
 دستگاه سی ان سی

 .دستگاه سی ان سی کاربرد فراوانی در صنعت چوب و مبلمان دارد

 .برای برش و حکاکی مبلمان و دکوراسیون داخلی چوبی باید از سی ان سی چوب استفاده نمود

 .نمود هبه این دلیل که برش در ساخت مبلمان بسیار حائز اهمیت است پس باید برای برش آن از دستگاه سی ان سی استفاد

سی ان سی های چوب از اجزایی نظیر سازه دستگاه سی ان سی، قطعات مکانیکی دستگاه سی ان سی، کنترلر دستگاه سی 

 .ان سی، قطعات الکترونیکی و متعلقات آن تشکیل یافته است

 چوب cnc دستگاه

 :دسته می باشند 2سی ان سی های چوب 

 .ف معروف می باشندیک دسته سی ان سی تخت که به سی ان سی ام دی ا

 .و دسته دیگر سی ان سی های منبت است

این دستگاه در ساخت مبلمان به ویژه مبلمان منبت کاری شده، برای برش های چوب حساس و حکاکی روی چوب کاربرد 

 .دارد

 .دستگاه سی ان سی دقت را باال برده و احتمال خطاها و مشکالت را کاهش می دهد

 .نعت مبل بسیار مورد استفاده قرار می گیردبه همین علت است که در ص

 .استفاده نمود m artcaمجهز به نرم افزار kw 3دارای اسپیندل  دستگاه سی ان سی در این زمینه می توان از

 .این دستگاه یکی از بهترین و دقیق ترین گزینه ها برای برش چوب می باشد

  

 .است دستگاه سی ان سی سیمای شهر یکی از بهترین و بزرگترین عرضه کنندگان

این مجموعه توانسته با بهره مندی از دستگاه های با کیفیت و متنوع و همچنین نیروی فنی با تجربه ، بهترین دستگاه و 

 .بهترین خدمات دستگاه سی ان سی را ارائه دهد

 .ای درخشان در این عرصه داردعالوه بر این سیمای شهر یکی از بزرگترین ارائه دهندگان دستگاه چاپ بنر است و سابقه 

 .کافی است یکی از انواع دستگاه سی ان سی را از شرکت های دیگر خریداری کرده باشید

 .تا تفاوت این دستگاه ها و همچنین خدمات ارائه شده بر روی دستگاه را با سیمای شهر لمس کنید
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 .، از راهنمایی های کارشناسان سیمای شهر بهره مند شوید  فرم ثبت سفارش با پرکردن
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