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گووو  نووعت    "تحوت نوودا    1370با استعانت از خداوند متعال کار خود  را از سوال   "شرکت اطلس ماشین "
دمات، تعهود، تمونیخ خو   . و با هدف ساخت، تدسعه و بهیوه سازی  ستگا  های فوآوری سوگ آغواز  کوو   "حقیقت ند 

ووش مواسوب و  استفا   از تجوبه متخصصیخ ایخ نوعت ،کیفیت باالی ساخت و  قت  ر نصب و ارائه خدمات پس از ف
.یل نند به مدقع ، ایخ شوکت را ط  سال های متدال  به یک  از سازندگا  مطوح  ستگا  های نوعت سوگ تبد
و نوا رات ، ایوخ   نیاز نوعت فواوری سوگ به ماشیخ االت پیشوفته و به روز  نیا  بوای تدلیود محصودالت بوا کیفیوت    

ماشویخ  شوکت را بو آ   اشت تا با ارتقاء روزافزو  سطح نلن  و با تالش  ر جهت بهیوه سازی  ستگا  ها و طواحو  
.االت  مدر ، گام  بلود و استدار  ر جهت تجل  ایخ اهداف بو ار 

ا با تحقیق و تدسوعه بووای سواخت  سوتگا  ار  سووگبوی بو      را تدسعه محصدالت 1392شوکت اطلس ماشیخ  ر سال 
. راهونای هیدرواستاتیک آغاز و اولیخ  ستگا  ار  سوگبوی با ایخ مکانیزم را  ر ایوا  طواح  و تدلید نند

هم رو بوه  با ارائه سبدی از محصدالت باکیفیوت و رقوابت ، جایگوا  مواسوب و سو     "شوکت اطلس ماشیخ "هم اکود  
وتاسوو ایووا     افزایش   ر بازار ایخ نوعت کسب نند   است و تدانسته کیفیت ندیو  از  سوتگا  هوا و خودمات را  ر س   

.ننایدنوضه 

1



وم افزارهای بوای طواح  ایخ ماشیخ از ن. های سوگ ماربل طواح  و ساخته شد  استار  سوگبوی اطلس بوای بوش بلدک
طو   هوا بوو روی اهوار راهونوای خ    ماشیخ بدلیل حوکوت فوویم نگهدارنود  تی وه    ایخ .بووز مهودس  بهو  گیوی شد  است

.هیدرواستاتیک ، ننلکو  بسیار نال   ر سونت و کیفیت بوش  ار 
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مزییت ها بر روی راهنماهای خطیی هیدروتیتاتیا اتیت کیهویژگی بارز این نوع اره حرکت فریم نگهدارنده تیغه

:های زیر را دارد
  کنتویخ لوزش  ر سونت های باال نسبت به  ستگاه  مشابهایجا
 اندازی پاییخ به نلت نیووی انطکاک کم روی راهوناهای هیدرواستاتیکرا انوژی
 نیووهای مختلف ناش  از بوش سوگ و ایجا  سطح یکوداخت  ر هوگام بوش اسلبمهار
 یکسا   ر ابتدا و انتهای بوشضخامت
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:مشخصات دتتگاه اره اطلس

 کیلودگوم  8500متوو و وز   3/5طیار به قطوو  اوخ
جهت ایجا  حوکت یکوداخوت و توامیخ انووژی الزم    

جهت بوش 

   ه شاتد  ساخته شد  از فدال  ریخته گووی مقواوم بو
ضوبه و ماشیوکاری شد  با بیشتویخ  قت

      ساخت بدشهای راهونوا از جووس فسوفو بونوز ضود
سایش 

     ا جوس شافت انل   سوتگا  از فودال  فوود شود  بو
مقاومت بسیارباال  ر بوابو بارهای  یوامیک 

  جهوت  انجام تست التواسویک بو روی شافت انول
د اطنیوووا  از کیفیووت سووطح آ  و جلوودگیوی از رشوو

های ریز پس از تواشکاریتوک

   ام  محاسبه و تحلیل  قیق و انتخوا  مهودسو  تنو
کوو و  قطعات  ستگا  به موظدر  اشوتخ بهتوویخ ننل  

استحکام کاف  و بیشتویخ ننو قطعات

های ز بیشتویخ  قت  ر ساخت و نصب قطعات و سا
ا  ستگا  به موظدر ننلکو  و ننو باالی  ستگ

     ز پدشش رنگ اپدکسو  سوه الیوه بوا تجهیوزات رو
پاشش رنگ 

هوا،  نهها، تسو خوید قطعات استاندار  شامل بلبویوگ
های معتبو اروپای از مارک... ها و یاتاقا 

   تابلد بووPLC    بوا کواملتویخ تجهیوزات کوتولو  و
 HMIنفحه ننایش 

زاری را  اندازی مدتدر به ندرت سافت استارتو نوم اف
جهت جلدگیوی از افزایش  یناند کارخانوه، کواهش  
از هزیوه بو  مصوف   ر هوگام را  اندازی و حفاظت

مدتدر انل 

 استفا   از قطعات اروپای   ر ساخت تابلد بو

گا  قابلیت ورو  بلدک سوگ از کوار و جلدی  ست

ل زند  های انل   ستگا  وروغوکاری اتدماتیک پیچ
های باالبو سوگ

 تحدیل  و ند  واگخ بوق   هنوا  با  ستگا
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اطالعات فنی دتتگاه اره اطلس

تدضیحاتواحدمشخصات

87Nبیشتویخ تعدا  تی ه

180×4450mmابعا  تی ه

2100mmبیشتویخ پهوای بلدک

3300mmبیشتویخ طدل بلدک

2050mmبیشتویخ ارتفاع بلدک

90n/minتعدا  سیکل رفت و بوگشت  ر  قیقه

800mmکدرس رفت وبوگشت تی ه ها

(185 )132KW (hp) قدرت مدتدر انل

(3 )2/2KW (hp)قدرت مدتدر واگخ

(15 )11KW (hp)قدرت مدتو حوکت باال و پاییخ سویع

(2 )5/1KW (hp)قدرت مدتدر حوکت باال وپاییخ آهسته

15cm/minسونت باال و پاییخ رفتخ سویع

350-50mm/hسونت باال و پاییخ رفتخ آهسته

5300mm پهوای  ستگا

13450mm طدل  ستگا

5300mm ارتفاع  ستگا

800Lit/minحجم آ  مدر  نیاز

55000Kgوزن کل ماشین

LW
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لیبو اطلوس   سوتگا  هوای سوا  و کوا    . تدلید کوود  ماشیواالت مدر  خط فوآوری سوگ م  باشدشرکت اطلس ماشین 
از مهودسویخ  اطلوس ماشویخ بوا بهوو  گیووی     . ماشیخ بوای سوگ های گوانیت و ماربل با ابعا  اسلب و تایل تدلید م  گو  

الت بوا  مجو   ر واحد تحقیق و تدسعه خد  هو روز بوای افزایش کیفیت ماشیواالت ایخ شووکت توالش ننود   توا محصود     
.کیفیت تدلید و نوضه نناید



www.atlassm.com

استتنیلدل  تتی یو  یتتا نتتلا  تتیا  ستتاییدن 16اتتا 8دستتاهاف لتتول ااوماایتتا ستتاط استت ط ات تت   تتا داشتتان 

دی ایتن دستاهاف همتز یزتیتا   تا دات  لیاوالت . می یماتی ملاستط است 2100ها  مای ل اا عتی  سلگ

یا ایاتتز تیاح  و ساخاز شدف التد اتا  اوالتد ستلگ  تا کیایت  ستاط  تای و همدلتین یالتدمان کتای   تایی 

.  دهد
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و باالی اسپیودل سا  اطلس به گدنه ای  طواح  شد  است که  ارای نن
ا  قوت بواال   تنام  قطعات  ر اسپیودل ب. بیویوگهای بکار رفته  ر آ  باشد

ماشیوکاری شد  و پس از آ  سوگ زنو  شود  انود و هننوویخ قطعوات     
ا   از ل زند   ر یکدیگو با کوم سخت پدشش  هو  شود  انود و بوا اسوتف     

.سیستم روغوکاری اتدماتیک روانکاری م  گو ند
وفته شد  بوای باال و پاییخ بو   نفحه لقنه ها از جک پودماتیک بهو  گ
طح سوگ است و از ا وات به روز الکتوونیک  بوای تعییخ مدقعیت آ  تا س
لکوو  را  استفا   شد  است تا کنتوویخ فانوله از سووگ و سوویعتویخ نن    
ای سوگ  اشته باشد، که مدجب افزایش کیفیت سا   ر لبه ها و گدشه ه

. م  گو  
دم  بوای جلد گیوی از نفدذ آ  به  اخول اسوپیودل از کاورهوای آلدمیویو    

.مقاوم  استفا   شد  است
لقنوه بوو روی آ    9میلنتو و با قابلیت نصب 540نفحه لقنه ها با قطو 

.کیفیت سا  سوگ را تمنیخ نند   است

ی اسووتفا   از گیوووبکس خدرشووید 
یخ کنتووویخ اسووتهالک بووا بیشووتو 

راندما  انوژی را بوای بوه حوکوت   
. رآور   ندار مدجب شد  است
رتو با کوتول سونت ندار تدسط ایود
نیتدر ت ییو پارامتوسونت ندار  ر  موا 

ت کاربوی ندرت م  گیو  و سوون 
. لخدا  را تامییخ م  نناید

از ندار مدر  استفا    ر سا  اطلس
آجدار میباشد کوه  ارای  PVCندع 

گ ننو باال و اسبوگ  بواالی سوو  
به سطح ندار
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کله16تا 8مشخصات دتتگاه تاب اتلب 

0810121416واحدمشخصات

mm82109370105301169012850تول1

m3.353.353.353.353.35عی 2

m2.42.42.42.42.4ایاااع3

mm21002100210021002100نهلا  سلگ اا ل ساط4

N810121416اعداد ک ه 5

6
کمایین و  یشایین

ضخام  ساییدن سلگ
mm10-8010-8010-8010-8010-80

mm540540540540540اتی هد سایلدف7

m/min0-450-450-450-450-45سیع  خت  گهوایف8

kg1850020000215002400027000وزن دساهاف9

KW(hp)2(3)2(3)3(4)3(4)3(4)مزاوان مواوی حیک  اس10

KW(hp)11(15)11(15)11(15)11(15)11(15)اوان مواوی ک ه 11

12
اوان مواوی حیک  

عیض  نل ساط

KW

(hp)

2x3

(2x4)

2x3

(2x4)

2x4

(2x5.5)

2x4

(2x5.5)

2x4

(2x5.5)

13
  کمیلز و  یشیلز سیع

حیک  اسمز
m/min0-30-30-30-30-3

Lit/min290350410470530آط موید لیاز دساهاف14
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