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สว�สด�คร�บ��พบก�นอ�กคร��งนะคร�บ��เทคโนโลย�ของยุค�Industry�4.0�ไม�ใช�ส��งใหม��แต�ท��
น �าสนใจคือการผสมผสานเทคโนโลย�ท��ม�อยู�ให�ม�ประส�ทธ�ภาพ�และสามารถตอบร�บความ
ต�องการของตลาดได��และ�Industry�4.0�เป็นการผล�ตท��เปล��ยนจาก�Mass�Production�เป็น�
Mass�Customization�น��นก�คือ�โรงงานในยุค�4.0�หรือ�Smart�Factory�จะม�กระบวนการ
ผล�ตท��ประหย�ดและม�ประส�ทธ�ภาพด�วยการใช�ระบบไซเบอร์หรือระบบคอมพ�วเตอร์ครบ
วงจร�ควบคุมการสื�อสารท�าให�เก�ดการผล�ตส�นค�าท��สามารถตอบสนองความต�องการ
ของผู�บร�โภคท��ม�ความแตกต�างก�นในแต�ละรายในระยะเวลาอ�นส��น�เมื�อเท�ยบก�บการผล�ต
ในอุตสาหกรรม� 3.0�ท��ผล�ตส�นค�าได�จ�านวนมาก� แต�ส�นค�าจะเป็นรูปแบบเด�ยวก�น� ซึ�ง
กระบวนการผล�ตของยุค�4.0� จะช�วยเพ��มข�ดความสามารถในการแข�งข�นและเพ��มผล�ต
ภาพของภาคอุตสาหกรรมไทย� เพราะเป็นระบบการผล�ตท��ใช�ทร�พยากรอย�างคุ�มค�า�
คือ�ประหย�ดเวลา� ใช�แรงงานน�อยลง� และกระบวนการผล�ตม�ความแม�นย�าน�าเชื�อถือ��
โดย� บร�ษ�ท� แฟ็คทอร��� แม๊กซ์�พร�อมท��จะสน�บสนุนและให�ค�าปรึกษาทุกท�านท��เข�ามาชม
ส�นค�าและเทคโนโลย�ใหม�ๆ� ของบร�ษ�ทในงานแสดงส�นค�า� Metalex� 2018� Booth� No.�
BT19�Hall �103�ณ�ไบเทค�บางนา�นะคร�บ

ส�าหร�บท�านท��พลาดโอกาส�สามารถต�ดต�อสอบถามรายละเอ�ยดเพ��มเต�มได�ท��ฝ ่าย
ขาย�โทร.�02-759-9100�บร�ษ�ทเราพร�อมท��จะให�ค�าปรึกษาตลอดเวลาคร�บ�ฉบ�บน���เรา
น�าเสนอบทความท��เก��ยวข�องก�บเทคโนโลย�ใหม�ๆ�ในคอล�มน์เช�นเคยนะคร�บ�ได�แก��

u��เอ�นม�ลคอยาวส�าหร�บอ�เล�กโทรดทองแดง��
�� ���u�Nexo�เครื�องข�นแน�น�WiFi�ไร�สาย�ท��ใช�งานได�ก�บทุกความต�องการ

u�เม�ดม�ดแบบ�Tangential �ตอบโจทย์การท�างานท��ให�ความแข�งแรงและคุ�มค�า
u�TR-ELETTRA�ห�วจ�บงานคว�านละเอ�ยดแสดงผลแบบ�“ด�จ�ตอล”
u�Sanwa�SW-V02�เครื�องเชื�อมความละเอ�ยดสูงส�าหร�บทุกงานซ�อมแม�พ�มพ์
และโปรโมช��นท��น�ามาเสนออ�กมากมายภายในเล�มคร�บ�ท��งน��ท�านย�งสามารถเข�า

ชมโปรโมช��นและข�าวสารใหม�ๆ�ผ�านทางเว�บไซต์�www.factorymax.co.th�หรือเฟสบุ๊ค�
www.facebook.com/factorymax�ท �านสามารถแสกน�OR�Code �จากภาพ

ด�านล�างน��ได�เลยคร�บ�แล�วพบก�นใหม�ในฉบ�บหน�า�สว�สด�คร�บ

บรรณาธ�การ

อุตสาหกรรมแม �พ�มพ์ในป ัจจุบ�นถือว�า� เป็นอุตสาหกรรมต�นน��าใน

อุตสาหกรรมการผล�ตเกือบทุกประเภท� ซึ�งในอุตสาหกรรมแม�พ�มพ์น��น�
ส��งท��เป็นองค์ประกอบหล�กคือ� การผล�ตแม�พ�มพ์� น��นเอง� ซึ�งจะแตกต�าง
ก�นออกไปตามชน�ดของผล�ตภ�ณฑ์ท��ต�องขึ�นรูป�ส�าหร�บแม�พ�มพ์ท��ม�ความ
ส�มพ�นธ์ก�บพวกเรามากท��สุดคือ� แม�พ�มพ์โลหะ� ซึ�งการผล�ตแม�พ�มพ์โลหะ
น��น� จะประกอบด�วยกระบวนต�างๆมากมาย� เช�น� การก�ด� (Milling),� การ

เจ�ยร� (Grinding),� การเจาะ� (Drilling),�การก�ดโดยการสปาร์คของกระแส
ไฟฟ้า� (EDM&Wire-Cut),� การข�ด� (Polishing)� รวมท��งการ�Machining�
แบบต�างๆอ�กมากมาย�

ในการผล�ตแม�พ�มพ์ท��ม�ความซ�บซ�อนมากๆน��น� เราย �งคงต�องอาศ�ย
กระบวนการ � EDM� เนื�องจากไม�สามารถใช�กระบวนการก�ดโดยตรง��
(Direct�Milling)�ด�วย�Cutting�tool�ได��ซึ�งในกระบวนการ�EDM�ส��งท��ส�าค�ญ

ท��สุดคืออ�เล�กโทรดทองแดง�โดย�อ�เล�กโทรดทองแดง�น��นจะท�าจากว�สดุ
ท��ม�ความสามารถในการน�าไฟฟ้าสูง�เช�น�ทองแดง�หรือ�แกรไฟต์�เป็นต�น�
ซึ�งจะต�องขึ�นรูป�อ�เล�กโทรดทองแดง�ให�เป็นไปตามรูปร�างท��เราต�องการ�

�เอ็นม�ลคอยาวสำาหรับอ�เล็กโทรดทองแดง��

���725���

��������ในกระบวนการขึ�นรูป�อ�เล�กโทรดทองแดง�น��นจะต�องอาศ�ยกระบวนการ�Milling��
โดยส��งท��ส�าค�ญท��สุดคือ�Cutting�tool�หรือ�End�Mill �ท��น�ามาใช�ก�ด�เพื�อให�สามารถก�ด��
อ�เล�กโทรดทองแดง�ออกมาได�คุณภาพมากท��สุด�ซึ�ง�End�Mill�น��นจะม�ความเหมาะสมก�บว�สดุ
ของ��อ�เล�กโทรดทองแดง��น��นๆ�ด�วย�โดยบร�ษ�ท�NS�TOOL�ได�ม�การเปิดต�ว�End�Mill�โมเดล
ใหม�ล�าสุด��คร��งแรกในงาน��JIMTOF�2018��ท��ผ�านมาน��เอง�คือรุ �น�DHR237�แล ะ�DRB230�
โดย�End�Mill �ร ุ �นด�งกล �าวน��เหมาะส�าหร�บการก�ด��
���� ��อ�เล�กโทรดทองแดง�โดยเฉพาะ�ด�วยคมก�ดท��ออกแบบมาให�คมกว�ารุ�นท��วไปเพื�อ ให�
สามารถก�ดทองแดงออกมาคุณภาพท��ด�ข ึ�น��และนอกจากน��ย�งใช�การชุบผ�วด�วย��
DLC��(Diamond�like�Carbon)��ท��เข �ามาช�วยยืดอายุการใช�งานให�เพ��มมากขึ�นอ�กด�วย

ไปชมรายละเอ�ยดการใช�งานและผลการทดสอบของ�End�Mill�รุ�นด�งกล�าวก�นเลยคร�บ
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เอ็นม�ลแบบหัวกลมคอยาวสำาหรับอ�เล็ดโทรดทองแดง Long�Neck�Ball�End�Mill�for�Copper�Electrode
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Nexo�เคร��องขันแน่น�WiFi�ไร้สาย�ท��ใช้งานได้กับทุกความต้องการ�

ระบบปฏ�บัต�การบนบราวเซอร์

เคร��องขันแน่นแบบด้ามปืน�(Pistolgrip)

u�พื�นท�� ใช�งาน�:�1.8-12�น�วต�น�-�เมตร�(Nm)
u�อ�ตราเร�วในการหมุน�:�สูงสุดถึง�880�รอบ/นาท�
u�ท��ต�ดต��งเครื�องมือ�:�แกนเพลาแบบสล�บเปล��ยนได�ท�นท��(1/4”)

ข�นแน�นง�ายแม�ในต�าแหน�งท��ม�ข�อจ�าก�ดในการเข�าถึง

Rexroth� Nexo� เป็นโซล ูช��นส�าหร�บใช�ก�บงานท��ม�ผลความปลอดภ�ย
ตามมาตรฐาน� VDI/VDE� 2862� ใช�ได �ก�บทุกงานตามความต�องการโดย
กระบวนการท��ได�จะม�ระด�บความน�าเชื�อถือสูงมาก!� เป ็นเครื�องข�นแน�น�
ไร�สายเครื�องแรกท��ต�ดต��งเข�าก�บช��นส�วนอ�เล�กทรอน�กส์ท��เก��ยวก�บก�บไฟฟ้าและ
การควบคุมได�� จึงท�าให�กระบวนการประกอบช��นงานม�ความน�าเชื�อถือแม�ใน

บร�เวณไร�เส�ยง�ต�วควบคุมท��ต�ดต��งเบ�ดเสร�จจะบ�นทึกผลการข�นแน�นไว�ช��วคราว�
จากน��นจึงส�งผลท��ได�ไปย�งสถาน�ร�บโดยไม�ต�องใช�สายส�ญญาณ
u�ด�วยด �ไซน์ท��ออกแบบตามหล�กสร�รศาสตร์�ท�าให�เคลื�อนไหวได�ตาม�
���ต�องการ�ใช�งานง�าย�ส�งผลให�ผล�ตงานได�อย�างม�ประส�ทธ�ภาพ
u�ต�นทุนลดลงเนื�องจากสามารถน�าเครื�องไปต�ดต��งเข�าก�บเครื�องมืออื�นได�
���จ ึงไม�ต�องใช�ฮาร์ดแวร์ควบคุมเพ��มเต�มอ�ก
u�กระบวนการประกอบช��นงานม�ความน�าเชื�อถือ�:�ด �วยการจ�ดเก�บข�อมูล
���เพ�ยงช��วคราว��ข�อมูลท��ได�จึ งไม�สูญหายแม�ปฏ�บ�ต�งานในบร�เวณไร�เส�ยง
u�ด�วยการท�างานของฟังก์ช�นพร�อมใช�งาน��(s tay-alive-function)�เวลา���
���รอบการท�างานจึงย�งคงอยู�ขณะท�าการเปล��ยนแบตเตอร��
u�ต�ดต��ง ได�ง�ายด�วยซอฟต์แวร์ส�าหร�บผู�ควบคุมเครื�องจากเว�บเบราเซอร์

u�ใช�ระบบปฏ�บ�ต�การได�ท�นท�โดยไม�ต�องท�าการต�ดต��งระบบปฎ�บ�ต �การอื�นๆ���
���เพ��มเต�ม
u�คล�องต�วสูง�เนื�องจากไม�จ�าเป็นต�องใช�อุปกรณ์ปลายทาง�การเข�าถึง
���ซอฟต์แวร์บนเว�บบราวเซอร์�จึงไม�ต �องม�ระบบปฏ�บ�ต�การหรืออุปกรณ์
���ปลายทางก�ได�
u�เร�ยนรู�การใช�งานได�รวดเร�ว�ใช�งานง�าย�:�สร�างโปรแกรมการท�างานให�
���เหมาะก�บงานแต�ละประเภทได�โดยใช�อ�นเทอร์เฟซแบบกราฟฟิกท��เข �าใจง�าย
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เคร��องขันแน่นแบบหัวหักมุม�90�องศา

Nexo�การต�ดตั�งระบบแบบเบ็ดเสร็จ

จอภาพกราฟฟิกของ�Nexo

u�พ ื�นท�� ใช�งาน�:�3-100�น�วต�น-เมตร�(Nm)
u�อ�ตราเร�วในการหมุน�:�สูงสุดถึง�850�รอบ/นาท�
u�ท ��ต�ดต��งเครื�องมือ�:�แกนข�นส��เหล��ยม�(3/8”)

u�ไม�ต�องใช�การควบคุมเพ��มเต�ม�เนื�องจากม�ช��นส�วนอ�เล�กทรอน�กส์ท��เก��ยวก�บการ��
���ควบคุมของเครื�องข�นแน�นท��ต�ดต��งเบ�ดเสร�จ
���ข�อด��:�ต�ดต��งได�ง�ายและรวดเร�ว�
u�ใช�จุดเชื�อมต�อมาตรฐานของเครือข�าย�WiFi�2.4�และ�5�GHz�:�ต�วควบคุมแบบ��
���ต�ดต��งเบ�ดเสร�จจะคอยตรวจจ�บการประกอบช��นงาน�ท�� เก�ดขึ�นในแต�ละรอบและ���
���ถ�ายโอนผลท��ได�ไปย�งจุดเชื�อมต�อมาตรฐานโดยไม�ผ�านสายส�ญญาณ�
u�ท��ต�ดต��งเครื�องมือ�:�แกนข�นส��เหล��ยม�(3/8”)
���ข�อด��:�ใช�งานโดยต�ดต��งเข�าก�บโครงสร�างพื�นฐานของการผล�ตท��ม�อยู�แล�วได�ง�าย

u�นอกจากเครื�องข�นแน�นแบบใช�มือถือท��ต �อเข�าก �บสายเค เบ�ลและสปิน เด�ล���
���ข�นแน�นแล �วเครื�องข�นแน�น �WiFi �ไ ร �สาย�N exo��ย� งสามาร ถเชื�อมต �อ���
���ก�บอุปกรณ์�อื�นท��ความหลากหลายของระบบข�นแน�นของ�Rexroth�ได�โดยใช����
����ระบบ�Integrated�Logic�(IL)
u�สามารถด�ดแปลงต�วควบคุม�I L�ท��ม�อยู �แล�ว�เพื�อ ใช�งานได � โดยท�าการปร�บ���
���ปรุงการท�างานของเครื�องข�นแน�น�WiFi�ไร�สาย
u�ใช� โปรโตคอลส�าหร�บควบคุมระบบและการเชื�อมต�อก�บ�PLC

u�แสดงข�อมูลอย�างม�ประส �ทธ�ภาพ�:�แสดงคุณภาพของการประกอบช��นงาน��
���ช�ดเจน�ไม�คลุมเครือ
u�แสดงข�อมูลได�น�าเชื�อถือไม�ต�องอ�างอ�งต�าแหน�งพร�อมเชื�อมต�อด�วยระบบไร�สาย
u�แข�งแรงทนทาน�ม�การออกแบบเพื�อป้องก�นต�อแรงกระแทก

ม�ห�วประแจเข�ามุมทรงเร�ยวเล�ก�จึงข�นแน�นในพื�นท��แคบได�

การต�ดตั�งระบบเคร��องขันแน่น�WiFi�ไร้สาย�Nexo�แบบเบ็ดเสร็จ
เม��อใช้การควบคุมการผล�ตผ่านอ�เทอร์เน็ต�(PLC)

การต�ดตั�งการทำางานของเคร��องขันแน่น�WiFi�ไร้สาย�Nexo�แบบ�
เบ็ดเสร็จกับอุปกรณ์ควบคุมการผล�ต�(PLC)�ในระดับท��สูงขึ�น

��



�������������8�����
��������������������

�����������8������������������8�����
��������������������

�����������8�����
�

อุปกรณ์เสร�มและอุปกรณ์ต่อขยาย

อุปกรณ์เสร�มและอุปกรณ์ต่อขยาย�สำาหรับเคร��องขันแน่นแบบด้ามปืน

อุปกรณ์เสร�มและอุปกรณ์ต่อขยาย�สำาหรับเคร��องขันแน่นแบบหัวปืน�90�องศา

u�ชุดแบตเตอร���2.1�Ah�ขนาด�36�โวลต์�
u�เครื�องชาร์จกระแสไฟฟ้าเด��ยว�ขนาด�36�โวลต์�
u�จุดเชื�อมต�อส�าหร�บก�าหนดให�เชื�อมต�อแบบไร�สาย
u�อะแดปเตอร์สร�างโปรแกรมการท�างานส �าหร�บก�าหนดและถ�ายโอนข�อมูลจาก�
���ต�วควบคุมโดย�ไม�ต�องเชื�อมต�อแบบไร�สาย�
u�การ์ด�MicroSD�ส�าหร�บจ�ดเก�บการปร�บต��งค�าต�าง�ๆ�และข�อมูลผลล�พธ์ท��ได�
u�แหวนคละส��(ส�ละ�3�ช��น)�ส �าหร�บใช�เป็นต�วบ�งช��เครื�องมือท��ม�ความคล�ายคลึงก�น

u�ด�ามจ�บเสร�ม�
u�อุปกรณ์จ�บยึด�
u�อุปกรณ์แขวน

u�ชุดปร�บแต�งส�าหร�บชุดปร ะกอบแบตเตอร��� :�การแยกและป้องก�นหน�าส�มผ�ส�
u�อุปกรณ์จ�บยึด�
u�อุปกรณ์แขวนแบบหมุนได �

Nexo�อุปกรณ์เสร�มและอุปกรณ์ต่อขยาย
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Sanwa�SW-V02�เคร��องเช��อมความละเอ�ยดสูงสำาหรับทุกงานซ่อมแม่พ�มพ์

Sanwa�shoko�ผ ู�ผล�ตเครื�องเชื�อมซ�อมแม�พ�มพ์ท��ม�ชื�อเส�ยงมายาวนานจากประเทศญ��ปุ่น�
ได�เปิดต�วเครื�องเชื�อมรุ�นใหม��SANWA�SW-V02�เพื�อตอบสนองงานเชื�อมซ�อมแม�พ�มพ์ทุกรูป
แบบหลายท�านอาจจะรู�จ�กเครื�องเชื�อม� Sanwa� ในชื�อ� “เครื�องเชื�อมเย�น”�เนื�องจากช��นงานท��
เชื�อมจาก�Sanwa�จะม�อุณหภูม�ต��า�ท�าให�โครงสร�างของว�สดุท��ใช �ผล�ตแม�พ�มพ์ย�งคงคุณสมบ�ต�
ท��ด�ของว�สดุไว�ได��นอกจากน��นย�งม�คุณสมบ�ต�อื�นๆ
u�สามารถควบคุมความแข�ง�(Hardness)�และคุณสมบ�ต�ทางกล�(Mechanical�property)����
���หล�งจากเชื�อมให�เหมือนก�บแม�พ�มพ์เด�ม�โดยเลือกใช�ลวดเชื�อมให�ตรงก�บว�สดุเด�ม�
u�สามารถเชื�อมงานด�วยลวดเชื�อมขนาด�0 .1–2.0�มม.�ท�าให�สามารถเชื�อมงานท��ม�ความ��
���ละเอ�ยดสูง�ไปจนถึงงานท��ต�องการเต�มเนื�อว�สดุปร�มาณมาก

u�Sanwa�SW-V02�ได�เพ��มโหมดเช ื�อมอลูม�เน�ยม�
���เพื�อรองร�บการเชื�อมแม�พ�มพ์อลูม�เน�ยมและ��
���ทองแดง�ท��ปัจจุบ�นม�ความน�ยมสูงขึ�น

u�ใช�งานง �ายด�วยระบบปร�บค�าไฟในการเชื�อมไม�ว�า���
���จะเป็นการเ ลือกโหมดการเชื�อม�ต�าแหน�งในการ
���เชื�อมรวมถึงการบ�นทึกค�าไฟท��ใช�งานบ�อย
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A New Wiper Insert Line



������2���1��8�����
��������������������

����12�2���8�����
�����

TR-ELETTRA�หัวจับงานคว้านละเอ�ยดแสดงผลแบบ�“ด�จ�ตอล”

หัวจับงานคว้านละเอ�ยดแสดงผลแบบ�“ด�จ�ตอล”

D’andrea� s.p.a.�ผู�เช��ยวชาญด�านอุปกรณ์ห�วจ�บงานคว�านรูท��ม�ความ
ละเอ�ยดเท��ยงตรงสูงจากประเทศอ�ตาล�� ขอน�าเสนอผล�ตภ�ณฑ์ใหม��ชุดห�ว
คว�านละเอ�ยด�ระบบแสดงผลแบบด�จ�ตอล�

TR-Elettra�โซลูช�นอ�จฉร�ยะท��ได�ร�บความน�ยมอย�างรวดเร�วจากตลาดโลก�
เราได�ยกมาไว�ให�ทุกท�านได�ส�มผ�สก�นแล�วว�นน��

TR-ELETTRA�FINISHING�HEADS
TR-E�ออกแบบพ�ฒนาให�อยู�ภายใต�ความเท��ยงตรงสูงและม�ความสะดวก

ในการใช�งาน�การแสดงผลแบบด�จ �ตอลท�าให�ม��นใจได�ว�าผู�ปฏ�บ�ต�งานสามารถ
ปร�บต��งได�อย�างรวดเร�วในการท�างาน,�ลดความผ�ดพลาดในการปร�บต��งและ
ม�ความแม�นย�าในการปร�บสูง

TR-E�ม�ความละเอ�ยดในการแสดงผลคือ�0.002�ม�ลล�เมตร�
(น ��นคือการอ�านขนาดเส�นผ�านศูนย์กลาง�2�ไมครอน)
TR-E� ใช�งานง�ายในปุ่มเด�ยว�โดยท�าหน�าท��� “ร�เซ�ต”�และเปล��ยนการแสดง

ผลการอ�านจากม�ลล�เมตรไปท��น��ว ได�� การปร�บขนาดของรูท�าได�ผ�านแป้น�
Adjusting�screw

������������

TR-E�ย�งม�ระบบการท�างานของสารหล�อเย�นภายในและระด�บการ
ป้องก�นตามมาตราฐาน�IP�67

TR-Elettra�ม�ขนาดห�วคว�านให�เล ือกใช�ต��งแต�รูขนาด�ø�2.5�~�200�
mm.�เหมาะส�าหร�บงานคว�านละเอ�ยดท��ต�องการความแข�งแรงเท��ยงตรง
สูง� ผ�วท��ม�คุณภาพสูง� และสะดวกรวดเร�วในการปร�บต��ง� ถือเป็นการ
พ�ฒนามาอย�างต�อเนื�องในอ�กข��นของ�D’andrea�s.p.a
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เม็ดม�ดแบบ�Tangential�ตอบโจทย์การทำางานท�� ให้ความแข็งแรงและคุ้มค่า

Tangential�Technology�เม็ดม�ดท�� ใช้สันของเม็ดม�ดในการเข้างาน�ม�ข้อด�ไรบ้างหนอ?

อ�นด�บแรกเลยคือเม�ดม�ดสามารถเพ��มความแข�งแรงของส�นคมต�ดได �� เม�ดม�ดแบบ� Tangential��
(เม�ดม�ดท��วางในแนวต��ง)�เมื�อม�แรงต�ดเฉือนมากระท�าก�บเม�ดม�ดจะม�พื�นท��ร�บแรงหรือความหนาของเม�ดม�ด
มารองร�บแรงไว��และกระจายแรงไปย�งด�ามของเม�ดม�ด�ท�าให�เม�ดม�ดม�ส�นคมต�ดท��แข�งแรงมากขึ�นและสามารถ
ท�างานในสภาวะท��อ�ตราการป้อนและระยะก�นลึกมากๆ�ได��การใส�และถอดเปล��ยนเม�ดม�ดท�าได�ง�ายเนื�องจาก
สกรูท��ใช�ยึดเม�ดม�ดแบบ�Radial�จะต�องอยู�ด �านหน�าของเม�ดม �ดท�าให�ใส�และถอดเปล��ยนเม�ดม�ดได�ยาก�แต�ถ�า
เม�ดม�ดม�การวางต�วแบบ�Tangential�จะท�าให�สกรูยึดเม�ดม�ดจะอยู�ท��ด�านนอกของด�ามม�ด�ซึ�งจะท�าให�การใส�
และถอดเปล��ยนเม�ดม�ดท �าได�ง�ายกว�า

Gold�MAX�8

คุณลักษณะของเคร��องม�อ

เหมาะก�บงานส�าหร�บการก�ดผ�วหน�าและการก�ดบ�า� การจ�บยึดท��แข�งแรงของเม�ดม�ดท�าให�ได�อ�ตราป้อนสูง� และ
ม�ความคงทนเมื�อม�การท�างานอย�างหน�ก� รวมท��งการวางต�วในแนวต��งของเม�ดม�ดจะช�วยลดก�าล�งการใช�งานของ
สกรู� ม�ดก�ดได�ร�บการออกแบบและม�ความน�ยมสูงในอุตสาหกรรมยานยนต์�อุตสาหกรรมแม�พ�มพ์�และส �าหร�บงาน
ว�ศวกรรมท��วไป

u�ขนาดเส�นผ�านศูนย์กลางเครื�องมือต�ด�ต��งแต��50-160�มม.�
u�เม�ดม�ดมุมบวกใช�ได�ถ ึง�8�มุม�สองด�าน�เข�างาน�90�องศา�
u�ควบคุมผ�วงานด�านข�างให�ได�ค �าความฉากท��แม�นย�ากว�าการวางเม�ด��
���แนวร�ศม�แบบท��ว ไป�อ�กท��งผ�วงานด�านล�าง�ก�ได�ความเร�ยบท��ด�กว�า�
u�การใส�และถอดเม�ดม�ดท�าได�อย�างง�ายดาย�เนื�องจากสกรูวางต�วใน��
���แนวต��งฉากก�บเส�นรอบวงของโฮลเดอร์�การใช�ประแจข�นสกรูจึงท�า��
���ได�อย�างอ�สระ�ไม �ต�ดข�ด�
u�ขณะท�าการต�ดเฉือน�เศษของโลหะท��ได�จากต�ดเฉือนซึ�งม�ความร�อน��
���สูงจะถูกระบายออกโดยไม�ส�มผ�สสกรู�จึงไม �ก�อให�เก�ดความเส�ยหาย�
���แก�สกรู�ส�งผลให�เม�ดม�ด�(Insert)�ย�งคงถูกจ�บยึดอยู�อย�างแข�งแรง�
���ม��นคง�เม�ดม�ด�(Insert)�จ ึงใช�งานได�นาน�
u�ระยะการสึกหรอของเม�ดม�ดแบบ�Tangential �ม�มากกว�าเม�ดม� ด��
���(Insert )�แนวร�ศม�ท��วไป�ด�งน��นแม� เม�ดม�ด�( Insert)�จะสึกหรอเท�าก�น���
���ซึ�งเป็นระยะการสึกหรอท��เม�ดแนวร�ศม�ท��วไปไม�สามารถใช�งานต�อได���
���แล�วแต�เม�ด�Tangential�ก�ย�งสามารถใช�งานต�อได�อ�กนาน�
u�การวางเม�ดม�ดแบบ�Tangen tial�น���จะใช�ส�นเม�ดม�ดในการก�ดงาน��
���แรงต�านท��เก�ดขึ�นก�บเม�ดม�ด�(Insert)�จะส�งผ �านตามแนวส�นเม�ดม�ดไป�
���ย�งโฮลเดอร์โดยตรงซึ�ง��Evotec �ถูกออกแบบมาให�ม�หน�าส�มผ�ส�
���เร�ยบแนบก�บโฮลเดอร์��จึงแข�งแรงกว�าอายุการใช�งานยาวนานกว�า��
���ซึ�งแตกต�างก�บเม�ดม�ด�(Insert)�แนวร�ศม�แบบท��วไปท��ขณะท�าการต�ด�
���เฉือนแรงต�านจะเก�ดขึ�นท��เม�ดม�ดและเก�ดการบ�ดต�วได�ง �ายไปย�งมุม�

���มุมเม�ดม�ด�(Insert)�ด�านทแยงมุม�อายุการ��
���ใช�งานจึงน�อยกว�า�และสกรูเก�ดการคลาย��
���ต�วได�ง�ายอ�กด�วย�
u�เม �ดม�ด�(Insert)�แนวร�ศม�ท��วไป�เมื�อก�ดงาน�
���ไปส�กระยะหนึ�งจะเก�ดการสึกหรอ�ส�งผลให��
���มุม�R�ม�ขนาดใหญ�ขึ�น�เม ื�อย�งคงก�ดงานต�อ�
���ไประด�บของพื�นผ�วช��นงานจะส ูงขึ�นกว� า�
���ตอนเร��มต�น�แต� เม�ด�Tangential�ซึ�งวาง�
���เม�ดม �ดในแนวส�นม�ดน ��น�แม�มุม�R�จะสึก���
���หรอ�และใหญ�ขึ�นเช�นเด�ยวก�น�แต�ก�ไม�ส�งผล�
���ก�บระด�บพื�นผ�วของช��นงาน�
u�แม�เด�น�Slot�เม�ดม�ด�Tangential�ก�เก�ด�
���คร�บน�อยกว�าเม�ดม�ด�(Insert)�ท��วไป
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Rayong

Phra�Nakhon�Si�Ayutthaya

Chonburi

Maximize�Your�Profit�by�Using�New�Technology�of�
Cutting�Tool�and�Industrial�Equipment�17thบรรยากาศสัมมนาใหญ่�บร�ษัท�FACTORY�MAX�2018

เรายังม�สัมมนาอ�กมากมายตลอดทั�งปี�2019

ต�ดต�อสอบถามข�อมูลได�ท��

E-mail�:�events@factorymax.co.th�
TEL�����:�02-759-9100�#�2161

ท�านสามารถเข�าไปดูส�มมนาของเรา�
ได�ตลอดท��งป ี�2019�ท���QR�CODE�น��

Nakhon�Ratchasima

    ���บร�ษ�ท�แฟ�คทอร� ��แม �กซ ��� ได� จ �ดงานส �มมนาใหญ���ว�นท� ��3�ส�ง หาคม��
2561�ณ�Imperial�Hotel�and�Convention�Centre�จ .นครราชส�มา�ซ��งภายใน
งานม�การให�ความรู � ในห�วข�อต�างๆ�ท��สามารถน�ามาใช�ก �บอุตสาหกรรมสม�ยใหม�
ไม�ว �าจะเป็น
u�The�influence�of�Cutting�tools�that�affect�to�the�productivity
u�The�sustainable�way�of�using�solid�carbide�tools�in�your�factory
u�How�to�reduce�and�manage�the�waste�of�metalworking�fluid�usage
u�The�shortcut�to�work�in�automation�and�Industry�4.0�ERA
u�Green�industry�for�life,�Energy�and�Environment

������ว�นท���17�ส�งหาคม�2561�บร�ษ�ท�แฟ็คทอร���แม๊กซ์�ได�จ�ดงาน�Maximize�
Your�Profit�by�Using�New�Technology�of�Cutting�Tool�and�Industrial�
Equipment�ณ�โรงแรม�Classic�Kameo��จ.พระนครศร�อยุธยา�โดยน�บเป็น�
งานท���2�ของงานส�มมนาประจ�าปี�2561�โดยม�ผู�เข�าร�วมส�มมนากว�า�100�
ท�าน�และนอกจากน��ทางบร�ษ�ท�แฟ็คทอร���แม๊กซ์�ย�งได�ม�การจ�ดบูธแสดงส�นค�า
เพ ื�อให�ลูกค�าได�เย��ยมชมการสาธ�ตส�นค�าต�างๆ�มากมาย

����บร�ษ�ท�แฟ็คทอร���แม๊กซ์�ได�จ�ดงานส�มมนาใหญ��ว�นท���24�ส�งหาคม�2561�ใน
ห �วข�อ�Maximize�Your�Profit�by�Using�New�Technology�of�Cutt ing�
Tool�and�Industrial�Equipment�ณ�Amata�Spring�Country�Club�จ.ชลบุร��
ส�าหร�บลูกค�าท�านใดท��พลาดงานส�มมนาประจ�าปีคร��งท� ��17�น���ไว �มาร�วมงานก�บ�
เราในป�หน �าได�คร�บ�โดยม�ผ ู �สนใจเข�าร�วมส�มมนาเป �นจ�านวนกว�า�150�ท�าน�
นอก�จากการให�ความรู � ในห�วข�อต �างๆ�แล�วทางบร �ษ�ทแฟ�คทอร� �แม �กซ��
ย�งได�ม�การจ�ดบูธแสดงส�นค�าเพื�อให�ล ูกค�าได�เย��ยมชมการสาธ�ตส �นค�าต�างๆ�
รวมถึงก�จกรรมร�วมสนุกและของรางว�ลมากมาย�

�������บร�ษ�ท �แฟ�คทอร� ��แม�กซ �� ได�จ�ดงานส�มมนาใหญ��ว�นท� ��22�ส�งหาคม�
2561�ณ�Pattana�Golf�Club�and�Resort�จ.ระยอง�งานส�มมนาน��จ�ดข��นเพื �อ
อ�พเดทเทคโนโลย�ใหม�ๆ�รวมท��งแนวทางการสร�างผลก�าไรสูงสุดด�วยเคร��อง
มืออุตสาหกรรมสม �ยใหม��ภ ายในธ �ม�The�Future�is�Now�เปร�ยบเสมือน
ก�บการยกเทคโนโลย �ในอนาคตมาไว �ตรงหน�าคุณในตอนน� ��โดยม�ผู �เข �า ร�วม
ส�มมนา�กว�า�100�ท� าน�ทางแฟ็คทอร���แม๊กซ์��ขอขอบคุณลูกค�าทุกท�านท� �มา
ร�วมงานส�มมนามา��ณ�โอกาสน� �ด�วยและหว�ง เป�นอย�างย��งว�าจ ะได�ร�บการ
สน �บสนุนจากท�านอ�กในโอกาสต�อไป




