
شــرکت لمبــه کاران زریــن بــا در اختیــار داشــتن جدیدتریــن و قدرتمندتریــن ابزارهــای 

، آمــاده انجــام خدمــات بــرش ،پانچ،خمکاری،جوشــکاری و رنــگ الکترواســتاتیک  ورق کاری 

انــواع ورق هــای فلــزی بــا ضخامت هــای مختلــف می باشــد. خدمــات ورقــکاری در  ایــن شــرکت 

بــا دقــت بســیار بــاال و بــا باالتریــن کیفیــت انجــام می شــود. بســته بــه جنــس و ضخامــت ورق 

و نــوع بــرش مــورد نظــر، بهتریــن روش بــرای انجــام خدمــات ورقــکاری اتخــاذ می شــود، ســپس 

بــا بهره گیــری از پیشــرفته ترین روش هــای مهندســی، نحــوه خدمــات بــه بهینه تریــن شــکل 

ممکــن طراحــی شــده و ســپس زیــر نظــر متخصصیــن کنتــرل کیفیــت شــرکت انجــام می گــردد. 

بــا اســتفاده از طراحــی ســه بعــدی توســط نــرم افــزار اتوکــد و  Catia و  SolidWorks، بــا 

پوشــش دادن طراحــی محصــول در تمامــی مراحــل تولیــد، عــاوه بــر بــاال بــردن کارایــی تولیــدات 

ح هــا، محصــوالت بــا کیفیــت باالتــر، ســریع تر و مقــرون بــه صرفه تــر  نهایــی و ایجــاد نــوآوری در طر

تولیــد می شــوند.

شــرکت لمبــه کاران زریــن بــه دلیــل ظرفیــت بــاالی عملیــات خدمــات ورقــکاری، قــادر اســت 

سفارشــات خــود را بــا انعطاف پذیــری بیشــتری زمان بنــدی کنــد. 

میباشد: بهدستگاههایزیر اینشرکتمجهز

g برش ورق با دستگاه لیزر 4 کیلو اروپایی

g پانچ CNC  اروپایی با دقت باال

g خم برک CNC  ،4 متری
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خــــدمـــات بـــــرش ورق با  

CNC  م ِبِرک و پانچ
َ

لیزر ، خ

جـــــــــــــوشـــــــــــکــــــــــــــــاری

رنـگ الـکـتـرواسـتـاتـیـک 
شرکت لمبــــه کاران زرین در ادامه فعالیت هــــای خود اقـــــدام 

ــگاه روباتیـــــک پادرکوتینــگ تجهیــز شــده توســط  بــه خریــد دستـــ

در  الکترواســتاتیک  رنــگ  خطــوط  تولیدکننــده  شــرکت  برتریــن 

جهــان نمــوده اســت. بــا اســتفاده از ایــن سیســتم پاشــش رنــگ، 

امــکان عرضــه کلیــه مقاطــع فلــزی در رنــگ بندی هــای مختلــف 

روش  ایــن  بــه  شــده  آمیــزی  رنــگ  مقاطــع  اســت.  آمــده  فراهــم 

ــش  ــر خ ــاوم در براب ــی و اســتحکام، مق ــورداری از زیبای ضمـــن برخ

حریــق  ضــد  کار،  مقاطــع  تمــام  در  یکســان  ضخامــت  خوردگــی، 

و کامــًا مقــاوم در برابــر عوامــل جــوی در دســترس متقاضیــان 

خواهــد بــود.
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در مجموعــه لمبهکارانزریــن خدمــات بــرش 

لیــزر بــا تضمیــن کیفیــت و دقــت انجــام می گــردد. 

ــاال  ــیار ب ــه  بس ــن مجموع ــام کار در ای ــرعت انج س

می باشــد و خدمــات ایــن مجموعــه شــامل مــوارد 

زیــر اســت.

g برش آهن تا ضخامت 20 میلیمتر

g برش استیل تا ضخامت 15 میلیمتر

g برش آلومینیوم تا ضخامت 10 میلیمتر

g برش گالوانیزه تا ضخامت 8 میلیمتر

g حک لیزری

بــرش بــا پانــچ، فرآینــد برشــی اســت کــه در آن قطعــه ای از ورق فلــزی از قطعــه ای بزرگتــر بــا اعمــال نیــروی برشــی 

کافــی جــدا می شــود. روش بــرش بــا پانــچ تقریبــا بــرای، هــر شــکل دو بعــدی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

پانــچ CNC، یــک دســتگاه بــرش و پانــچ ورق فلــزی اســت کــه قابــل برنامه ریــزی بــوده کــه ایــن بــرش، هــر شــکل 

دلخواهــی را بــر روی ورق ایجــاد می کنــد. شــکل مــورد نظــر ابتــدا توســط برنامه هــای CAD/CAM طراحــی و ســپس ایــن 

ح بــر روی دســتگاه برنامه ریــزی می شــود. دســتگاه پانــچ CNC برنامــه ای کــه توســط اپراتــور بــه آن داده می شــود را  طــر

لــود می کنــد، ســپس ورقــی کــه مناســب بــا برنامــه باشــد روی دســتگاه قــرار می گیــرد. بــر روی دســتگاه پانــچ 21 ابــزار 

نصــب می باشــد کــه بــا چرخــش تــارت )Turret( دســتگاه، ابزارهــا بــه صــورت اتوماتیــک عــوض می شــوند. بعــد از بــرش 

ورق قطعــه از ورق جــدا و کار پرداخــت روی آن انجــام می گــردد و در صــورت نیــاز تحویــل قســمت خمــکاری می شــود.

یکــی از نــکات مهــم در خمــکاری اســتفاده از دســتگاه بــه 

روز و مجهــز CNC مــی باشــد کــه ایــن مهــم در لمبــه کاران زریــن 

مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. خمــکاری در ایــن مجموعــه 

بــا دقــت و کیفیــت بــاال بــا اســتفاده از دســتگاه CNC صــورت 

می گیــرد.

واحــد خــم کاری شــرکت لمبــه کاران زریــن بــا اســتفاده از 

دســتگاه  Full CNC اروپایــی توانایــی ایجــاد خــم بــه طــول 4 متــر 

بــا ۷ محــور را دارد. ورق هایــی بــا ضخامــت باالتــر بــا طــول کمتــر 

قابــل خــم کاری هســتند. ایــن دســتگاه  می توانــد در اندازه هــای 

مختلــف، مخروط هــا، کانال هــا، زاویه هــا و تنــوع گســترده ای از 

اجــزای مختلــف را شــکل دهــد. 

از  زریــن  کاران  لمبــه  شــرکت  جوشــکاری  واحــد 

 ،Co2 ــکاری ــت: جوش ــده اس ــکیل ش ــش تش ــه بخ س

 .)Stud Welding( جوشــکاری آرگــون و پیــچ جــوش

جوشــکاری آرگون و Co2 معمواًل شــامل ورق اســتیل، 

آلومینیــوم و . . . می باشــد.

امــکان   ،Co2 و  آرگــون  جوشــکاری  تجهیــزات 

جوشــکاری انواع قطعات بزرگ و ســنگین، جوشکاری 

نقطــه ای ایــن قطعــات و ارائــه نقطه جوش هــای ظریــف 

و بــا کیفیــت بــاال را فراهــم می کنــد.

 خدمــات  بــرش لیــزر

CNC خدمات پانچ

خدمــات جوشــکاری آرگون، 
ــوش ــچ ج ــوش Co2  و  پی ج

خدمات خم برک
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Sheet Metal Bending
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CNC مزایای برش با دستگاه پانچ

ح دلخواهی را بر روی ورق، برش داد. g توسط این دستگاه می توان هر طر

g قســمت های بــرش داده شــده توســط دســتگاه پانــچ لبــه صاف تــری داشــته و 

نیــاز کمتــری بــه پرداخــت کاری ثانویــه دارد.

g به دلیل کنترل کامپیوتری دستگاه، احتمال خطای برش بسیار پایین است.

مزایای خدمات برش لیزر:
g تولید و برش قطعات پیچیده

g دقت باالی برش

g خالقیت در طراحی و برش

g سرعت سفارش و تحویل کار

g کیفیت باالی لیزرهای برش

g ضایعات کم در برش لیزر

g تولید در تعداد کم

جوشکاریمعمولی جوشکاریآرگون


