MÁY HÀN KHUNG ỐNG CỐNG BÊ TÔNG

KN MACHINE
Máy hàn khung ống cống KN là một trong số những máy sản xuất khung ống cống bê tông tốt nhất trên thế giới.
Hiện có khoảng trên 240 máy hàn khung ống cống bê tông KN đang hoạt động tại châu Á, châu Âu và châu Mỹ.
Lý do máy KN được ưa chuộng là vì máy giúp tiết kiệm được nhiều điện năng, khung tốt hơn và năng suất cao
hơn nhiều mẫu máy khác trên thị trường.

TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN MÁY HÀN KHUNG KN?
Tiêu thụ điện năng thấp

Chất lượng khung thép cao

Các máy KN được thiết kế với kích thước
phù hợp tối ưu, do đó máy tiết kiệm
được lượng điện tiêu thụ.

Thời điểm hàn chập các thanh thép dọc
và ngang được điều khiển bằng sensơ
cho phép máy hàn chính xác, tạo ra mối
hàn chắc chắn.

Năng suất cao

An toàn khi vận hành

Tốc độ quay của mâm hàn lớn hơn rất
nhiều so với các mẫu máy khác làm cho
năng suất (số khung/giờ) cao hơn rõ rệt.

Có các cảm biến lắp dọc theo thân máy
để cảnh báo khi có người tiến đến sát bộ
phận quay khi máy đang làm việc.

Bảo dưỡng, thay thế dễ dàng

Bộ phận điều khiển tự động

Thiết kế mở đơn giản của máy KN cho
phép bảo dưỡng các bộ phận cơ khí trên
máy rất dễ dàng. Việc thay thế kích thước
đường kính khung thép cũng rất đơn giản.

Các bộ phận điều khiển điện tử lập trình
PLC trong máy KN là các linh kiện điện tử
tiêu chuẩn sẵn có trên thị trường Việt nam
(do Samsung hay LG cấp).
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