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  صنعتي قطعات توليد خط اتوماسيون زمينه در سام هيدروليك رايان مهندسي شركت خدمات معرفي

  

 صنعتي قطعات دقيق و سريع توليد براي يپنوماتيك و يهيدروليك ايه كلمپ انواع ساخت و طراحي 

 هيدروليك جك چرخشي، جك كامپكت، هيدروليك جك شامل فيكسچر و كلمپ مخصوص هيدروليك جك توليد و ساخت 

 قلمي هيدروليك جك اي، رزوه

 هيدروليك فيكسچر و هيدروليك كلمپ مخصوص هيدروليك يونيت ساخت و طراحي 

 صنعتي قطعات انبوه توليد براي جوشكاري و ماشينكاري يپنوماتيك و يهيدروليك هايفيكسچر ساخت و طراحي 

 صنعتي اتوماسيون تجهيزات و سچرفيك ،كلمپ ساخت در مصرفي پنوماتيكي و هيدروليكي استاندارد قطعات كليه فروش  

  

  

  جك هيدروليك كامپكت
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 متراكم ماشينهاي تجهيزات ساخت و طراحي در استفاده قابل 

 كند مي اشغال فيكسچرها و تجهيزات روي را ممكن فيزيكي فضاي كمترين بطوريكه فشرده و ظريف بسيار طراحي 

 توليد خط مخصوص ابزارهاي و كاريجوش فيكسچرهاي ماشينكاري، فيكسچرهاي ساخت و طراحي در استفاده قابل 

 هيدروليكي كلمپهاي ساخت و طراحي در استفاده قابل 

 پالستيك تزريق هاي قالب و دايكاست قالبهاي جمله از صنعتي قالبهاي ساخت و طراحي در استفاده قابل 

 باال بسيار كيفيت با آببندي لوازم از استفاده 

 مجموعه روي عمودي و افقي نصب قابليت 

 خريدار به تحويل از قبل سختگيرانه بسيار كيفي كنترل و توليد مراحل كليه در باال قتد اعمال 

 خريدار نياز مطابق و سفارشي بصورت ساخت يا و كاتالوگ مطابق توليد 

  

  

  رزوه ايجك هيدروليك 

 كند مي اشغال فيكسچرها روي را ممكن فيزيكي فضاي كمترين بطوريكه ظريف بسيار طراحي 

 توليد خط مخصوص ابزارهاي و ماشينكاري فيكسچرهاي ساخت و طراحي در استفاده قابل 

 هيدروليكي كلمپهاي ساخت و طراحي در استفاده قابل 

 باال بسيار كيفيت با آببندي لوازم از استفاده 

 مجموعه روي عمودي و افقي نصب قابليت 

 خريدار به تحويل از قبل سختگيرانه بسيار كيفي كنترل و توليد مراحل كليه در باال قتد اعمال 

 خريدار نياز مطابق و سفارشي بصورت ساخت يا و كاتالوگ مطابق توليد 
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  )يونيت هيدروليك( هيدروليك  سيستم

  

 عملكرد براي الزم دبي و فشار تامين 

 يكسچرهايف و كلمپ سريع و صحيح

 دبي هاي پمپ بكارگيري با هيدروليكي

 پيستوني پمپ و اي دنده پمپ متغير،

 براي موردنياز سنسورهاي به مجهز 

 صحيح ارتباط و الزم هاي كنترل اعمال

 الكتريكي كنترل واحد با هيدروليك يونيت

 ماشين

 انواع اندازي راه براي طراحي قابليت 

  متعدد هايگرعمل با رفيكسچ و كلمپ
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