
 .یکی از مهترین دستگاه های برش لیزر دستگاه سی ان سی و برش می باشد

این دستگاه ه ها با بهره گیری از توان برش و نوع سیستم منحصر به خود دارای عنوان متفاوتی می باشد که از این رو 

 . میتوانیم به چندین مورد اشاره کنیم

 اره باید گفت سی ان سی یک تکنولوژی مفید و منحصر به عصر کنونی می باشددر این ب

 شماری از قبیل دقت در ضرفیت های جدید و به روز می باشدکه دارای خدمات بی

 .موارد متفاوت استفاده از دستگاه سی ان سی را نام ببریم از این رو میتوانیم 

 : ندی میکنیمپیرو این موضوع برش ه را به چندین نوع دسته ب

 برش های پیکسلی

 برش های خطی

 عمق برش یا درصد تأثیر

 در این موارد نیز خدمات و مراحل اجرایی همچنین دیگر ابزار ها مثل نرم افزار های استفاده

 .نوع کالیبره کردن دستگاه را برای هرموضوع تنظیم از بیش تنظیم میکنند

 دستگاه سی ان سی چوب

حد باالیی از تقاضا در نجاری ها و کارگاه های فنی و دفاتر تبلیغاتی و خدماتی دارای رزومه و  این دستگاه با دارابودن

 . سطح قابل قبولی از اعتماد فی مابین مشتریان است

این دستگاه با اجرا و مد نظر قرار دادن فایل مد نظر که به صورت کارل یا طراحی با دیگر نرم افزار ها میباشد در اجرا و 

طرح مد نظر بر روی چوب به نسبت جنس چوب و سطح مد نظر خدمات بسیاری را در این مورد اجرا و پیاده سازی ایجاد 

 .می کند

[video width="1920" height="1080" mp4="https://www.simayeshahr.com/wp-

content/uploads/2017/10/سی-ان-سی-دستگاه.mp4"][/video] 

  

 قیمت دستگاه لیزر

 گاه لیزر از مورد توجه ترین موارد پس از نیت خرد این دستگاهقیمت دست

 و می باشد از این رو باید بیان کرد تایین این مساله به خیلی از موارد

 بستگی دارد که از این رو قیمت دستگاه لیزر را در تاحد ت

 اثیر قرار میدهد از موارد مورد مظر میتوانیم به نوع لیزر تکنولوژی ریل ها



 ف و حد ابعاد صفحه را بیان کرد در همین راستا در ادامه بهحد مصر

  

 قیمت دستگاه برش لیزر

  

 قیمت این دستگاه از نظر فنی به چند مورد قابل توجه تقسیم و دسته بندی مشود

که شامل دستگاه با مشخصات مورد خرید یا دی فالت به زبان فارسی پیش فرض است و در دو مورد بعدی دستگاه 

 کاستومایز

 یا به روز شده و یا کامال برای مصرف شما مورد تغیر قرار میگیرد

  

 دستگاه سی ان سی یه علت باال بودن سطح تنوع دارای متد های

 ما دعوت می نمایم با مشاورین ما در شرکت سیمای شهر مشورت نموده و با احتسابفراوانی می باشد از این رو از ش

 .بهترین مدل و کارایی کمترین هزینه را برای رسیدن به یهترین انتخاب استفاده کنید

 


