دیسک تراش رومیزی
ساخت تبریز شرکت ماشین سازی امین صنعت اروین ،برند یونارآک
قابلیت تراش و سنگ زنی انواع دیسک های ترمز و فالیویل های صنعتی و خودرویی سواری و باری

دستگاه دیسک تراش رومیزی یونارآک در ایران و شهر تبریز به دست
توانمند متخصصین ایرانی تولید و روانه بازار شده است .دستگاهی که
توانسته است جای خود را در میان تعمیرکاران سیستم ترمز و
سیستم کالچ پیدا کند و امروز شاهد حضور دیسک تراش ها در انواع
رومیزی و روکار با توان های مختلف در سراسر دنیا باشیم ،یونارآک
اولین تولید کننده دستگاه دیسک تراش در ایران است که توانسته با
تولید کامال اختصاصی این دستگاه ،جلوی خروج ارز را گرفته و البته با
قیمتی پایین تر از نصف قیمت نمونه های خارجی اقدام به فروش
محصول نماید ،دستگاه دیسک و کاسه تراش رومیزی یونارآک توانایی
تراش و سنگ زنی هرنوع دیسک ترمز و کاسه ترمز را داراست و در
نوع دستگاه دیسک تراش رومیزی با قابلیت سنگ زنی فالیویل ،می
تواند حتی فالی ویل انواع و اقسام خودرو ها و موتور های سوختی و
برقی صنعتی را با دقت بسیار باال تراش داده و کامال یکدست و هموار
کند .تراش دیسک به وسیله دستگاه دیسک تراش رومیزی بسیار
دقیق انجام می شود و اپراتور می تواند کامال بر فرایند تراش دیسک
نظارت و کنترل داشته باشد.
دستگاه دیسک تراش رومیزی نسبت به نمونه های خارجی بسیار با
دوام بوده و بسیار کم صدا و نرم کار می کند ،دستگاه تراش دیسک
رومیزی به صورت اختصاصی توسط یونارآک تولید و روانه بازار می شود،
شما با این خرید ،یک سرمایه گذاری بلند مدت را انجام داده اید که
پس از گذشت حداکثر سه ماه ،چیزی بیش از مبلغ سرمایه گذاری
شده برای شما به صورت سود باقی خواهد ماند ،تمامی دستگاه
های دیسک تراش رومیزی و دستگاه های دیسک تراش روکار یا درجا
دارای ضمانت واقعی تعویض به مدت یک سال و خدمات پس از فروش
ده ساله هستند که می توانید به سادگی از این خدمات بهره مند
شوید.

طول/عرض/ارتفاع
وزن
متعلقات دیگر
حداقل/حداکثر سرعت
حداقل/حداکثر براده برداری
حداقل/حداکثر ضخامت تراش
حداقل/حداکثر قطر تراش
کارگیری تراش
حداکثر عمق تراش کاسه
قدرت موتور
حداقل/حداکثر سرعت
پیشروی و پسروی تراش

160cm/60cm/70cm
450 Kg
فنر سایلنسر | آچار تیغچه | آچار چوپوقی میز صلیبی |
دستکش | ۵عدد واسطه قلعه شکل | ۲۱عدد واسطه
مخروطی |  ۲عدد واسطه رابط |  ۳عدد شفت
35 – 90 rpm
0/03mm – 3mm
5mm - 55mm
150mm – 800mm
115mm
200mm
1.5 kw/h
10 – 30 mm/minute

















قابلیت تراش دیسک و کاسه و فالیویل برای کلیه ماشین های سواری
امکان تغییر سرعت پیشروی و پسروی با  ۹حالت متفاوت
قابل تراش دیسک ها با ضخامت حداکثر  ۵سانت
سطح صافی تراش فوق العاده باال
استفاده از موتور  ۳فاز به همراه اینورتر جهت استفاده از برق  ۲۲۰ولت جهت گردش محور
استفاده از اسپیندل قدرتمند کورماس با برد اختصاصی برای تراش در سرعت های
متفاوت جهت پیشروی و پسروی
رنگ کوره ای با کیفیت و دوام باال
قابلیت تراش دیسک،کاسه و فالیویل به شکل دستی،اتومات و نیمه اتومات
قابلیت تراش با تلرانس پایین  ۳صدم میلی متر
قابلیت براده برداری از  ۰۱/۰تا  ۱میلیمتر
وزن دستگاه  ۴۵۰کیلوگرم است.
شفت ها و فلـنج های متـفاوت برای ماشیـن های بـاری و ســواری ( ۳۲، ۵۰و )۲۳
تعداد  ۱۴عدد ابزار نگهدارنده مخروطی و  ۵عدد کاسه نگهدارنده چدنی آلیاژی دیسک و
کاسه و فالیویل برای خودرو های سواری
دارای ابزار نگهدارنده جداگانه برای دیسک،کاسه و فالیویل خودروهای باری
دارای میکروسوئیچ برای  stopانتهایی
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