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گروه صنعتی مش متال

ــه طراحــی و  ــال از ســال 1379 در زمین ــش مت ــی م ــروه صنعت گ  
ســاخت ماشــین آالت صنعتــی و صنایــع مفتولــی ماننــد دســتگاه هــای مــش 
وایرینــگ و شــاخه کــن بــا نــام شــرکت ماشــین ســازی ســپهر، مســیر خــود 
را در عرصــه صنعــت آغــاز نمــود و در ســال 1390 بــا احــداث کارخانــه نویــن 
ــا نشــان  ــرده صنعتــی میلگــردی ب ــه عنــوان اولیــن تولیدکننــده ن حصــار، ب

ــی برداشــت. ــوآوری و کارآفرین ــت ن ــد در جه ــی بلن ــتاندارد، گام اس
ــر نیروهــای فنــی  ــا تکیــه ب ــال، ب واحــد ماشــین ســازی مــش مت  
ــین آالت  ــاخت ماش ــه س ــق ب ــر موف ــالهای اخی ــی س ــود ط ــص خ و متخص
ــن  ــتای ای ــده و در راس ــه گردی ــن زمین ــک در ای ــه اتوماتی ــک و نیم اتوماتی
موفقیــت بــا اخــذ گواهینامــه هــای ISO9001 و اســتاندارد CE گامــی بلنــد 
در عرصــه رقابــت بــا ماشــین آالت خارجــی برداشــته اســت، کــه گــواه ایــن 
مطلــب راه انــدازی بیــش از 600 دســتگاه مــش بــاف و شــاخه کــن و ارســال 
بــه سراســر کشــور و چندیــن مــورد صــادرات مــی باشــد. از جملــه ماشــین 

ــد از: ــدی عبارتن آالت تولی
ــک و  ــورت اتوماتی ــه ص ــبک ( ب ــنگین و س ــگ ) س ــش وایرین ــتگاه م - دس

ــک ــه اتوماتی نیم
- دستگاه شاخه کن مفتول کامال اتوماتیک

درباره ما
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گروه صنعتی مش متال

مشخصات فنی دستگاه شاخه کن مفتول

6000 میلی مترحداکثر طول برش

100 میلی مترحداقل طول برش

3 تا 8 میلی مترقطر مفتول

2 عددتعداد گیربکس کشش

سیستم کنترل دور )اینورتر(سرعت طولی
60 )m/min( – 25 )m/min(

سیستم کنترل دور )اینورتر(سرعت چرخش توپی شاخه کن
4500rpm-1500rpm

فوالد ضد سایش SPK )آبکاری شده(جنس غلتک کشش

آهن، گالوانیزه، مس وار، استیل، میلگرد آجدارتوانایی شاخه کردن مفتول

هیدرولیکسیستم برش

سیستم هوشمند ایمنی توقفسایر مشخصات
سیستم شمارنده و قطع خودکار

دستگاه شاخه کن مفتول

 )Wire Straightening and Cutting Machine( دســتگاه شــاخه کــن مفتــول  
ــه  ــاخه در آورده و ب ــورت ش ــه ص ــت کالف ب ــول را از حال ــه مفت ــت ک ــتگاهی اس دس

انــدازه دلخــواه و تنظیــم شــده، بــرش مــی زنــد.
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گروه صنعتی مش متال

مشخصات فنی دستگاه مش وایرینگ

نوع عملکرد
اتوماتیک

نیمه اتوماتیک

قطر مفتول
1.6mm تا 3mm )دستگاه مش سبک(

3mm تا 7mm )دستگاه مش نیمه سنگین(

5mm تا 12mm )دستگاه مش سنگین(

50*50  تا 200*200 میلیمتر مربع )متغیر بنا به درخواست مشتری(اندازه چشمه

30-60 ضربه )جوش( در دقیقهسرعت تولید

8 الی 12 ترانستعداد ترانس های جوش

2.3 مترحداکثر عرض تولید دستگاه

servo motorنوع سیستم کشنده

آلیاژ مس-کروم-وانادیومجنس الکترود جوش

آبخنک کاری الکترودها

هواخنک کاری ترانس ها

طراحــی و تولیــد دســتگاه مــش بــاف سفارشــی در قطــر مفتــول و انــدازه چشــمه مختلــف بــا توجــه بــه   
ــرد. ــی گی ــورت م ــتری ص ــت مش ــاز و درخواس نی
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دستگاه مش وایرینگ
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