
.استخدم ماء الحنفية العادي كسائل عزل كهربا�
WATERماء حنفية

AC مصدر الطاقة
.وحدة تجهيز الطاقة مجهزة �قبض لسهولة الحمل

قضيب نحايس
.استخدم اي قضيب نحايس كقطب كهربا�

BRASS ROD

االع�ل الكب�ة
.تتكيف بسهولة حتى اذا كانت قطع العمل كب�

LARGE WORK

بدون رضر
 .ازالة الصناب� بدون رضر اسنان اللولب

NO DAMAGE

آلة التفريغ الكهربائية لمزيل الصنبور المكســور

●!ال تنافســها آلة في ازالة الصنابير المكسورة ولقم الثقب
●!وحدة تجهيز طاقة مربمجة جديدة مع لوحة حساســة باللمس

●!رسعة مضاعفة بالنسبة للموديالت السابقة

آلة التفريغ الكهربائية لمزيل الصنبور المكســور

JMS ENGINEERING CO., LTD.

مزيل الصنبور

A B قطعة عمل صغ� قطعة عمل كب�ة C عمل أيل غ� عمودي

.غطس قطعة العمل يف خزان العمل عمل حوض فوق سطح

.قطعة العمل باستخدام معجون التثبي .القيام بتدفيق ماء اثناء العمل

Workpieceقطعة العمل

معجون

قطعة العمل

خرطوم ماء

قطعة العمل

Light weight 4 kgLight weight 4 kg



21-8,KOJIMA 2-CHOME TAITO-KU

TOKYO, JAPAN

TEL.81-3-3862-2968
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■منظر من االعىل ■مقطع عريض

 كيف يقوم مزيل الصنبور بازالة الصناب� من طريقك

(!الصناب� اللولية ايضا)

M  6

M 10

10mm

10mm

φ3

φ5

عمق العملقطر القطب الوقت املطلوب

5min

12min

حجم الصنبور

■امثلة

قطب كهربا� صنبور مكسور ازالة قطعة صنبور مكسور

شكل 1

●.M3-20 تزيل الصناب� من اي حجم، تقريبا
 مناسبة لالستخدام مع قطع العمل من أي مادة موصلة. (االمنيوم، النحاس االصفر، النحاس، الحديد

●(الزهر، والفوالذ املقاوم للصدأ، والفوالذ الخاص ، الخ
●.تتوقف اليا عند عمق عمل محدد، تنسحب لالعىل وتصدر صوت تنبيه عندما يتم العمل

 وذلك عن طريق التوقف اآليل لحركة الرأس EDM وظيفة التنبيه عند الحمل الزائد Çنع ترضر رأس

●.لالسفل عندما يالقي مقاومة معينة
 وظيفة املؤقت القص� توقف العمل آليا عندما يكون هناك مدة اقرص من الوقت املحدد وهو 3، 7 او

●.10 ثانية
●انظر الشكل EDM. 1  تدوير رأس

ــق يف ثقــب، اعمــل ثقــب يف منتصفــه باســتخدام قطــب● ــور املكســور العال ــة الصنب ــة نهاي  الزال

   .كهربا� لنصف قطر الصنبور

.  ازل الصنبور من القطعة مع ترك االسنان سليمة

حفر ثقب اويل يف قطع العمل لقطع السلك●

●Îتقطيع قطع العمل ملركب كاربيد التنغس.

■قيايس

      4Kg

250×220×210

الوزن

االبعاد

وحدة تجهيز الطاقة

6Kg الوزن

االبعاد

بضمنه حامل املغناطيس

EDM Head

100mm

50×250×410

MAX φ6.5

 Z-شوط املحور

(ماسك القطب الكهربا� (الطرد

وحدة تجهيز الطاقة

EDM رأس

حامل املغناطيس

رغوة معجون خاص

(االقطاب الكهربائية (قضيب نحاس

�Φ1.0 : قضيب كل منه� 2Φ1.5�Φ2.0�Φ2.5�Φ3.0

�Φ4.0 : قضيب 1Φ5.0�Φ6.0

املميزات  1 رسعة العمل 4

االبعاد واملواصفات 5

التجهيزات االساسية  6

كيفية ازالة الصنبور  2

تطبيقات اخرى  3

http://www.jmsltd.co.jp JMS ENGINEERING CO., LTD.

JMS ENGINEERING CO., LTD.
مزيل الصنبور


