอีกหลายแขนงที่ตองการความสะอาดในสภาพแวดลอมในเขตงาน 
 



  
  

ทางออกทั้งหมดของการตัด และ บากทอ  

เครื่องบากแบบพกพาสะดวก  
เครื่องชวยตัด หรือ บากทอ และ แผนฟลม (เสนผาศูนยกลางขอบนอก)   
สมรรถภาพ:ทอ  ขนาด มม. – ไมมีจํากัด 

เอียงไดมากสุดตามสมรรถภาพ 1  

เครื่องตัดทรงกลมที่คุมราคามากที่สุด   
ใหผูใชไดรูสึกถึงความสะดวกสบายอยางเต็มที่ 
ประสิทธิภาพ:ทอ  ขนาด มม. –  มม. (  –  นิ้ว)  

ความหนาของทอตองไมเกิน  มม.  

ตัดเลย, ไมวามันจะเสนหนา หรือ เสนบาง! 
ถูกพัฒนาใหเขากับชนิดท่ีหมุนครบรอบได  
สมรรถภาพ:ทอ  ขนาด มม. – มม. นิ้ว  

ความหนาของทอตองไมเกิน  มม.  



 
  

อุปกรณจําเปนสําหรับงานทอสแตนเลส!! 
เครื่องแรกของโลกกับ อุปกรณเพื่อการตดัแบบโคจรรอบทอ   
สมรรถภาพ:ทอ  ขนาด  มม. – มม. นิ้ว) 

ความหนาของทอตองไมเกิน  มม. 

เครื่องจักรกลที่จําเปนสําหรับกระบวนการของทอในโรงงาน! 
สามารถตดั และ บากทอตางๆไดทั้งสองขางในคราเดียว (เครื่องจักร  
สมรรถภาพ:ทอ  ขนาด มม. – มม. (  – นิ้ว) 

ความหนาของทอตองไมเกิน  มม. 

  



 
  

ทางออกทั้งหมดของการตัด และ บากทอ  

เครื่องบากเอนกประสงคสําหรับพกพา 
สมรรถภาพในการบาก:  
ทอ/แผน : กําจดัฟลม (เสนผาศูนยกลางรอบนอก) 

และกระบวนการเก่ียวกับการบาก 

- สเปคของเครื่องกล  - สเปคของมอเตอร  

 ต่ําสุด 
 

มากสุด 
 มม(  นิ้ว) 

 
ไมจํากัด 

รายช่ือ หนวย มอเตอรตัวตัด ทอ การประมวลผล 
การทํางาน ประเมินผลลัพธ 

แรงดันไฟฟาโดยประเมนิ 
สมรรถภาพใน

การทํางาน 
แผน ไมจํากัด 

วัสด ุ โลหะท่ัวไป, สแตนเลส,พลาสติก, อื่นๆ 
ปรับเปลี่ยนความลึก         กดปุมเพียงหนึ่งครั้ง (ลูกดันสปริง บอลพั้งเจอรปองกันการหลุด) สภาวะการดําเนินงาน 
การประมวลผลความลกึ 
การประมวลผลขององศา 

มุมแหลม 
 

การประมวลผลความลกึ 

0.05มม. เปนหนวยที่ต่ําสุด 

ต่ําสุด มม,มากสุด มม 
- เครื่องมือตามมาตรฐาน  องศาเฉียง ความหนา ความกวาง (มม) 

(สวนตัดขวาง) 
· จัดตั้งใหพรอมกับมวนแผนคําแนะนําการใชงานสํา 

หรับงานทอตามมาตรฐาน  
· ดามจับ 
· ประแจแอล 1 หัวประแจท็อก 1 

สมรรถภาพขอ
งเครื่องกล 

ประมวลผลสมรรถภาพ 

(ดานหนา) - อุปกรณเสรมิ 
น้ําหนัก  กก 

·ใสสลักปลาย:  
·ใสสลักเกลียวยึดปลาย 

สเปคของเครื่องกล ขนาด 
 

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ ใช  พื้นผิวดานหนา 

· การออกแบบ และ สเปคของผลิตภัณฑนี้คือเวอรช่ันของเดือนมกราคมป  
· ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑโดยมิตองแจงลวงหนา 
· ตรวจสอบใหแนใจวาไดอานขอระมัดระวังที่ถูกระบไุวในคูมือผูใชและอุปกรณ เพือ่ความปลอดภัยกอนการใชผลิตภณัฑจริง 

˚C - 40˚C / 20 – 80%RH



 

 
  

เครือ่งบากแผนแบบพกพา  
สมรรถภาพ:กวางที่สดุ 48มม, 
                      ลึกท่ีสุด 15มม  
ทอ/แผน:การกําจัดสวนของแผนออก (เสนผาศูนยกลางขอบนอก) 
               และประเมินผลความเรียบ 

- สเปคของเครื่องกล - สเปคของมอเตอร 
ต่ําสุด 
มากสุด 

 มม(  นิ้ว) 
ไมจํากัด รายช่ือ หนวย มอเตอรตัวตัด ทอ การประมวลผลการ

ทํางาน สมรรถภาพใ
นการทํางาน 

แผน ไมจํากัด 
วัสด ุ โลหะทั่วไป, สแตนเลส,พลาสติก, อื่นๆ 

ปรับเปล่ียนความลึก     กดปุมเพยีงหน่ึงคร้ัง (ลูกดันสปรงิ บอลพั้งเจอรปองกันการหลุด) สภาวะการดําเนินงาน 
การประมวลผลความลกึ 
การประมวลผลขององศา 

มุมแหลม 
 

การประมวลผลความลกึ 

มม. เปนหนวยที่ต่ําสุด 

ต่ําสุด มม,มากสุด มม 

- เครื่องมือตามมาตรฐาน  วัสดุท่ีใช ความกวาง(มม) 
นอยท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 นิ้ว 

· จัดตั้งใหพรอมกับมวนแผนคําแนะนําการใชงานสํา 
หรับงานทอตามมาตรฐาน  

· ดามจับ 
· ประแจแอล 1 หัวประแจท็อก 1 

บอรด สมรรถภาพขอ
งเครื่องกล ประมวลผลสมรรถ

ภาพ 
 นิ้ว ทอ 

(เมื่อดําเนินการดวย 
0.3มม.) 

 
 นิ้ว 
 นิ้ว 
 นิ้ว 

- อุปกรณเสริม น้ําหนัก  กก 
สเปคของ 
เคร่ืองกล · ใสสลักปลาย:  

· ใสสลักเกลียวยึดปลาย 
ขนาด 

ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ ใช 8 พื้นผิวดานหนา 

· การออกแบบ และ สเปคของผลิตภัณฑนี้คือเวอรชั่นของเดือนมกราคมป  
· ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑโดยมิตองแจงลวงหนา 
· ตรวจสอบใหแนใจวาไดอานขอระมัดระวังที่ถูกระบุไวในคูมือผูใชและอุปกรณ 

เพื่อความปลอดภัยกอนการใชผลิตภัณฑจริง 

ประเมินผลลัพธ 
แรงดันไฟฟาโดยประเมนิ 

˚C - 40˚C / 20 – 80%RH



 
 
  

ทางออกทั้งหมดของการตดั และ บากทอ  

ประสิทธิภาพที่คุมคาทีสุ่ด 
เครื่องตดัแบบหมนุรอบ  
สมรรถภาพ: ทอ มม – มม  นิ้ว) 

ความหนาของผนังทอสามารถใหญที่สุดไดถึง มม 

-เพิ่มความสะดวกสูงสุดใหแกผูใช 
· เปล่ียนใบมีดงาย  
· ตัดทอส้ันไดอยางมีประสิทธภิาพ และ สะดวกสบาย  
· สามารถตัดสวน ขอ ได 
· เพิ่มความสะดวกสบายสูงสุดให โดยเฉพาะงานที่ตองทําซ้ําๆ   
 
-ปากคีบ มม มมไดในครั้งเดียว  
· ทอ  นิ้ว, นิ้ว, นิ้ว) 

· ไมตองใชคีมเสริม (กรรไกรตัดเสน) 
· ทุนเวลาในการปฏิบัติงานใหส้ันลง  
 
-ใส  แบริ่งที่เพลาหลัก  
· พัฒนาใหอปุกรณมีความคงทนมากขึ้น  
· ลดความหยอนหรือหลวมของอุปกรณลง 

-ไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานกับทอขนาดบาง  
· ลดการแปรผันของทอใหนอยลง  
· ระยะที่สั้นที่สุดระหวางใบมีดตัดหรือบาก และคีมจับนั้นมีความปลอดภยัเปนอยางดี 
(ล็อคขากรรไกร) 
 
-สามารถปรับความลกึในการปฏิบัติการไดอยางสบาย  
· พัฒนาคุณภาพของการตัด และ บากแลว  
· อุปกรณในการปรับคาแบบระบบ   
 
-ติดตั้งพรอมกับมอเตอร  
· มีการเตรียมหัวแรงบิดที่เสถียรตอทุกๆชวง  
และ เพิ่มความมั่นใจใหไดวามีความนาเช่ือถือสูง  
· ปรับความเร็วไดตามชนิดของงาน  
ดวยปุมควบคุม ระดับ  
· มีวงจรปองกันไฟฟาลัดติดตั้งภายในเครื่อง  



 
  

- ใชรวมกับโตะขนาดมาตรฐาน  

อุปกรณการปรับแกศูนยขอ
งทอลําเลียง  

เครื่องปอนเลื่อนหนา 
และถอยหลัง  

- สเปคของเครื่องกล - สเปคของมอเตอร 

รายชื่อ 

นอยสุด/มากสุดO.D 
หนวย ลักษณะเฉพาะ รายชื่อ หนวย มอเตอรตัวตัด 
มม(นิ้ว) 

มม  
ประเมินผลลัพธ 

แรงดันไฟฟาโดยประเมิน 

˚ ˚

สมรรถภาพในการตัด 
และ บาก 

ความหนา นอยสุด/มากสุด 
องศาความเฉียง 

ขนาด 
คาปจจบุัน 

มม 
กก 

ขอมูลเครื่องกล สภาวะการดําเนินงาน 
น้ําหนัก 

นอยสุด/มากสุด. O.D 
ความหนา นอยสุด/มากสุด 

องศาความเฉียง 
ขนาด 

มม(นิ้ว) 
มม  

สมรรถภาพในการตัด 
และ บาก - เครื่องมือตามมาตรฐาน 

· เครื่องมือตามมาตรฐาน มม 
กก 

ขอมูลเครื่องกล น้ําหนัก 
นอยสุด/มากสุด. O.D 

ความหนา นอยสุด/มากสุด 
องศาความเฉียง 

มม(นิ้ว) 
มม  สมรรถภาพในการตัด 

และ บาก - อุปกรณเสริม 
·รุน ทอลําเลียง  
·รุน แทน 
·รุน โตะเครื่องกล 
·รุน ปากขากรรไกร 

 
มม 
กก 

 

ขอมูลเครื่องกล 

· นอยสุดจะใช  ทอ  นิ้ว นิ้ว นิว้). 
· นอยสุดสําหรับรุน ใชกรรไกรตดัเหล็กเสนและทอ . 
· ความหนาในการตัดต่ําสุดนั้นอยูที่พื้นฐานของ มม นิ้ว) 
· การออกแบบและสเปคเฉพาะของผลิตภัณฑนี้เปนเวอรช่ันของเดอืนมกราคม ป  
· ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปแลงไดเนื่องจากมีการพัฒนาสินคา แตมิจําเปนตองแจงลวงหนา. 
· ตรวจสอบใหแนใจวาไดอานขอระมัดระวังทีถู่กระบุไวในคูมือผูใชและอุปกรณ เพือ่ความปลอดภัยกอนการใชผลิตภัณฑจริง. 

ขนาด 
น้ําหนัก 



 
  

ทางออกทั้งหมดของการตัด และ บากทอ  

ตัด,ไมวาจะหนาหรือบาง, 
ทําไดในทเีดียว! 
ความสะดวกและรวดเร็วที่สุดระดับโลก! 
สมรรถภาพ:ทอ มม มม นิ้ว) 

-เพิ่มความสะดวกสูงสุดใหแกผูใชดวยการหมุนแบบอตัโนมัติ  
· ทอหนาๆสามารถตัดและบากไดในทิศทางที่ถูกตอง  
· ทอบางๆสามารถตัดไดในทิศทางยอนกลับ (มีทอตัดแบบเกลียว) 
 
-จับยึดทันทีใน มม มม 

-พัฒนาเปนชนิดแบบหมุนรอบ  
· แกนมอเตอรยึดติดเขากับตัวเครื่อง (เพื่อปองกันการหลนหรือตกระหวางการทํางาน) 

· การออกแบบกึ่งถาวรเพื่อหลีกเล่ียงฟนเฟอง 
 
-ติดตั้งใบมีดไดอยางอิสระขณะทําการตัด และบาก  
 



 
  

- ใชรวมกับโตะแบบพื้นฐาน  

- สเปคของเครื่องจักร - สเปคของมอเตอร 
รายชื่อ หนวย ลักษณะเฉพาะ รายช่ือ หนวย มอเตอรตัวตัด มอเตอรตัวหมุน 

ประเมินผลลัพธ 
แรงดันไฟฟาโดยประเ

มม(นิ้ว) 

มม(นิ้ว) 
มม(นิ้ว) 

มม 

นิ้ว
นอยสุด 

O.Dมากสุด 
นิ้ว
นิ้ว

สมรรถภาพในการตัด คาปจจบุัน 
สภาวะการดําเนินงาน 

ความหนา นอยสุด 
ความหนา มากสุด(แนะนํา) 

 O.Dนอยสุด 
มม 

มม(นิ้ว) 

มม(นิ้ว) 
มม 

นิ้ว

นิ้ว

- 

- เครื่องมือตามมาตรฐาน O.Dมากสุด 
สมรรถภาพในการบาก · กลองเครื่องมือครบครัน-เครื่องมือตามมาตรฐาน ความหนา นอยสุด 

ความหนา มากสุด(แนะนํา) 
องศาความเฉียง 

มม 

มม - อุปกรณเสริม 
·รุน ทอลําเลียง 
·รุน แทน 
·รุน โตะสําหรับเครื่องกลชนิดพื้นฐาน  
 
 

ขนาด 
ขอมูลเครื่องกล 

น้ําหนัก กก 

· หมายเหต1ุ) เมื่อใช . ทอ  นิ้ว, นิ้ว  นิ้ว) 
· หมายเหต2ุ) การตัดใหไดความหนานอยที่สุดคือ มม( นิ้ว) 
· การออกแบบและสเปคเฉพาะของผลิตภัณฑนี้เปนเวอรช่ันของเดอืนมกราคม ป  
· ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปแลงไดเนื่องจากมีการพัฒนาสินคา แตมิจําเปนตองแจงลวงหนา. 
· ตรวจสอบใหแนใจวาไดอานขอระมัดระวงัที่ถูกระบไุวในคูมอืผูใชและอุปกรณ 
เพื่อความปลอดภัยกอนการใชผลิตภัณฑจริง.. 

˚ ˚



 
  

ทางออกทั้งหมดของการตัด และ บากทอ  

อุปกรณชิ้นนี้มคีวามสําคัญ และจาํเปนมากตองานทอทีม่ีน้ําหนักคอนขางมาก 
มันสามารถปรับไดวาตองการจะตัดทอที่ใด และทําไดอยางงายดาย 
- ทอลําเลียงสําหรับโตะ  
- สามารถปรับที่ตัดไดอยางสะดวกดวยท่ีลําเลียงการเดินหนา และ ถอยหลัง  
- ชวยรวมกันกับเครื่องรุน  
- ใชไดกับเครื่องที่มีอยูเชนกัน  

อุปกรณในการปรับศูนยทอ  

อุปกรณเคลื่อนยายไปกลับ  

อุปกรณชิ้นน้ีมีความสําคัญ และจําเปนมากตองานทอที่มีนํ้าหนักคอนขางมาก. 
มีอะไหลสวนหัวบนรูปตัว  ใหเทาน้ัน 
- ทอลําเลียงแบบยืน  
-เหมาะสําหรับการเคลื่อนที่ไปขางหนา และถอยหลัง และการเคลื่อนที่แบบหมุนรอบ  
- เขากันไดดีกับรุน  
- เขากันไดกับแทนยืนที่ใชอยูของคุณดวยเชนกัน  
- ใชไดกับอปุกรณที่มีในปจจุบันดวยเชนกัน  

อุปกรณเสริมสําหรับ  



 
  

โตะวางอุปกรณ. 
ผลิตภัณฑท้ังหมดน้ัน จัดประกอบใหพรอม และสามารถใชงานไดทันทีหลังไดรับสินคา  
- จัดเตรียมใหกับรุน  และถูกสรางกับ  เซ็ต 
- ถูกออกแบบสําหรับทอขนาด ม 
- เขากันไดดีกับรุน  
- ติดตั้งที่เสียบปลายเครื่องตัดแบบพับได  

| ประดิษฐขึ้นพรอมกลองเครื่องมือขนาดใหญ  
| ขนาด  
| วัสดุ  พนส ี(แผนบน  
| น้ําหนัก ประมาณ กก 

  



 
  

ทางออกทั้งหมดของการตัด และ บากทอ  

จําเปนมากสําหรบังานทอสแตนเลส!! 
อุปกรณใชงานสําหรบังานตัดทอหมุนเครื่องแรกของโลก  
สมรรถภาพ:ทอ มม มม นิ้ว  

- เพิ่มความสะดวกสูงสุดใหแกผูใชดวยการหมุนแบบอตัโนมัต ิ
- สามารถตัดไดถึงขนาด มม มม และรวมถึงงานบากไดภายในเครื่องเดียว! 

· นิ้ว: วิธีคีบดวยตัวหนีบ  
·  นิ้ว: วิธีคีบหรือหนีบไวดวยโซ  
· สามารถใชไดมากถึง  นิ้ว (กรุณาติดตอไปยงัสํานักงานใหญ) 

- ติดตั้งเครื่องถวงเพื่อปองกันสวนที่จะหลนลงมา  
(คุณประโยชนมากมายไดรับความไววางใจเลือกใชโดยมากในงานทอที่มีเส
นผาศูนยกลางขนาดใหญ) 
- ลดการเกิดความเบี้ยวไดขณะทําการตัด และ บาก 
- สามารถเปลี่ยนใบมีดไดอยางอิสระขณะปฏิบัติงานตัด และ บาก  



 
  

- สามารถใชไดกับรุน  

- สเปคของเครื่องจกัร - สเปคของมอเตอร 
รายช่ือ หนวย 

มม(นิ้ว) 
 

มม(นิ้ว) 
 

มม 

ลักษณะเฉพาะ 

นิ้ว) 

 นิ้ว) 

รายช่ือ หนวย มอเตอรตัวตัด มอเตอรตัวหมุน 
ประเมินผลลัพธ 

แรงดันไฟฟาโดยประเ

- 

นอยสุด 

มากสุด 

สมรรถภาพในการตัด 

คาปจจบุัน 

ความหนา นอยสุด 

ความหนา มากสุด(แนะนํา)  
นอยสุด 

 
มากสุด 

สภาวะการดําเนินงาน 

มม 

มม(นิ้ว) 

มม(นิ้ว) 

 

มม 

 นิ้ว) 

นิ้ว) 

- 

- เครื่องมือตามมาตรฐาน 
· รุน  ซับพอรตทอที่มีเสนผาศูนยกลางเล็ก  นิ้ว) 
· รุน  ซับพอรตทอที่มีเสนผาศูนยกลางใหญ นิ้ว) 
· รุน ระบบเพิ่มประสิทธภิาพใหแกงานทอ  
· รุน รางทัง้หมด 
· รุน ยกทอ 
 

สมรรถภาพในการบาก ความหนา นอยสุด 

ความหนา มากสุด(แนะนํา) 
 

องศาความเฉียง 

มม 

มม ขนาด 

ขอมูลเครื่องกล 
น้ําหนัก กก 

·หมายเหตุ1) การตัดใหไดความหนานอยที่สุดคือ  มม นิ้ว) 
·การออกแบบและสเปคเฉพาะของผลิตภัณฑนี้เปนเวอรช่ันของเดอืนมกราคม ป  
·ขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปแลงไดเนื่องจากมีการพัฒนาสินคา แตมิจําเปนตองแจงลวงหนา. 

·ตรวจสอบใหแนใจวาไดอานขอระมัดระวงัที่ถกูระบุไวในคูมือผูใชและอุปกรณ เพือ่ความปลอดภัยกอนการใชผลิตภัณฑจริง. 
 
 

˚ ˚



 
  

ใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแกการเคลื่อนที่ทอขนาดยาว  
- เหมาะสําหรับการเคล่ือนที่แบบวงกลม  
- ใชสําหรับปรับขณะเชื่อมได  
- ใชไดใน  เซ็ต  
- งายตอการเคล่ือนที่ไปมาขณะทําการประกอบลอราง  
| ขนาด:  
| น้ําหนัก: กก 
| ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ  นิ้ว 
| คาโหลด กก 

ใชลอเปล่ียนทิศบนราง  

จําเปนสําหรับงานพวงทอท่ีมีเสนผาศูนยกลางขนาดใหญและวสัดุที่
มีน้ําหนักมาก. 
| ขนาด แบงเปนสองสวน  
| น้ําหนัก ประมาณ กก 
| ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ ม  นิ้ว  
| คาโหลดลอ  กก, ปรับเกาอี้ กก 
 

เชื่อมตอไดงาย  

ทางออกทั้งหมดของการตัด และ บากทอ  

อุปกรณเสริมสําหรับ  



 
  

ใชรวมกับ  และ  พรอมกันทั้ง  แบบบนรางได 

โตะอุปกรณ   
ผลิตภัณฑทั้งหมดน้ีมีช้ินประกอบใหมาพรอม และสามารถใชไดทันทีหลังจากไดรับสินคา  
- มีสวนประกอบของ  เซ็ทสําหรับการใชงาน 
- จําเปนสําหรับงานพวงทอที่มีเสนผาศูนยกลางขนาดใหญและวัตถุที่มีน้ําหนักมาก 
- รวมกับอุปกรณยกทอดวย 
- สามารถปรับจุดตดัไดอยางสบายๆ ดวยเครื่องปอนถอยหลังและไปขางหนา   
- มีกลองเครื่องมือติดตั้งรวมอยูดวย  
- งายตอการประกอบดวยชนิดของหมดุที่ปรับได  

อุปกรณเคลือ่นยายไปกลบั -อุปกรณเคลื่อนยาย ไป และกลับ 
·งายตอการเคล่ือนยายทอท่ีน้ําหนักมากและปรับแตงจุด

ตัดไดอยางสบาย  
-ยกทอ 

·สามารถยกวัตถุที่มีน้ําหนักมากไดอยางสบายๆ  
 
 
 

ตัวยกทอ 

S-500_PL 

อุปกรณเคลือ่นยายไปกลบั 

- สวนประกอบที่ยกทอ  
- สามารถยกวัสดุท่ีมีนํ้าหนักมากไดอยางงายดาย 
- สวนประกอบที่เลือกเสริมได 
 ตัวยกทอ 



 
  

ทางออกทั้งหมดของการตัด และ บากทอ  

เครื่องจักรท่ีโรงงานดาํเนินธุรกิจเก่ียวกับทอจาํเปนตองม ี! 
สามารถใชตัด และบากทอไดท้ังสองขางในเวลาเดียวกัน  

 
สมรรถภาพ: ทอ มม – มม  นิ้ว) 
ความหนาของผนังทอสามารถหนาที่สุดได  มม 

รูปแบบ หมายเหตุ 
คําอธิบาย 

เสนผาศูนยกลางการตัด 
ความหนาของการตัด 

ที่เก็บเครื่องมือ 

หนวย 
มม 
มม 
 

นิ้ว นิว้

เซ็ต อัตโนมัติเต็มรูปแบบ 
ระยะของแกน X มม 

มม 
 

ระยะของแกน Z 
สมรรถภาพของมอเตอรเดือยหมุน 

สมรรถภาพของมอเตอรแกน X 
kW 
kW 
kW สมรรถภาพของมอเตอรแกน Z 

ช้ินประกอบทอ 
การเปล่ียนแปลงศูนยกลาง 

ชุดไฮดรอลิค 

เซ็ต 
มม 

kW 
มม 

อัตโนมัติเต็มรูปแบบ 
อัตโนมัติเต็มรูปแบบ 
อัตโนมัติเต็มรูปแบบ 

ขนาด 
แหลงพลังงาน 
น้ําหนักสุทธิ กก 

·หมายเหตุ) ขอมูลเหลานี้สามารถปรับไดตามตองการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดโดยมิตองแจงลวงหนา  
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรณุาติดตอไปที่ฝายขายเทคนิคของบรษิัทเรา  

ที่แรกของโลก! 
เครื่องตัด และ บากแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ 

· สามารถใชทั้งตัด และบากทอไดทั้งสองดาน; ไมจําเปนตองซือ้เครื่องมือตัดหรือบากเพิ่มอีกตอไป 
· เหมาะมากในการใชทํางานผลิตโดยตรงในพื้นที่จาํกัด  
· สามารถทาํการเปลี่ยนเครือ่งมืออัตโนมัติไดดวยการจัดต้ังที่เก็บเครื่องมือ   ชิ้น 
· แหลงรวมของการปฏิบัติงานในรปูรางตาง ;ๆ   แกน 
· เครื่องชวยปอนอัตโนมัติแบบบูรณาการและดําเนินการอุปกรณไปดวยฟงกชั่นที่รวมกบัศูนยกลาง  
· ระบบแกไขแรงดันน้าํมันแบบอัตโนมัติ การเปลี่ยนรปูต่ําสุดผานแรงดัน  โดยขึ้นอยูกับชนิดของทอดวย  
· เครื่องมือตั้งคาลวงหนา /สายพานลําเลียง /ระบบทําความเย็น 



 
  

ตัวอยาง 
แบบท่ีพัฒนาแลว 

รูปตัว I 

ทั้งสองดาน ดานเดียว 

รูปตัว V 
 
 

รูปตัว U 

รูปตัว DV 

เครื่องกลครบวงจรแบบอัตโนมัติสามารถใชการไดหลายรูปแบบ. 



 
  

ทางออกทั้งหมดของการตดั และ บากทอ  

 ใบมดีสําหรบัตดั 
สวนน้ีคือใบมีดสําหรับตัด  
การรวมตัวกันของ  และ  คัตเตอร อยางลงตวั  
| วัสดุ  
| ความหนา มม มม 
| ทอ วัสดุจําพวกโลหะคารบอน, สแตนเลส, ทองแดง, ทอสุขาภบิาล, ทอโครเมียมโมลิบดีนัม, ทอไทเทเนียม, ทอดูเพล็กส, โลหะพิเศษ 

และอัลลอย  

-รายช่ือผลิตภณัฑและขนาดอางอิงของการตดั 
เสนผาศูนย   
กลางขอบน

อก 

หมายเลขใบ
มีด หมายเลขรุน วัสด ุ

 

มม 
มม
มม 
มม 
มม 
มม 
มม
มม 

 ใบมดีในการบาก 
สวนน้ีคือใบมีดสําหรับตัด . ขอมูลขางตนนี้ข้ึนตามวัสดุ 

ความเร็วในการตดัและความเร็วของการหมุนจะแตกตางกันออกไปข้ึนอยูกับสภาวะของแตละงานลงตัวกันอยางดีกับ คัตเตอร  
| วัสดุ  
| ทอ วัสดุจําพวกโลหะคารบอน, สแตนเลส, ทองแดง, ทอสุขาภบิาล, ทอโครเมียมโมลิบดีนัม, ทอไทเทเนียม, ทอดูเพล็กส, โลหะพิเศษ 

และอัลลอย 
|องศาของการบาก  

เสนผาศูนยก
ลางขอบใน 



 

  

ตารางเปรียบเทียบการเลือกใชเครื่องกลแตละประเภท  
60 

12 

10 

8.2  

6 

4 

2 

120(4) 170(6) 220(8) 320(12) 410(16) 510(20) 620(24) 

เสนผาศูนยกลางขอบนอกทอ (มม.)(นิ้ว) 

จํานวนครั้งการตัด และ บาก  
                                 การตัด 

จาํนวน  
ารบาก 

จาํนวน /  

เสนผาศูนยกลางข
อบนอก (นิ้ว) ความหนา (มม) เสนผาศูนยกลางข

อบนอก (มม) ชนิดของใบมีด ชนิดของใบมีด 

 

 

 

 

·ขอมูลถูกเขียนขึ้นตาม  
·ใชความเร็วในการตัดและ ที่แตกตางกันโดยข้ึนอยูกับสภาวะของแตละงาน  
·ความสูญเสียที่เกิดจากการตั้งคาขอมูลความเร็วแรกเร่ิมและการตัดสวนเกินจะทําใหอายุการใชงานสั้นลงได. 

คว
าม

หน
าขอ

งท
อ (

มม
.) 



 
 


