เฉพาะรุ่น  ในราคาเริ่มต้นเพียง

เฉพาะรุ่น  ในราคาเริ่มต้นเพียง

$46,995 $55,995

ลดพิเศษกว่าราคาปกติ 32%

ลดพิเศษกว่าราคาปกติ 34%

MADE WITH PRIDE

IN THE USA

เฉพาะรุ่น  พร้อมอุปกรณ์เสริมครบครัน

ลดพิเศษกว่าราคาปกติ 32%

เฉพาะรุ่น  พร้อมอุปกรณ์เสริมครบครัน
เครื่องรุ่น VF-2 และ เครื่องรุ่น VF-4 เป็นเครื่องจักรสำหรับงานอุตสาหกรรม
ทั่วไป ซึ่งมียอดขายทั่วโลกมากกว่า 50,000 เครื่อง นับตั้งแต่ปี 1990, สำหรับโปรโมชั่นนี้ ลดพิเศษกว่าราคาปกติ 34%
ตัวเครื่องจักรได้เพิ่มอุปกรณ์เสริมแบบฟูลออฟชั่น ทำให้เครื่องจักรสามารถตอบสนองการ
ทำงานได้ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ด้วยราคาลดพิเศษสุดๆ เท่าที่เคยมีมา

คุณลักษณะพื้นฐาน

• โครงสร้างแบบ C-Frame
• โครงสร้างฐานเครื่องมีความแข็งแรงสูง
• โครงสร้างทั้งหมด ผลิตจากเหล็กหล่อ
• การออกแบบโครงสร้างภายใน แบบสามเหลี่ยม เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
• ฐานเครื่องและโครงสร้าง ออกแบบให้ป้องกันการบิดตัว
• บอลสกรูมีจุดยึดที่ปลายทั้ง 2 ด้าน
• มอเตอร์แบบไร้แปลงถ่าน อายุการใช้งานยาวนานกว่า
• ชุดมอเตอร์ต่อตรงกับบอลสกรูแกนขับ
• มีระบบชดเชยการขยายตัวของบอลสกรูเนื่องจากความร้อนจากการทำงาน
• ทดสอบ Ball bar test 100%

ระยะการทำงาน





ระยะการทำงานในแนวแกน X
ระยะการทำงานในแนวแกน Y
ระยะการทำงานในแนวแกน Z
ระยะห่างสูงสุดระหว่างหัวกัดกับผิวโต๊ะงาน
ระยะห่างต่ำสุดระหว่างหัวกัดกับผิวโต๊ะงาน

762 mm
406 mm
508 mm
610 mm
102 mm

1270 mm
508 mm
635 mm
737 mm
102 mm

ความยาว
ความกว้าง
ขนาดของร่อง ที-สล๊อต
ระยะห่างระหว่างร่อง ที-สล๊อต
จำนวนร่อง ที-สล๊อต
โต๊งานสามารถรับน้ำหนักได้สงู สุด

914 mm
356 mm
16 mm
125 mm
3
1361 kg

1321 mm
457 mm
16 mm
80 mm
5
1588 kg

ชุดหัวกัด

ขนาดกำลังมอร์เตอร์
ความเร็วรอบสูงสุด
ความเร็วรอบสูงสุด
ระบบชุดขับหัวกัด
ขนาดความเรียวของชุดหัวกัด
มีระบบหล่อลืน่ แบริง่ ของชุดหัวกัด
ระบบระบายความร้อน


เครือ่ ง  รุน่ 

22.4 kW
10,000 rpm
122 Nm @ 2000 rpm
ระบบชุดขับหัวกัดแบบขับตรง
CT or BT 40
ลมผสมน้ำมัน
ด้วยน้ำหล่อเย็น

ความเร็วในการเคลือ่ นที่

ความเร็วในการเคลือ่ นทีต่ วั เปล่า แกน X
ความเร็วในการเคลือ่ นทีต่ วั เปล่า แกน Y
ความเร็วในการเคลือ่ นทีต่ วั เปล่า แกน Z
ความเร็วในการเคลือ่ นทีอ่ ตั ราการป้อนกัด





25.4 m/min
25.4 m/min
25.4 m/min
16.5 m/min

25.4 m/min
25.4 m/min
25.4 m/min
16.5 m/min

11343 N
11343 N
18683 N

11343 N
11343 N
18683 N

SMTC
ชนิดของระบบเปลีย่ น
24+1
ช่องเก็บเครือ่ งมือตัด
76
mm
ขนาดความโตของเครือ่ งมือตัด (เต็มช่องเก็บ)
127
mm
ขนาดความโตของเครือ่ งมือตัด (เว้นช่องเก็บ)
5.4
kg
รับน้ำหนักเครือ่ งมือตัดได้สงู สุด
ความเร็วในการเปลีย่ นเครือ่ งมือตัดแบบ (Tool-to-Tool) 2.8 sec
ความเร็วในการเปลีย่ นเครือ่ งมือตัดแบบ (Chip-to-Chip) 3.6 sec

SMTC
24+1
76 mm
127 mm
5.4 kg
2.8 sec
3.6 sec

แรงบิดของแกน X
แรงบิดของแกน Y
แรงบิดของแกน Z

ความต้องการของระบบลม
ถังเก็บน้ำหล่อเย็น

113 L/min, 6.9 bar
208 L

113 L/min, 6.9 bar
208 L

มาตรฐานของเครื่อง 

< คอนโทรลเครื่องจักรที่ดีที่สุดในงานอุตสาหกรรม

คอนโทรรุ่น Next Generation Control ของ HAAS มีการพัฒนาปรับปรุงให้สามารถควบคุมเครื่องจักรได้ง่ายขึ้น รวดเร็ว และ
มีความทันสมัย ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับจากการใช้งานอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ HAAS มีการปรับปรุงโปรแกรม
สำเร็จรูปให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น รวมถึงการเชื่อมต่อโปรแกรมกับระบบภายนอกทั้ง Lan รวมถึง wifi ในชุดคอนโทรลรุ่นใหม่

คุณสมบัติของคอนโทรล

• แป้นพิมพ์ใช้งานได้ง่ายทนทาน
• เข้าถึงการใช้งานได้ง่ายเพียงปุ่มเดียว
• มือหมุนที่คอนโทรลสามารถสั่งทำงานได
หลากหลาย
• รองรับการกัดงานแบบ High-Speed Machining
• หน้าจอสีแบบ LCD ขนาด 15 นิ้ว
• รองรับการส่งผ่านข้อมูลแบบ USB

HAAS ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นที่จะออกแบบ
sidemount tool changer ให้คุณภาพที่ดี และมีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน จนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

• รองรับการส่งผ่านข้อมูลแบบ Ethernet Interface
• มีระบบการจัดการเครื่องมือตัด
• หน่วยความจำ 1 กิกะไบร์ท
• มีระบบหยุดชุดหัวกัดในกรณีไฟตกหรือไฟดับเพื่อป้องกันความเสียหายต่อ
ชิ้นงานและ เครื่องมือตัด รวมถึงชุดหัดกัดด้วย
• สามารถ โหลดภาพนิ่ง และ ภาพเคลื่อนไหว ( JPEG,Video and MP4)
• สามารถเชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อตรวจเช็คสถานะของเครื่องจักร
ได้ ( หยุด : Alarm , ทำงาน : Run , รอการทำงาน: Stand By )

เพื่อเพิ่มความสามารถของเครื่องจักรให้ทำงานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ รวมถึงลดเวลาในการทำงาน และช่วยเพิ่ม
ความเที่ยงตรงแม่นยำ ในการทดสอบการกัดงานบนเครื่อง
3 แกนถึง 5 แกน พบว่าสามารถลดการกระตุกขณะเดินกัด
งาน พร้อมทั้งทำให้ผิวชิ้นงานมีความเรียบ และเคลื่อนที่ได้
ราบเรียบและนุ่มนวล

เครื่องรุ่น VF-2 ใช้ชุดหัวกัดแบบขับตรงจากมอเตอร์ทำให้
ผิวชิ้นงานที่ได้มีความเรียบและลดการขยายตัวที่ชุดหัวขับ
เนื่องจากความร้อน ด้วยยอดขายกว่า 36,000 ชุดทั่วโลก แสดง
ให้เห็นแล้วว่าชุดหัวกัดของ HAAS ได้เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกหน้าเครื่อง

ชุดลำเลียงเศษโลหะ

เครื่อง VMCs ทุกเครื่องออกแบบให้สามารถลำเลียงเศษ
โลหะออกจากเครื่องจักรได้อัตโนมัติ ชุดลำเลียงเศษโลหะนี้
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและสามารถแยกน้ำหล่อเย็น
กับเศษโลหะออกจากกัน หากเกิดปัญหาในการทำงาน
ระบบจะหมุนย้อนกลับแบบอัตโนมัติ

• ชั้นวางของขนาดใหญ่
• โต๊ะสแตนเลสอเนกประสงค์

การบรรจุเครื่องจักรเพื่อการส่งออกได้เพิ่มเติมอุปกรณ์ เช่น
(การตีลัง, คลุมด้วยพลาสติกพร้อมซีลหุ้มฟรอยด์, สารกัน
ความชื้น ,อื่นๆ ) สิ่งจำเป็นสำหรับเครื่องจักรที่ต้องส่ง
ออกนอกทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อปกป้องเครื่องจักรจน
กว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง

ปืนลมเอนกประสงค์

• ออกแบบให้หยิบใช้งานและจัดเก็บง่าย
• ท่อลมออกแบบให้ไม่พันกัน

ปืนฉีดน้ำทำความสะอาดเครื่อง

• ตำแหน่งปืนฉีดน้ำสะดวกต่อการใช้งาน
• ช่องเก็บปืนฉีดน้ำมีรูระบายกลับเข้าเครื่อง

ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นต่างๆ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รูปที่ใช้ประกอบนี้เป็นเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์เสริมซึ่งเครื่องจักรที่สั่งอาจแตกต่างจากรูป
ประกอบได้ เนื่องจากชุดอุปกรณ์เสริมที่ต่างกัน



WIPS-R

เพิ่มความเร็วในการตั้งชิ้นงานให้เร็วขึ้นถึง 5 เท่า ด้วยการ
ใช้ Haas Wireless Intuitive Probing System (WIPS). ซึ่ง
สามารถช่วยหาตำแหน่งของชิ้นงาน(Work Coordinates) ,
สามารถวัดความยาวของเครื่องมือตัด (Tool Length) ความ
โตของเครื่องมือตัด (Tool Diameter) ด้วยโปรแกรมคำสั่ง
สำเร็จรูปบนชุดคอนโทรล พร้อมกันนี้สามารถตรวจเช็ค
ความเสียหาย ของมีดตัดได้ด้วย

ระบบฉีดน้ำแรงดันสูง

เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับงานเจาะรูลึกและงานคว้านรูลึกให้
มีความต่อเนื่องมากขึ้น อีกทั้งยังได้ผิวงานที่ดีและเพิ่มอายุ
การใช้งานของมีดตัดให้ยาวนานขึ้น สำหรับ VF-2 และ
VF-4 มีระบบฉีดน้ำแรงดันสูง ให้เลือกทั้ง 300 PSI และ
1000 PSI

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และลดเวลาในการเตรียมชิ้น
งานสำหรับการการกัดงาน ด้วยการติดตั้งชุด อุปกรณ์จับยึด
ชิ้นงาน (Rotary table) แกนที่ 4 โดยระบบไดร์ทแกนที่ 4
สามารถควบคุมชุด อุปกรณ์จับยึดงาน (Rotary table) ให้ทำ
งานร่วมกัน กับชุดหัวขับ (Spindle) โดยการทำงานพร้อม
กันทั้ง 4 แกน หรือควบคุมการหมุนของชุด อุปกรณ์จับยึด
งาน (Rotary table) ให้หยุดตามตำแหน่งองศาที่ต้องการ
ทำงานได้

ผู้แทนจำหน่าย HAAS จะให้การบริการและการช่วยเหลือในการติดตั้ง,อบรม และซ่อมเครื่องจักร ด้วยมาตราฐานของ Haas
เหมือนกันทั่วโลก เมื่อท่านไว้วางใจซื้อเครื่อง HAAS ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเครือข่ายของ Haas เพื่อรับข่าวสารข้อมูลรวมถึง
การช่วยเหลือสำหรับการใช้เครื่องจักรทุกมิติ

VF-2 AND VF-4 RETAIL PRICING
VF-2

VF-4

Machine

$49,995

$65,995

10,000-rpm Spindle

$4,995

$4,995

24+1 SMTC

$7,295

$7,295

Auger

$2,795

$2,795

Export Package

$1,295

$1,295

High-Speed Machining

$2,795

$2,795

$69,170

$85,170

Total Cost

เฉพาะรุ่น  พร้อมอุปกรณ์เสริมครบครัน

ลดพิเศษกว่าราคาปกติ 32%

บริษัท แมชชีนเทค จำกัด

ที่อยู่: 62 เฉลิมพระเกียรติ ร9 ซอย 34 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : + 662 7267191-6
โทรสาร : + 662 7267197
ติดต่อ : คุณสมภพ เจียมจิรอานนท์
อีเมลล์ : Sompop@machine-tech.co.th

เฉพาะรุ่น  พร้อมอุปกรณ์เสริมครบครัน

ลดพิเศษกว่าราคาปกติ 34%



ทั้งนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นต่างๆ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รูปที่ใช้ประกอบนี้เป็นเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์เสริมซึ่งเครื่องจักรที่สั่งอาจแตกต่างจากรูปประกอบได้ เนื่องจากชุดอุปกรณ์เสริมที่ต่างกัน

