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  یحفار یھا غهيت و ،CNC فرز یھا

 

 

 تخصص ینيماش ابزار از دسته سه نهيزم در است، شده سيتاس 1972 سال در که) Gong Yang (انگي گونگ آالت نياشم شرکت

 ،)CNC (یس ان یس دوستونه فرز یھا نيماش متعلقات و غهيت ،یسنت دوستونه تراش یھا نيماش متعلقات و)  َسرکاتر (غهيت: دارد

  . تراش کف مته و یکف فرز آالت نيماش یبرا غهيت

   

 و 5/22 ،5/18 یھا قدرت با شرکت یس ان یس یھا غهيت و ھستند، KW 11 و 9 ، 5/7 یھا قدرت به شرکت یسنت فرز یھا غهيت

5/126 KW ورسال،يوني یھا غهيت خودکار، یانگشت فرز غهيت ،یالحاق غهيت ُبر، راست یھا غهيت شامل فرز دستگاه یاجزا. ھستند 

  .  رجهد 45 و درجه 30 هيزاو یھا غهيت

  

 قدرت هيزاو راست ورساليوني یھا غهيت ،یخط-ینوسان ورساليوني یھا غهيت ان،يمشتر روزافزون یازھاين برآوردن یبرا شرکت

 کياتومات یھا غهيت و ن،يسنگ کار دوستونه یفرزسنترھا و تراش کف مته یھا نيماش یبرا را باال قدرت ورساليوني یھا غهيت و باال،

  .  است افزوده خود یديتول خط به ن،يسنگ کار دوستونه یفرزسنترھا یابر  راست هيزاو

  

 و یفشار ختنير با سرھا نيا و شوند، یم وارد آلمان اي ژاپن از ھا نيماش ابزار سر یھا نگيبلبر و ھا دنده شتريب

 شرکت. شوند یم استفاده وانيتا و یاصل نيچ در ابزار برتر سازندگان توسط سرھا نيا. رنديگ یم شکل یحرارات

 یم یاصل نيچ و وانيتا در یيھا اختراع ثبت حق یدارا و است، کرده افتيدر وانيتا دولت از را  انگي گونگ

  .باشد

  

 زاتيتجھ خود، یفن قوت نقطه پشتوانه به ن،يماش ابزار یھا غهيت یابيبازار و ديتول ،یطراح بر عالوه شرکت،

 خدمات خود، توسعه و قيتحق دهيد آموزش متخصصان و ،یعلم تيريمد ت،يفيک کنترل نيدتريشد ق،يدق یديتول

  . دھد یم ارائه زين فروش از پس یعال

  

 محصوالت. دارند ساله کي یگارانت شوند، یم فروخته » Gong Yang  «برند تحت که شرکت محصوالت تمام

 زين ايآس شرق جنوب و انه،يخاورم اروپا، به ھستند، در آن فروش عوامل که یاصل نيچ و وانيتا بر عالوه شرکت

  . شوند یم صادر
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