
 دستگاه سی ان سی

 .دستگاه سی ان سی برای برش و حکاکی فلزات و غیرفلزات کاربرد دارد

 .دستگاه سی ان سی با توجه به میزان دقت و سرعت برش دسته بندی ها و قیمت های متفاوتی دارند

 .جام دادامروزه روی اجسام با استفاده از دستگاه سی ان سی می توان حکاکی کرد و برش ان

 برش سی ان سی

 : حکاکی بر

 فلز •

 سنگ •

 مقوا •

 چرم و پارچه •

 کاغذ •

 چوب و ام دی اف •

 ... و •

و از آن ها در تبلیغات، لوگو، ساخت ماکت، صنعت نساجی، ساخت مبلمان ، وسایل تزیینی و منبت کاری، کار با ام دی اف 

ی عمومی، زیبا تر کردن محیط های شهری و پارکها، نماهای برای تولید کابینت، دکوراسیون داخلی منازل و مکان ها

 .داخلی و خارجی ساختمان ها، آسانسورها و ... استفاده نمود

 .این دستگاه ها به خصوص در صنعت بسیار کاربردی می باشند

 .دستگاه سی ان سی باید با توجه به زمینه کاری، نوع فعالیت و سفارش های گرفته شده انتخاب شود

 دستگاه ها در سایزها و اندازه های متفاوت با کارایی های گوناگوناین 

 .در بازار موجود می باشند که قبل از خرید باید با افراد متخصص مشاوره نمایید

 .سیمای شهر یکی از بهترین و بزرگترین عرضه کنندگان دستگاه سی ان سی است

فیت و متنوع و همچنین نیروی فنی با تجربه ، بهترین دستگاه و این مجموعه توانسته با بهره مندی از دستگاه های با کی

 .بهترین خدمات دستگاه سی ان سی را ارائه دهد

 .اگر تا به حال از شرکت ها و مجموعه های دیگر خرید داشته باشید می توانید این تفاوت را احساس کنید

 .مجموعه سیمای شهر کارشناسانی بسیاری در این زمینه داشته و شما می توانید قبل از خرید با آن ها مشاوره نمایید

برای دریافت مشاوره در این زمینه می توانید به سایت سیمای شهر مراجعه کنید و با فرم ثبت سفارش از راهنمایی های آن 

 .ها بهره مند شوید

 


