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Máy chuốt bảng Servo CHU-0510

Trong quá trình chuốt, bàn máy sẽ dịch 
chuyển lên trên còn các loại công cụ 
khác thì sẽ không thay đổi vị trí. Người 
vận hành chỉ cần đứng trên mặt đất khi 
cho máy hoạt động, vì vậy nên sẽ không 
cần phải đào hố để đặt máy hoặc sử 
dụng thang. Dòng máy này sử dụng 
công nghệ chuốt tiên tiến nên sẽ mang 
lại một độ chính xác công phu, tăng 
tuổi thọ công cụ lên tới 20% và tăng 
hiệu quả sử dụng điện tốt hơn đến 40%.

Máy chuốt bảng Servo với tự động 
hóa CHU-2520
Vì chiều cao của máy khi vận hành 
giống với hầu hết các thiết bị như 
máy tiện, máy phay,... nên rất dễ 
dàng để máy tiện bàn servo này tích 
hợp với kỹ thuật tự động hóa. Người 
điều hành có thể vận hành máy và 
quan sát được mọi thứ một cách 
trực quan trên bảng giao diện 
thông minh do chinhs Axisco phát 
triển.

Máy chuốt bề mặt thủy lực 
YST-0812

Chuốt bề mặt hay còn được gọi là 
chuốt ngoài, đề cập đến việc cắt các 
rãnh đơn, nhiều rãnh hoặc các hình 
dạng đặc biệt trên bề mặt hay cạnh 
của một vật.
Máy mài bề mặt có thể tạo biên 
dạng bề mặt nhanh hơn quá trình 
phay gấp từ 2-4 lần. Đây là một sản 
phẩm tối ưu để sử dụng trong quá 
trình sản xuất hàng loạt.

Máy chuốt nội thủy lực CHI-0306

Đây là một sự lựa chọn cổ điển, ổn 
định với năng suất cao cho việc chế 
tạo các rãnh then, răng, spline, v.v. 
Axisco cung cấp giải pháp chìa khóa 
trao tay bao gồm máy chuốt, dụng 
cụ cố định và một vài công cụ khác. 
Từ năm 1984, Axisco đã gầy dựng 
được danh tiếng của mình tại hơn 
30 quốc gia nhờ có được sự hài lòng 
từ phía các khách hàng.

Máy thủy lực khổng lồ với tự động 
hóa CHI-8022-1

Trong các ngành công nghiệp nặng 
như sản xuất phụ tùng xe tải, Axisco 
cung cấp những loại máy chuốt thô 
hạng nặng với trọng lượng lên đến 
80 tấn và được sử dụng rộng rãi 
trong sản xuất các bộ phận truyền 
động. Tự động hóa cũng nhận được 
rất nhiều sự quan tâm và Axisco 
chúng tôi có một đội ngũ chuyên 
gia về kỹ thuật này.
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Máy đo tọa độ 2D/3D

Máy đo tọa độ (CMM) là một thiết bị đo hình học các 
vật thể vật lý bằng cách sử dụng một đầu dò để thụ 
cảm được các điểm rời trên bề mặt của vật. Nhiều 
loại đầu dò khác nhau cũng được sử dụng trong 
CMM.

Máy mài kiểu thẳng đứng: CVG-4T

Máy mài kiểu đứng CNC chủ yếu được sử dụng 
trong làm khuôn/phôi cho các ngành công nghiệp 
sản xuất quang học, đóng gói vi mạch, hoặc các bộ 
phận, linh kiện quan trọng trong gia công,...
Bất kỳ khuôn/phôi nào cần mài OD/ID hoặc bề mặt 
đều phù hợp để sử dụng máy mài kiểu đứng.

Máy mài đồ gá: JG-510CM

Máy mài đồ gá CNC chủ yếu được sử dụng để làm khuôn/phôi 
cho các ngành như sản xuất quang học, đóng gói vi mạch, 
hoặc các bộ phận, linh kiện quan trọng trong gia công,...
Bất kỳ khuôn/phôi nào cần mài kích cỡ kiểu hình tròn hay mài 
theo hình dạng đều phù hợp để sử dụng máy mài đồ gá.

Máy đo tọa độ 2D/3D

Máy đo tọa độ (CMM) là một thiết bị đo hình học các 
vật thể vật lý bằng cách sử dụng một đầu dò để thụ 
cảm được các điểm rời trên bề mặt của vật. Nhiều 
loại đầu dò khác nhau cũng được sử dụng trong 
CMM.
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Máy đo tọa độ 2D/3D

Máy đo tọa độ (CMM) là một thiết bị đo hình học các 
vật thể vật lý bằng cách sử dụng một đầu dò để thụ 
cảm được các điểm rời trên bề mặt của vật. Nhiều 
loại đầu dò khác nhau cũng được sử dụng trong 
CMM.

Máy mài kiểu thẳng đứng: CVG-4T

Máy mài kiểu đứng CNC chủ yếu được sử dụng 
trong làm khuôn/phôi cho các ngành công nghiệp 
sản xuất quang học, đóng gói vi mạch, hoặc các bộ 
phận, linh kiện quan trọng trong gia công,...
Bất kỳ khuôn/phôi nào cần mài OD/ID hoặc bề mặt 
đều phù hợp để sử dụng máy mài kiểu đứng.

Máy mài đồ gá: JG-510CM

Máy mài đồ gá CNC chủ yếu được sử dụng để làm khuôn/phôi 
cho các ngành như sản xuất quang học, đóng gói vi mạch, 
hoặc các bộ phận, linh kiện quan trọng trong gia công,...
Bất kỳ khuôn/phôi nào cần mài kích cỡ kiểu hình tròn hay mài 
theo hình dạng đều phù hợp để sử dụng máy mài đồ gá.

Máy đo tọa độ 2D/3D

Máy đo tọa độ (CMM) là một thiết bị đo hình học các 
vật thể vật lý bằng cách sử dụng một đầu dò để thụ 
cảm được các điểm rời trên bề mặt của vật. Nhiều 
loại đầu dò khác nhau cũng được sử dụng trong 
CMM.

SMART-B1224IV
SMART-IV là sản phẩm thế hệ mới tiếp theo của  
Chevalier với khả năng giúp đơn giản hóa các quy 
trình vận hành và nâng cao hiệu suất của các sản 
phẩm máy mài CNC. Mức độ về khả năng tính toán, 
phân tích dữ liệu và HMI cao hơn trước nên có thể 
cải thiện quy trình sản xuất của bạn. Hệ thống bảng 
đường dẫn hướng được tôi cứng và mài nhẵn với 
các vòng bi lăn kim chính xác giúp chuyển động khi 
cắt hay khi di chuyển nhanh sẽ không bị trượt. 
Chương trình đàm thoại của SMART iControl giúp 
loại bỏ các mã lập trình phức tạp nên sẽ dễ dàng 
thích ứng với các nhu cầu trong tương lai liên quan 
đến cửa hàng việc làm, y tế, ô tô, chất bán dẫn và 
hàng không vũ trụ.

FCL-1840
Dòng FCL là dòng máy tiện CNC đa chức năng của 
Chevalier với các hoạt động gia công thủ công, 
dạy học và gia công cơ khí CNC linh hoạt. Dòng 
FCL cung cấp khả năng vận hành linh hoạt tối đa 
cho các hoạt động quay khác nhau. Điều khiển 
HMI hoàn hảo cho phép người dùng dễ dàng 
nhập vào các điều kiện của máy. Ngoài ra, dòng 
FCL có giá trị lâu dài và được tích hợp trong các 
ứng dụng dựa trên quy trình. iMCS (Hệ thống 
Truyền thông iMachine) cũng được tích hợp các 
chức năng IoT trên các máy CNC của Chevalier

FVGC-50
Dòng FVGC-50 là dòng máy mài trung tâm thẳng 
đứng của Chevalier với tính năng dễ thiết lập, linh 
hoạt và đóng kín để mài. FVGC có khoang nội kín 
và hệ thống lọc tự động nên có thể đáp ứng được 
nhu cầu của các ngành công nghiệp chất bán 
dẫn, đóng dấu và hàng không vũ trụ. Tổn thất 
hành trình của trục tuyến tính có thể được bù lại 
trong phạm vi 1 micron và trục quay có thể bù 
đến 0,001°. Ba kiện hàng đóng gói cho mỗi ngành 
công nghiệp theo đó tối đa hóa hiệu quả của máy.

FSG-2064ADIV
FSG-2064ADIV là dòng máy mài bề mặt chính 
xác 3 trục tự động mới nhất của chúng tôi với 
hiệu suất mài, độ chính xác và độ ổn định tốt 
hơn trước. Độ cứng, bền cao hơn nên tạo ra ít 
rung động và chuyển động mượt mà hơn trong 
nhiều năm hoạt động ổn định  chắc chắn. Hệ 
thống truyền động tần số biến thiên của bộ 
điều khiển sẽ tự động điều chỉnh tốc độ tuyến 
tính của bánh mài. Từ đó mà độ chính xác, tính 
linh hoạt và chức năng sẽ cao hơn với tính năng 
cân bằng động thủ công trong máy. iMCS (Hệ 
thống Truyền thông iMachine) cũng được tích 
hợp các chức năng IoT trên các máy CNC của 
Chevalier.

FSG-3A818
FSG-3A818 là dòng sản phẩm máy mài tự 
động của chúng tôi với độ chính xác, đáng 
tin cậy và giá thành phải chăng. Khoang 
thanh dẫn hướng chữ V chéo kép giúp đảm 
bảo chuyển động uốn tối thiểu để đạt được 
khả năng hỗ trợ tối đa cho bàn và phôi. Với 
bộ đảo chiều không tiếp xúc điện tử, người 
vận hành có thể dễ dàng cài đặt hành trình 
bàn phù hợp với từng phôi nhằm tiết kiệm 
thời gian mài và mang lại hiệu quả mài tốt 
hơn. Các đường trượt ma sát thấp có hệ 
thống bôi trơn cưỡng bức tự động nên đảm 
bảo độ chính xác cao và tuổi thọ dài hơn.
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Thanh cứng cảm ứng

Độ chính xác của đường kính ngoài: f8
Độ nhám bề mặt: tối đa Ra 0,2μm
Độ dày Chrome cứng: <Φ22,225mm: tối thiểu 15 μm � 
Φ24mm: tối thiểu 20 μm
Độ cứng bề mặt: HRC 55 ° ± 2 °
Độ thẳng: <Φ20mm: tối đa 0,25 / 1000mm
� Φ20mm: tối đa 0,2 / 1000mm
Độ tròn: dung sai × 1/2
Chiều dài tiêu chuẩn: 2M - 6M
Kích thước tiêu chuẩn: Φ6 ~ Φ255 (Φ1 / 4 ”~ Φ10”)
Lớp thép: JIS S45C, S55C, SAE1045, DIN CK45, JIS 
SCM440, đặc điểm kỹ thuật khác có thể được tùy chỉnh 
theo yêu cầu.

Ống xi lanh thủy lực

Độ chính xác đường kính bên trong: H7, H8, H9
Độ nhám bên trong: tối đa Ra 0,2μm
Độ thẳng: 1-1,2 / 1000mm
Độ tròn: dung sai × 1/2
Chiều dài tiêu chuẩn: 3M ~ 12M
Chiều dài đặc biệt: 13 triệu trở lên
Đường kính bên trong: 18Ø ~ 400Ø
Lớp thép: EN 1.0580, E355, JIS STKM13C, DIN ST52, SAE1020
Đặc điểm kỹ thuật khác có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu. (ID tối 
đa: 1000mm, Chiều dài đệm tối đa: 13000mm)

Thanh pít tông Chrome cứng

Độ chính xác của đường kính ngoài: f7 f8
Độ nhám bề mặt: tối đa Ra0.2μm
Độ dày Chrome cứng: <Φ22,225mm: tối thiểu 15 μm � Φ24mm: tối 
thiểu 20 μm
Độ cứng bề mặt: tối thiểu HV 850
Độ thẳng: <Φ20mm: tối đa 0,25 / 1000mm � Φ20mm: tối đa 0,2 / 
1000mm
Độ tròn: dung sai × 1/2     -     Chiều dài tiêu chuẩn: 3M ~ 6Mup
Kích thước tiêu chuẩn: Φ6 ~ 255Φ (Φ1 / 4 ”~ Φ10”)
Chống ăn mòn (ISO 9227 NSS): Φ <20mm R9 / 72hr NSS
Φ � 20mm R9 / 120 giờ NSS
Thử nghiệm NSS và CASS có thể được thực hiện trong phòng thí 
nghiệm của chính chúng tôi.
Lớp thép: JIS S45C, SAE1045, DIN CK45, EN C45E, ASTM 1045 (đặc 
điểm kỹ thuật & vật liệu đặc biệt có thể được tùy chỉnh theo yêu 
cầu.)

Ống xi lanh kính thiên văn

Độ chính xác của đường kính ngoài: f7, f8
Độ nhám bề mặt: tối đa Ra 0,2μm
Độ dày Chrome cứng: <Φ22,225mm: tối thiểu 15 μm � Φ24mm: 
tối thiểu 20 μm
Độ cứng bề mặt: tối thiểu HV 850
Độ chính xác đường kính bên trong: H7, H8, H9
Độ nhám bên trong: tối đa Ra0,2μm
Độ tròn: dung sai × 1/2
Chiều dài đặc biệt: 13 M
Lớp thép: EN 1.0580, E355, JIS STKM13C, DIN ST52, SAE1020, đặc 
điểm kỹ thuật khác có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu

Thanh piston rỗng

Độ chính xác của đường kính ngoài: f8
Độ nhám bề mặt: tối đa Ra 0,2μm
Độ cứng bề mặt: tối thiểu HV 850
Độ tròn: dung sai × 1/2
Độ dày Chrome cứng: <Φ22,225mm: tối thiểu 15 μm � Φ
24mm: tối thiểu 20 μm
Chiều dài tiêu chuẩn: 2 triệu - 6 triệu lên
Lớp thép: JIS STKM13C, STKM11A, STKM13A, JIS S45C, 
SAE1045, DIN CK45, EN C45E, ASTM 1045, EN 19

SMART-B1224IV
SMART-IV là sản phẩm thế hệ mới tiếp theo của  
Chevalier với khả năng giúp đơn giản hóa các quy 
trình vận hành và nâng cao hiệu suất của các sản 
phẩm máy mài CNC. Mức độ về khả năng tính toán, 
phân tích dữ liệu và HMI cao hơn trước nên có thể 
cải thiện quy trình sản xuất của bạn. Hệ thống bảng 
đường dẫn hướng được tôi cứng và mài nhẵn với 
các vòng bi lăn kim chính xác giúp chuyển động khi 
cắt hay khi di chuyển nhanh sẽ không bị trượt. 
Chương trình đàm thoại của SMART iControl giúp 
loại bỏ các mã lập trình phức tạp nên sẽ dễ dàng 
thích ứng với các nhu cầu trong tương lai liên quan 
đến cửa hàng việc làm, y tế, ô tô, chất bán dẫn và 
hàng không vũ trụ.
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Thanh cứng cảm ứng

Độ chính xác của đường kính ngoài: f8
Độ nhám bề mặt: tối đa Ra 0,2μm
Độ dày Chrome cứng: <Φ22,225mm: tối thiểu 15 μm � 
Φ24mm: tối thiểu 20 μm
Độ cứng bề mặt: HRC 55 ° ± 2 °
Độ thẳng: <Φ20mm: tối đa 0,25 / 1000mm
� Φ20mm: tối đa 0,2 / 1000mm
Độ tròn: dung sai × 1/2
Chiều dài tiêu chuẩn: 2M - 6M
Kích thước tiêu chuẩn: Φ6 ~ Φ255 (Φ1 / 4 ”~ Φ10”)
Lớp thép: JIS S45C, S55C, SAE1045, DIN CK45, JIS 
SCM440, đặc điểm kỹ thuật khác có thể được tùy chỉnh 
theo yêu cầu.

Mẫu máy: Máy mài bề mặt quay thủy tĩnh GRC-060
Cấu trúc máy được làm từ chất liệu gang nên giúp tăng hoàn 
hảo sự ổn định của máy. 
Khu vực mài được tách biệt với khu vực băng dẫn giúp tránh 
làm bẩn trục vít me bi và băng bi.
Bàn gia công có thể được điều chỉnh +/- 2 độ để hiệu chuẩn. 
Giao diện HMI thân thiện với người dùng và có thể mài bề mặt 
côn lồi hoặc lõm.
Thích hợp cho các vật liệu khác nhau như PP/kim loại/gốm. 

Mẫu máy: CTS-100 Máy mài hình trụ kiểu pit tông thủy tĩnh
Mẫu máy CTS-100 đã giành được Giải thưởng Xuất sắc Đài Loan vào năm 2020.
Bánh mài rộng lên đến 300mm nên phù hợp với trục truyền động cho một lần 
nạp nhiều bước dạng mài. 
Tiêu chuẩn được trang bị bệ đỡ trục quay và ụ định tâm đều hoạt động với tính 
năng đồng bộ hai mặt, giúp giá đỡ và phôi không bị vướng vào nhau. Đồng thời 
không cần phải lật phôi lại trong quá trình mài để tạo ra Giá trị CP cao. 

Mẫu máy: CAC-055 Máy mài hình trụ loại góc thủy tĩnh
CAC-055 được chế tạo với bệ máy kiên cố và chắc chắn nhằm chống rung, 
giúp đảm bảo độ chính xác khi mài. 
Bánh mài rộng 150mm nên phù hợp cho để mài mặt cuối.
Có thể làm theo các yêu cầu mài chính xác cao liên quan đến gia công bánh 
răng ô tô, các bộ phận hàng không vũ trụ, các mẫu phôi cho các ngành 
công nghiệp cần mài chính xác khác.
Trục chính thủy tĩnh có độ cứng, bền cao và khả năng chống rung tốt cùng 
hiệu suất và độ chính xác tốt hơn trục quay ổ trục. 
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Mẫu máy: Máy mài bề mặt quay thủy tĩnh GRC-060
Cấu trúc máy được làm từ chất liệu gang nên giúp tăng hoàn 
hảo sự ổn định của máy. 
Khu vực mài được tách biệt với khu vực băng dẫn giúp tránh 
làm bẩn trục vít me bi và băng bi.
Bàn gia công có thể được điều chỉnh +/- 2 độ để hiệu chuẩn. 
Giao diện HMI thân thiện với người dùng và có thể mài bề mặt 
côn lồi hoặc lõm.
Thích hợp cho các vật liệu khác nhau như PP/kim loại/gốm. 

Mẫu máy: CTS-100 Máy mài hình trụ kiểu pit tông thủy tĩnh
Mẫu máy CTS-100 đã giành được Giải thưởng Xuất sắc Đài Loan vào năm 2020.
Bánh mài rộng lên đến 300mm nên phù hợp với trục truyền động cho một lần 
nạp nhiều bước dạng mài. 
Tiêu chuẩn được trang bị bệ đỡ trục quay và ụ định tâm đều hoạt động với tính 
năng đồng bộ hai mặt, giúp giá đỡ và phôi không bị vướng vào nhau. Đồng thời 
không cần phải lật phôi lại trong quá trình mài để tạo ra Giá trị CP cao. 

Mẫu máy: CAC-055 Máy mài hình trụ loại góc thủy tĩnh
CAC-055 được chế tạo với bệ máy kiên cố và chắc chắn nhằm chống rung, 
giúp đảm bảo độ chính xác khi mài. 
Bánh mài rộng 150mm nên phù hợp cho để mài mặt cuối.
Có thể làm theo các yêu cầu mài chính xác cao liên quan đến gia công bánh 
răng ô tô, các bộ phận hàng không vũ trụ, các mẫu phôi cho các ngành 
công nghiệp cần mài chính xác khác.
Trục chính thủy tĩnh có độ cứng, bền cao và khả năng chống rung tốt cùng 
hiệu suất và độ chính xác tốt hơn trục quay ổ trục. 

Việc trang bị bộ điều khiển NC giúp thao tác dễ dàng, rút   ngắn 
thời gian xử lý và tiết kiệm chi phí nhân công vì thế máy mài 
dạng hình trụ JHU-2706NC sẽ giúp khách hàng nâng cao năng 
lực sản xuất. Theo các đặc tính của phôi, các kỹ sư của chúng tôi 
có thể thiết kế giải pháp để đáp ứng nhu cầu về độ chính xác 
của khách hàng. Máy có hiệu suất tốt nhất và giá cả kinh tế. Sản 
phẩm có thể được sử dụng trong các ứng dụng như công 
nghiệp điện tử, công nghiệp y tế, phần cứng chính xác, công 
nghiệp giải trí và phụ tùng ô tô / xe máy / xe đạp.
Chiều cao tâm máy làm việc tối đa: 270mm
Chiều dài mài tối đa: 600mm
Đường kính mài tối đa: 250mm
Tải trọng tối đa tại trung tâm: 70kg

Máy không tâm JHC-20S-CNC8 được trang bị thiết bị nạp/dỡ hàng tự động với 
tính thẩm mỹ Splash Guard và đế một mảnh được chế tạo có độ bền cao. Trục 
phao bán thủy lực được bảo vệ bằng màng dầu giúp giảm ma sát khi tiếp xúc. 
Điều chỉnh truyền động bánh xe bằng động cơ servo tốc độ biến đổi từ 10 ～ 
250RPM cùng với thay băng tự động. Chức năng bù trừ tự động và không cần 
chỉnh sửa thêm trên chương trình. Phạm vi đường kính mài từ 1 ~ 100mm. Máy 
được trang bị “Hệ thống kép” nên rất thuận tiện cho kỹ thuật viên điều khiển 
chuyển động của trục và thiết bị xếp/dỡ chỉ bằng một bộ điều khiển.

Các bộ phận cấu tạo của máy mài bên trong JHI-150CNC được sản xuất từ 
  gang Meehanite chất lượng cao. Đầu trục chính sử dụng ổ lăn có độ chính 
xác cao và có thể xoay ± 8° để mài côn của phôi. Bộ điều khiển CNC sử dụng 
các chương trình gia công macro. Các chuyển động mài theo chu kỳ đa 
năng bao gồm mài hoàn toàn tự động, mài thô, mài mịn và mài không có 
tia lửa. Đây là một sản phẩm máy móc lý tưởng cho sản xuất hàng loạt và 
các hoạt động mài nhỏ linh hoạt. Hiệu quả sản xuất có thể tăng lên khi 
được trang bị kỹ thuật tự động hóa.
Phạm vi mài ID: Ø6-150mm
Tối đa độ sâu mài: 150mm
Chiều dài giữ tối đa: 200mm
Chiều cao tâm máy trên giường: 500mm
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Việc trang bị bộ điều khiển NC giúp thao tác dễ dàng, rút   ngắn 
thời gian xử lý và tiết kiệm chi phí nhân công vì thế máy mài 
dạng hình trụ JHU-2706NC sẽ giúp khách hàng nâng cao năng 
lực sản xuất. Theo các đặc tính của phôi, các kỹ sư của chúng tôi 
có thể thiết kế giải pháp để đáp ứng nhu cầu về độ chính xác 
của khách hàng. Máy có hiệu suất tốt nhất và giá cả kinh tế. Sản 
phẩm có thể được sử dụng trong các ứng dụng như công 
nghiệp điện tử, công nghiệp y tế, phần cứng chính xác, công 
nghiệp giải trí và phụ tùng ô tô / xe máy / xe đạp.
Chiều cao tâm máy làm việc tối đa: 270mm
Chiều dài mài tối đa: 600mm
Đường kính mài tối đa: 250mm
Tải trọng tối đa tại trung tâm: 70kg

Máy gia công trung tâm thẳng đứng

Động cơ trục được kết hợp trực tiếp với vít bi nên có tính năng 
điều khiển chuyển động hiệu quả cao, khả năng phản ứng cao 
và ít tiếng ồn. Loạt các băng liền gia công trung tâm đều được 
thiết kế bởi Phân tích phần tử hữu hạn (FEA). Cấu trúc máy 
được tối ưu hóa cho độ cứng, bền cơ học tối đa nhưng sử dụng 
vật liệu gang tối thiểu.

Máy gia công trung tâm cột đôi

Manford có thể cung cấp các bộ phận tùy chỉnh chất lượng cao cùng dịch 
vụ giao hàng nhanh chóng và đội ngũ làm sạch chuyên nghiệp, giàu kinh 
nghiệm trong lắp ráp máy.

VU-620

U-620 cung cấp một sản phẩm với tốc độ cao, độ chính xác 
cao và chất lượng đáng tin cậy hơn. Thiết kế cửa đôi với 
không gian rộng thoáng nên rất dễ dàng cho việc nạp 
phôi. Cột hình dạng C di động cung cấp độ cứng vượt trội. 
Bàn quay bằng sắt đúc nguyên khối mang lại tính rèn 
tuyệt vời và chống rung lắc tốt hơn. Các lựa bàn quay gồm 
có: bánh răng sâu tiêu chuẩn hoặc động cơ DD đôi.
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Máy gia công trung tâm thẳng đứng

Động cơ trục được kết hợp trực tiếp với vít bi nên có tính năng 
điều khiển chuyển động hiệu quả cao, khả năng phản ứng cao 
và ít tiếng ồn. Loạt các băng liền gia công trung tâm đều được 
thiết kế bởi Phân tích phần tử hữu hạn (FEA). Cấu trúc máy 
được tối ưu hóa cho độ cứng, bền cơ học tối đa nhưng sử dụng 
vật liệu gang tối thiểu.
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MY-TURN GT42 / 52 / 65

T42 / 52/60 DSY được trang bị trục quay kép, một tháp pháo 
duy nhất cho phép sử dụng 12 công cụ.
Để nâng cao hiệu suất, chức năng trục Y thúc đẩy quá trình 
phay, khoan và khai thác ở mặt bên và mặt. Cả hai mâm cặp 
Jaw và Muckt có thể được sử dụng trong loại DSY.
Bên cạnh đó, tất cả các trục đều có thiết kế hình hộp quá khổ 
để tăng độ cứng và độ ổn định lên đáng kể. Các đường hộp 
cũng được xử lý nhiệt đặc biệt và mài chính xác để có độ bền 
và độ cứng cao hơn.

MY-TURN DT42 / 52 / 65

Các băng liền trên tất cả các trục đều có kích thước rất lớn và được mài chuẩn 
xác như bề mặt gương nhằm mang lại chuyển động chính xác nhanh, mượt mà 
với độ cứng động và khả năng cắt năng suất cao.
Hành trình trục Y +/- 35mm được hỗ trợ bởi hai thanh trượt, phân bổ lực gia 
công đồng đều để đảm bảo độ chính xác và độ cứng.
Trục Z được trang bị vít bi 32mm có độ cứng cao chính xác trong khi tất cả các 
trục khác thì sử dụng vít bi 28mm để đảm bảo tốc độ tiến dao nhanh và kéo dài 
độ bền lâu dài, giúp gia công không gặp sự cố.

MY-TURN T25/36/42

Model này được trang bị một trục chính. Hệ thống công cụ được thiết kế 
dưới dạng mô-đun và có sáu kiểu hệ thống công cụ khác nhau. Model 
này là model máy kinh tế nhất và linh hoạt nhất cho việc gia công đơn 
giản. Ngoài ra, máy còn có một số chức năng khác như:
Chức năng trục C trên trục chính cho phép phay, khoan và khai thác
Bơm nước làm mát áp suất cao / thấp để hoàn thiện bề mặt và khoan lỗ 
sâu.
Các băng liền kích cỡ rất lớn trên trục X và Z mang lại có độ ổn định tối 
đa.
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PF-6SH 

PF-6SH này có trục chính kép kiểu Dọc và Ngang, giúp tăng đáng 
kể các phương pháp gia công cơ khí khác nhau và với độ chính xác 
tốt nằm trong khoảng từ 0,01mm ~ 0,02mm.

Đối với rãnh cột dọc được thiết kế để tích hợp và thông qua quá 
trình mài chính xác, mang lại cho máy độ cứng, mạnh và ổn định 
hơn trong quá trình xử lý, các bánh răng thay đổi tốc độ được làm 
bằng thép SCM415, cũng được xử lý nhiệt thêm cacbon , nó chống 
mài mòn, có tuổi thọ sử dụng lâu dài hơn 25 năm.

PF-6SNC-R1 

Dòng máy SNC này được trang bị màn hình cảm ứng 15 inch 
giúp người dùng thao tác dễ dàng hơn, quy trình API cho phép 
máy chủ lấy dữ liệu bộ điều khiển và biến nó thành một sản 
phẩm đạt chuẩn khái niệm máy móc thông minh. Máy hỗ trợ 
chuyển động đồng thời 4 trục và có bảng điều khiển số, khả 
dụng để dùng mã GM, nhằm gia công các phôi sản xuất hàng 
loạt, đồng thời nhanh chóng chuyển đổi giữa chế độ thủ công 
và chế độ tự động hóa. Dòng máy này có thể đọc mã đầu ra 
CAD / CAM và xử lý các phôi phức tạp.

MY-TURN GT42 / 52 / 65

T42 / 52/60 DSY được trang bị trục quay kép, một tháp pháo 
duy nhất cho phép sử dụng 12 công cụ.
Để nâng cao hiệu suất, chức năng trục Y thúc đẩy quá trình 
phay, khoan và khai thác ở mặt bên và mặt. Cả hai mâm cặp 
Jaw và Muckt có thể được sử dụng trong loại DSY.
Bên cạnh đó, tất cả các trục đều có thiết kế hình hộp quá khổ 
để tăng độ cứng và độ ổn định lên đáng kể. Các đường hộp 
cũng được xử lý nhiệt đặc biệt và mài chính xác để có độ bền 
và độ cứng cao hơn.
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Máy gia công trung tâm Pallet tự động CNC

1) Máy này cho phép người vận hành thiết lập phôi 
trong khi máy đang thực hiện cắt, để tăng hiệu quả.
2) Truyền động thay đổi pallet bằng động cơ servo 
trong vòng 7 giây. Một thiết bị thổi khí được áp 
dụng để làm sạch khối định vị trước khi định vị 
pallet; Do đó đảm bảo độ chính xác định vị cao

Máy gia công trung tâm 5 trục CNC (Trục B / C)

1) Dòng MAX phù hợp để sử dụng trong ngành 
công nghiệp hàng không vũ trụ, công nghiệp điện 
tử, công nghiệp ô tô, công nghiệp y tế và công 
nghiệp khuôn mẫu. Dòng sản phẩm này giúp người 
dùng giảm bớt thời gian tiền xử lý của việc chỉnh 
sửa các chi tiết gia công.
2) Thiết kế của cấu trúc B / C với hai cánh tay đòn 
nhằm hỗ trợ và ổn định. Để sau đó khi thực hiện gia 
công theo trục C thì độ chính xác sẽ được chuẩn xác.

Máy gia công trung tâm 5 trục CNC (Trục A / C)

 1) Mặt bàn và tâm trục c ở cùng một mức, nhằm tăng 
độ chính xác của điểm dữ liệu gia công (điểm tham 
chiếu chương trình).
2) Bàn có thể dự trữ 2 lỗ (OPT) với 6-8 thanh để lắp đồ 
gá.
3) Việc liên kết chân đế của trục 4/5 với trục tuyến tính 
X cùng vít me bi có thể làm giảm sự can thiệp của hành 
trình trục Z một cách hiệu quả nhằm duy trì độ cứng 
cáp, bền vững cao của máy.

Máy gia công trung tâm dạng đứng CNC

1) 3 trục sử dụng băng bi với độ chính xác cao, phù 
hợp với nhu cầu gia công chính xác tốc độ cao.
2) Trục chính với thiết kế phun nước dạng vòng, để 
tăng khả năng làm mát cần thiết trong quá trình cắt.
3) Tùy chọn: Dòng MLC (Cách X / Y-Tuyến tính, Cách 
Z-Box)



SIGMA CNC Technology Machinery Co., Ltd.
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Máy gia công trung tâm Pallet tự động CNC

1) Máy này cho phép người vận hành thiết lập phôi 
trong khi máy đang thực hiện cắt, để tăng hiệu quả.
2) Truyền động thay đổi pallet bằng động cơ servo 
trong vòng 7 giây. Một thiết bị thổi khí được áp 
dụng để làm sạch khối định vị trước khi định vị 
pallet; Do đó đảm bảo độ chính xác định vị cao

Dòng SDV: Máy gia công trung tâm cột đôi CNC với 
số hiệu SDV-1611 ~ 6239
Hành trình trục X: 1600 ~ 6200mm
Hành trình trục Y: 1100 ~ 3900mm
Hành trình trục Z: 760mm, 1000mm, 1200mm
Trục Z là 2 băng bi (chiều rộng 85mm) và trục Y 
cũng là 2 băng bi. Đối với trục X, khi chiều rộng bàn 
làm trên 2,2m thì sẽ có 3 băng bi.

Dòng SDV-H: Máy gia công trung tâm cột đôi CNC 
với số hiệu SDV-1611H ~ 6239H
Hành trình trục X: 1600 ~ 6200mm
Hành trình trục Y: 1100 ~ 3900mm
Hành trình trục Z: 760mm, 1000mm, 1200mm
Trục Z là 4 băng bi và trục Y là 3 băng bi. Đối với trục 
X, khi chiều rộng bàn làm trên 2,2m thì sẽ có 3 băng 
bi

Dòng SCR: Máy gia công trung tâm di động hai cột ngang 
CNC với số hiệu SCR-3224H ~ 6239H
Hành trình trục X: 3200 ~ 6200mm
Hành trình trục Y: 2400 ~ 3900mm
Hành trình trục Z: 760mm, 1000mm
Hành trình trục W: 1400mm
Trục Z là 4 băng bi. Trục Y là 3 băng bi. Trục X là 3 băng bi. Trục 
W là 4 băng liền.
Chùm trục Y có thể di chuyển lên xuống (trục W) để tăng 
phạm vi gia công của trục Z.

Dòng S5F: Máy gia công trung tâm 5 mặt cột kép CNC 
với số hiệu S5F-3732 ~ 6742
Hành trình trục X: 3700 ~ 6700mm
Hành trình trục Y: 3200 ~ 4200mm
Trục Z: 1000mm, 1200mm
Trục Z là 4 băng bi còn trục Y và trục X là 3 băng bi
Trục dọc và trục ngang được tích hợp vào cùng một 
đầu. Trục chính nằm ngang có thể được sử dụng để 
phay mặt bên. Lập chỉ mục 5° khả dụng.



Taiwan Machine Tool Co., Ltd.

TMT TLV-850II được biết đến với sự ổn định và khả năng 
sản xuất tốt cùng với thiết kế cấu trúc có độ cứng, bền 
cao giúp hỗ trợ các điều kiện cắt tốc độ cao và tải trọng 
nặng mà thường được yêu cầu ngày nay.

Sản phẩm được trang bị băng bi con lăn cấp P4 trên ba 
trục nên có thể mang lại sự ổn định và khả năng cắt thô, 
nặng tốt. Ngoài ra, nó còn cải thiện cao tỷ lệ loại bỏ chip 
lên đến 30% giúp đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên 
các dự án ứng dụng khác nhau.

TMT TPV-513II sở hữu ba trục với động cơ servo nên có khả năng xác 
định vị trí nhanh chóng (60m / phút). Tùy chọn tốc độ trục chính loại 
trực tiếp có thể lên đến 24.000 vòng/phút và tiếp xúc hai mặt BBT, do 
đó mà hiệu quả cắt có thể được nâng cao. Nhờ hệ thống làm mát trục 
chính mà yêu cầu cắt với các vật liệu khác nhau cũng có thể được đáp 
ứng.
 
Để đáp ứng nhu cầu tùy chỉnh, 21 máng công cụ cũng được hỗ trợ bởi 
BT-30 Series. Các đường trượt trục X, Y, Z được gắn với các đường tuyến 
tính chính xác, cho thấy độ ổn định cao nhất trong quá trình vận hành 
tốc độ cao. 

Dòng TMT TTL được trang bị các băng bi con lăn có độ cứng và 
bền cao. Nó không chỉ chính xác mà còn có khả năng cắt ngang 
với các mẫu băng liền. Trong điều kiện cắt với tải trọng cao, thân 
máy vẫn giữ được độ ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu cắt chuẩn 
xác của bạn.

Về khả năng vận hành thực tế, TTL Series áp dụng thiết kế 
giường nghiêng 30 độ với trọng lực thấp, tích hợp hiệu quả, độ 
chính xác và độ ổn định, đồng thời có thể được sử dụng rộng rãi 
trong sản xuất các sản phẩm khác nhau.

ừ đượ ậ ă đ ả ơ ă ừ đặ ự ủ
đầ đồ ờ ề ế ệ ả ấ ả ẩ ụ ủ

Đ ầ ă ể ừ ể đổ ừ ộ đơ ị đổ ụ ở ộ ộ
ả ấ ệ ạ ụ

đ ả ấ ỉ ả ẩ ư ệ ạ đứ
ạ ộ độ ụ đ ứ đượ ầ đế ừ ĩ ự ệ ề

ử ả ấ
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TJR Bàn xoay AR-210R

Bàn quay bánh răng sâu bằng thép hợp kim TJR với 
mô-men xoắn cao có khả năng chống mài mòn tốt hơn 
nhiều so với bánh răng bằng đồng. Nguyên nhân là do 
trục nghiêng phải chịu tải trọng lớn nên bánh răng con 
sâu bằng thép hợp kim có thể tăng đáng kể cường khả 
năng chống mài mòn.

TJR Bàn xoay RC-255N 

Bàn quay cam bánh răng con lăn TJR qua quá trình điều chỉnh chính 
xác tải trước và thiết kế với tiếp xúc lăn, mỗi ổ trục kim được lắp chặt 
với bề mặt trục cam để không bị tổn thất hành trình, giảm mài mòn 
đồng thời tăng độ cứng cao và độ chính xác.
Bên cạnh đó, tiếp xúc lăn để truyền động năng hỗ trợ giảm bớt năng 
lượng tiêu thụ trong quá trình truyền động. Điều này giúp bàn xoay 
cam bánh răng con lăn không sinh nhiệt do mài mòn bánh răng và đạt 
được hơn 90% hiệu suất truyền động. 

TJR Bàn xoay AD-261iB

TJR cung cấp mẫu bàn xoay mô-men xoắn với khả năng tăng 
tốc và giảm tốc tuyệt vời. Bàn xoay động cơ mô-men xoắn của 
chúng tôi không bị hao hụt hành trình, độ cứng cao, độ bền 
không mài mòn, có độ chính xác động lực học cao, phù hợp với 
nhiều hình thức gia công sản xuất tự động.

Johnson Wang



Toyo Automation Co.,Ltd
������������� ����_��
�������������� ����������
	�� ������������

�����������������������������������������	���������������

TJR Bàn xoay AR-210R

Bàn quay bánh răng sâu bằng thép hợp kim TJR với 
mô-men xoắn cao có khả năng chống mài mòn tốt hơn 
nhiều so với bánh răng bằng đồng. Nguyên nhân là do 
trục nghiêng phải chịu tải trọng lớn nên bánh răng con 
sâu bằng thép hợp kim có thể tăng đáng kể cường khả 
năng chống mài mòn.

Mô-đun động cơ tuyến tính có băng bi nhỏ nhất trên thị 
trường, LGW, được sản xuất bởi TOYO tại Đài Loan. 
Mô-đun LGW đã nhận được Giải thưởng Xuất sắc của 
Đài Loan vào năm 2022 với thiết kế tiên tiến giúp thu 
nhỏ kích thước 40% so với các giải pháp khác trên thị 
trường.

Robot để bàn có độ chính xác cao của TOYO với phần mềm dễ sử dụng, 
được phát triển để sử dụng trong nhà nên giúp cho việc tích hợp cho 
các ứng dụng phân phối, hàn, kiểm tra quang học tự động (AOI) và siết 
vít trở nên dễ dàng.

TOYO đang tiếp tục nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới 
để giải quyết các yêu cầu sắp tới từ các lĩnh vực tự động hóa, 
bao gồm thiết bị truyền động, xi lanh servo, AGVS, rô bốt để bàn 
và ổ trục khí.
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Mô-đun động cơ tuyến tính có băng bi nhỏ nhất trên thị 
trường, LGW, được sản xuất bởi TOYO tại Đài Loan. 
Mô-đun LGW đã nhận được Giải thưởng Xuất sắc của 
Đài Loan vào năm 2022 với thiết kế tiên tiến giúp thu 
nhỏ kích thước 40% so với các giải pháp khác trên thị 
trường.

Vertical & Horizontal Milling Machine
Model: dòng YSM-28
Hành trình X Y/Z: 1000/400/440 mm
Côn trục chính dọc: NT40 (Ø110)
Côn trục chính ngang: NT40
Động cơ trục chính dọc / ngang: 5HP
Phụ kiện tiêu chuẩn: Thanh kéo, Hộp công cụ và 
dụng cụ, Nắp ống thổi có phông chữ (Y), Nắp 
chip sau (Y), Đèn Halogen (24V), Hệ thống bôi 
trơn tự động, Hộp điện loại sang trọng, Hộp số X, 
Trục X / Y Vít bi, Trục Z Lên / xuống cấp tốc, Thiết 
bị phay ngang, Thanh dao cắt ngang (25,4 mm).

Vertical & Horizontal Milling Machine
Model: dòng YSM-26
Hành trình X/Y/Z: 1000/400/470 mm
Côn trục chính dọc: NT40 (Ø105)
Côn trục chính ngang: NT40
Động cơ trục chính dọc / ngang: 5HP
Phụ kiện tiêu chuẩn: Thanh kéo, Hộp dụng cụ và 
dụng cụ, Nắp chip trên trục Y, Đèn Halogen 
(24V), Hệ thống bôi trơn tự động, Hộp điện loại 
sang trọng, Hộp số trục X, Trục X / Y Trục vít me, 
Trục Z Lên / xuống cấp tốc, Thiết bị phay ngang, 
Thanh dao cắt ngang (25,4 mm).

Vertical Turret Milling Machine 
Model: dòng YSM-860
Hành trình X/Y/Z: 860 (Opt1000) / 420/400 mm
Côn trục chính: NT40 (Ø105)
Động cơ trục chính: 5HP
Phụ kiện tiêu chuẩn: Thanh kéo, Hộp công cụ và 
dụng cụ, Nắp chip trên trục Y, Turcite B (X / Y), 
Xử lý nhiệt và mài (X / Y / Z), Đèn Halogen (24V), 
Hệ thống bôi trơn tự động, X Axis Servo Nguồn 
cấp dữ liệu, Trục vít trục X / Y, Trục Z lên / xuống 
cấp tốc, Hộp điện.

Knee Type Milling Machine
Model: dòng YSM-20B
Hành trình X/Y/Z: 1000/400/400 mm
Côn trục chính: NT40 (Ø110)
Động cơ trục chính: 5HP
Phụ kiện tiêu chuẩn: Thanh kéo, Hộp công cụ 
và dụng cụ, Nắp ống thổi có viền phông chữ 
(Y), Nắp chip sau (Y), Tua bin B (X / Y), Xử lý 
nhiệt và mài (X / Y / Z), Thiết bị cạo trục chính , 
Đèn Halogen (24V), Hệ thống bôi trơn tự 
động, Trục vít trục X / Y, Nguồn cấp Servo trục 
X / Y, Trục Z lên / xuống cấp tốc, Hộp điện.

CNC Bed Type Milling Machines
Model: dòng YSM-600S
Hành trình X/Y/Z: 1000 (Opt1200,1400)/ 400/440 
mm
Côn trục chính: NT40 (Ø110)
Động cơ trục chính: 5HP
Thương hiệu kiểm nghiệm: Fanuco, Sinumerik, 
Syntec, v.v.,
Phụ kiện tiêu chuẩn: Thanh kéo, Hộp công cụ và 
dụng cụ, Nắp thép trên trục X, Nắp ống thổi có 
vây phía sau trên trục Y, Nắp thép phía trước trên 
trục Y, Nắp ống thổi có vây dưới trên trục Z, Đèn 
làm việc, Đèn tín hiệu 3 màu, X Trục Y / Z Trục vít 
bi, trục X / Y / Z gắn bánh xe, Bộ trao đổi nhiệt cho 
tủ điện, Hệ thống làm mát.

Vertical & Horizontal Milling Machine
Model: dòng YSM-28
Hành trình X Y/Z: 1000/400/440 mm
Côn trục chính dọc: NT40 (Ø110)
Côn trục chính ngang: NT40
Động cơ trục chính dọc / ngang: 5HP
Phụ kiện tiêu chuẩn: Thanh kéo, Hộp công cụ và 
dụng cụ, Nắp ống thổi có phông chữ (Y), Nắp chip 
sau (Y), Đèn Halogen (24V), Hệ thống bôi trơn tự 
động, Hộp điện loại sang trọng, Hộp số X, Trục X / Y 
Vít bi, Trục Z Lên / xuống cấp tốc, Thiết bị phay 
ngang, Thanh dao cắt ngang (25,4 mm).

Vertical & Horizontal Milling Machine
Model: dòng YSM-26
Hành trình X/Y/Z: 1000/400/470 mm
Côn trục chính dọc: NT40 (Ø105)
Côn trục chính ngang: NT40
Động cơ trục chính dọc / ngang: 5HP
Phụ kiện tiêu chuẩn: Thanh kéo, Hộp dụng cụ và 
dụng cụ, Nắp chip trên trục Y, Đèn Halogen (24V), Hệ 
thống bôi trơn tự động, Hộp điện loại sang trọng, 
Hộp số trục X, Trục X / Y Trục vít me, Trục Z Lên / 
xuống cấp tốc, Thiết bị phay ngang, Thanh dao cắt 
ngang (25,4 mm).

Vertical Turret Milling Machine 
Model: dòng YSM-860
Hành trình X/Y/Z: 860 (Opt1000) / 420/400 mm
Côn trục chính: NT40 (Ø105)
Động cơ trục chính: 5HP
Phụ kiện tiêu chuẩn: Thanh kéo, Hộp công cụ và 
dụng cụ, Nắp chip trên trục Y, Turcite B (X / Y), Xử lý 
nhiệt và mài (X / Y / Z), Đèn Halogen (24V), Hệ 
thống bôi trơn tự động, X Axis Servo Nguồn cấp dữ 
liệu, Trục vít trục X / Y, Trục Z lên / xuống cấp tốc, 
Hộp điện.

Knee Type Milling Machine
Model: dòng YSM-20B
Hành trình X/Y/Z: 1000/400/400 mm
Côn trục chính: NT40 (Ø110)
Động cơ trục chính: 5HP
Phụ kiện tiêu chuẩn: Thanh kéo, Hộp công cụ và 
dụng cụ, Nắp ống thổi có viền phông chữ (Y), Nắp 
chip sau (Y), Tua bin B (X / Y), Xử lý nhiệt và mài (X 
/ Y / Z), Thiết bị cạo trục chính , Đèn Halogen (24V), 
Hệ thống bôi trơn tự động, Trục vít trục X / Y, 
Nguồn cấp Servo trục X / Y, Trục Z lên / xuống cấp 
tốc, Hộp điện.

CNC Bed Type Milling Machines
Model: dòng YSM-600S
Hành trình X/Y/Z: 1000 (Opt1200,1400)/400/440 mm
Côn trục chính: NT40 (Ø110)
Động cơ trục chính: 5HP
Thương hiệu kiểm nghiệm: Fanuco, Sinumerik, 
Syntec, v.v.,
Phụ kiện tiêu chuẩn: Thanh kéo, Hộp công cụ và dụng 
cụ, Nắp thép trên trục X, Nắp ống thổi có vây phía sau 
trên trục Y, Nắp thép phía trước trên trục Y, Nắp ống 
thổi có vây dưới trên trục Z, Đèn làm việc, Đèn tín hiệu 
3 màu, X Trục Y / Z Trục vít bi, trục X / Y / Z gắn bánh 
xe, Bộ trao đổi nhiệt cho tủ điện, Hệ thống làm mát.
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Servo Table-up Broaching Machine 
CHU-0510

During broaching, the table moves 
up, the tool is not moving. The oper-
ator stands on ground while operat-
ing the machine, no need to dig a 
hole to put the machine or use 
stairs. This machine apply the cut-
ting-edge broaching technology 
for advanced precision, up to 20% 
longer tool life, and up to 40% 
better power e�ciency. 

Servo Table-up Broaching Machine 
with Automation CHU-2520

As the working height is the same 
as most of the devices such as 
lathes, milling machines, etc., it is 
very easy for the servo table-up 
broaching machine to integrate 
with automation. The operator op-
erates and sees everything visually 
on the smart interface developed 
by Axisco.

Hydraulic Surface Broaching Ma-
chine YST-0812

Surface broaching, also known as 
external broaching, refers to cutting 
single grooves, multiple grooves, or 
special shapes on an object’s sur-
face or edge.
The surface broaching machine can 
do surface pro�le in 2x to 4x faster 
than the milling process. It is opti-
mal for mass production.

Hydraulic Internal Broaching Ma-
chine CHI-0306

The classic, stable and high produc-
tivity choice for making keyways, 
teeths, splines, etc. Axisco provides 
turnkey solution including the 
broaching machine, the �xture, and 
the tools. From 1984, Axisco got its 
reputation from the satisfaction 
from the customers in more than 30 
countries.

Gigantic Hydraulic Machine with 
Automation CHI-8022-1

In heavy industries such as truck 
parts production, Axisco supplies 
heavy duty broaching machine up 
to 80 tons. It is widely used in trans-
mission parts production. The auto-
mation is a hot topic and Axisco has 
an expert team on it.



Chien Wei Precise Technology Co. Ltd
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2D/3D  coordinate measuring machine

A coordinate measuring machine (CMM) is a device 
that measures the geometry of physical objects by 
sensing discrete points on the surface of the object 
with a probe. Various types of probes are used in 
CMMs.

Vertical type grinding machine:  CVG-4T

Vertical type grinding CNC machine is mainly to 
make mold/workpiece for industries of producing 
optics, IC packaging, or key components of machin-
ing..etc.

Any mold/workpiece that needs to grind OD/ID or 
surface is suitable choosing vertical type grinder.

Jig grinding machine: JG-510CM

Jig grinding CNC machine is mainly to make 
mold/workpiece for industries of producing optics, IC 
packaging, or key components of machining..etc.

Any mold/workpiece that needs to grind size of round 
and shape is suitable choosing JIG grinder.

2D/3D  coordinate measuring machine

A coordinate measuring machine (CMM) is a device 
that measures the geometry of physical objects by 
sensing discrete points on the surface of the object 
with a probe. Various types of probes are used in 
CMMs.



Falcon Machine Tools Co., Ltd. 
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Chevalier’s new, next generation SMART-IV sim-
pli�es operational procedures and enhances the 
performance of our CNC grinders. A higher level 
of computing, data analysis and HMI to improve 
your production process. Hardened and ground 
table guideway system with precision-needle 
roller bearings provides stick-slip-free move-
ment when cutting or in rapid traverse. The 
SMART iControl’s conversational programming 
eliminates complicated programming codes 
which easily adapts to future needs for job shop, 
medical, automotive, semiconductor and aero-
space.

FCL series is Chevalier’s multifunctional CNC 
lathe with �exible manual, teaching and CNC 
machining operations. The FCL series provides 
maximum operational �exibility for various 
turning operations. Perfect HMI control allow 
users to easily input machine conditions. Also, 
the FCL series has built-in, long-term value in 
process-based applications. iMCS (iMachine 
Communications System) integrates IoT func-
tions on Chevalier’s CNC machines.

FVGC-series is Chevalier’s vertical grinding 
center with the feature of easy setup, �exible 
and sealed for grinding. FVGC o�ers a sealed 
interior and an automatic �ltration system, 
meets the needs of the semiconductor, punch 
and aerospace industries. The linear axis back-
lash can be compensated to within 1 micron 
and the rotating axis can compensate to 0.001° 
.Three packages for each industries accordingly 
maximize the machine’s e�ciency. 

FSG-2064ADIV is our latest 3-axis fully auto-
matic precision surface grinder with improved 
grinding performance, precision and stability. 
Stronger rigidity produces less vibration and 
smoother movement for years of consistent, 
reliable operation. The control’s variable 
frequency drive system automatically adjusts 
the grinding wheel’s linear speed. A higher 
level of precision, �exibility and functionality 
with in-machine manual dynamic balancing. 
iMCS (iMachine Communications System) 
integrates IoT functions on Chevalier’s CNC 
machines.

FSG-3A818 is our automatic grinder with 
precision, dependability and a�ordability. Its 
double-V crossfeed guideway span ensures 
minimum bending movements to achieve 
maximum support capability for table and 
workpiece. With the electronic non-contact 
reverser, operator can easily set suitable 
table stroke for each workpiece to save 
grinding time and obtain higher grinding 
e�ciency. The low-friction slideways feature 
an automatic forced lubrication system to 
ensure high-accuracy and longer way life.

2D/3D  coordinate measuring machine

A coordinate measuring machine (CMM) is a device 
that measures the geometry of physical objects by 
sensing discrete points on the surface of the object 
with a probe. Various types of probes are used in 
CMMs.

Vertical type grinding machine:  CVG-4T

Vertical type grinding CNC machine is mainly to 
make mold/workpiece for industries of producing 
optics, IC packaging, or key components of machin-
ing..etc.

Any mold/workpiece that needs to grind OD/ID or 
surface is suitable choosing vertical type grinder.

Jig grinding machine: JG-510CM

Jig grinding CNC machine is mainly to make 
mold/workpiece for industries of producing optics, IC 
packaging, or key components of machining..etc.

Any mold/workpiece that needs to grind size of round 
and shape is suitable choosing JIG grinder.

2D/3D  coordinate measuring machine

A coordinate measuring machine (CMM) is a device 
that measures the geometry of physical objects by 
sensing discrete points on the surface of the object 
with a probe. Various types of probes are used in 
CMMs.



Golden Asia Industrial Co.,Ltd
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Chevalier’s new, next generation SMART-IV sim-
pli�es operational procedures and enhances the 
performance of our CNC grinders. A higher level 
of computing, data analysis and HMI to improve 
your production process. Hardened and ground 
table guideway system with precision-needle 
roller bearings provides stick-slip-free move-
ment when cutting or in rapid traverse. The 
SMART iControl’s conversational programming 
eliminates complicated programming codes 
which easily adapts to future needs for job shop, 
medical, automotive, semiconductor and aero-
space.

Induction Hardened Rod
External Diameter Accuracy : f8
Surface Roughness : max Ra 0.2μm
Hard Chrome Thickness : 
 <Φ22.225mm: min 15 μm                                    
 >=Φ24mm: min 20 μm
Surface Hardness: HRC 55° ± 2°
Straightness : <Φ20mm: max 0.25/1000mm
   >=Φ20mm : max 0.2/1000mm
Roundness : tolerance × 1/2
Standard Length : 2M - 6M
Standard Size : Φ6 ~ Φ255 (Φ1/4” ~ Φ10”)
Steel Grade : JIS S45C, S55C, SAE1045, DIN CK45, JIS 
SCM440, other speci�cation can be supplied upon 
request.

Hydraulic Cylinder Tube
Internal Diameter Accuracy : H7, H8, H9
Internal Roughness : max Ra 0.2μm
Straightness : 1-1.2/1000mm
Roundness : tolerance × 1/2
Standard Length : 3M~12M
Special Length : 13M up
Internal Diameter : 18Ø~ 400Ø
Steel Grade : EN 1.0580, E355, JIS STKM13C, DIN ST52, SAE1020
Other Speci�cation can be supplied upon request. (Max 
ID:1000mm, Max bu�ng length:13000mm )

Hard Chrome Piston Rod
External Diameter Accuracy : f7 f8
Surface Roughness: max Ra0.2μm
Hard Chrome Thickness : 
 <Φ22.225mm: min 15 μm                                        
 >=Φ24mm: min 20 μm
Surface Hardness : min HV 850
Straightness :         <Φ20mm: max 0.25/1000mm                        
 >=Φ20mm: max 0.2/1000mm
Roundness : tolerance × 1/2
Standard Length : 3M ~ 6Mup
Standard Size: Φ6 ~ 255Φ (Φ1/4” ~ Φ10”)
Corrosion Resistance(ISO 9227 NSS): Φ<20mm R9 /72hr NSS 
Φ�20mm R9 /120hr NSS
The test of NSS and CASS can be performed in our own laboratory.
Steel Grade: JIS S45C, SAE1045, DIN CK45, EN C45E, ASTM 1045 
(special speci�cation & material can be supplied upon request.)

Telescopic Cylinder Tube
External Diameter Accuracy: f7,f8
Surface Roughness : max Ra 0.2μm
Hard Chrome Thickness : 
 <Φ22.225mm: min 15 μm                                      
 >=Φ24mm: min 20 μm
Surface Hardness : min HV 850
Internal Diameter Accuracy : H7, H8, H9
Internal Roughness : max Ra0.2μm
Roundness: tolerance × 1/2
Special Length : 13 M
Steel Grade : EN 1.0580, E355, JIS STKM13C, DIN ST52, SAE1020 
,other speci�cation can be supplied upon request

Hollow Piston Rod
External Diameter Accuracy : f8
Surface Roughness : max Ra 0.2μm
Surface Hardness : min HV 850
Roundness : tolerance × 1/2
Hard Chrome Thickness: 
 <Φ22.225mm: min 15 μm                                        
 >=Φ24mm: min 20 μm
Standard Length: 2M - 6M up
Steel Grade: JIS STKM13C, STKM11A, STKM13A, JIS S45C, 
SAE1045, DIN CK45, EN C45E, ASTM 1045, EN 19



GRINTIMATE PRECISION INDUSTRY CO., LTD
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Induction Hardened Rod
External Diameter Accuracy : f8
Surface Roughness : max Ra 0.2μm
Hard Chrome Thickness : 
 <Φ22.225mm: min 15 μm                                    
 >=Φ24mm: min 20 μm
Surface Hardness: HRC 55° ± 2°
Straightness : <Φ20mm: max 0.25/1000mm
   >=Φ20mm : max 0.2/1000mm
Roundness : tolerance × 1/2
Standard Length : 2M - 6M
Standard Size : Φ6 ~ Φ255 (Φ1/4” ~ Φ10”)
Steel Grade : JIS S45C, S55C, SAE1045, DIN CK45, JIS 
SCM440, other speci�cation can be supplied upon 
request.

Model: GRC-060 Hydrostatic Rotary Surface Grinder 
The machine structure is in one piece cast iron, perfectly 
upgrade the machine stability.
The grinding area is separated from the guideway area to avoid 
the pollution to the ball screw and linear guideway. 
The worktable can be adjusted +/-2 degree for calibration.
With HMI interface for user friendly operation and it is able to 
do convex or concave taper surface grinding. 
Suitable for various materials such as PP/metal/ceramic. 

Model: CTS-100 Hydrostatic Plunge Type Cylindrical Grinder 
The CTS-100 has won 2020 Taiwan Excellence Award.  
With wide grinding wheel up to 300 mm which is suitable for transmission shaft 
for one feed of multiple steps form grinding. 
Standard equipped with Headstock and Tailstock both work with double-sided 
Synchronous, it will not cause the interference between the carrier and work-
piece. No need to �ip over the workpiece during grinding process to create the 
high CP Value.  

Model: CAC-055 Hydrostatic Angular Type Cylindrical Grinder 
CAC-055 is built with strong robust machine base to prevent the vibration 
to ensure the grinding accuracy.  
With 150mm wide grinding wheel which is suitable for end face grinding.  
Able to comply with the high precision grinding requirements for automo-
tive gear machining, aerospace parts machining, other industries work-
piece which request for high accuracy grinding.  
High rigidity and high vibration resistance hydrostatic spindle it is better 
performance & accuracy than the bearing spindle.  



Jainnher Machine Co.,LTD
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Model: GRC-060 Hydrostatic Rotary Surface Grinder 
The machine structure is in one piece cast iron, perfectly 
upgrade the machine stability.
The grinding area is separated from the guideway area to avoid 
the pollution to the ball screw and linear guideway. 
The worktable can be adjusted +/-2 degree for calibration.
With HMI interface for user friendly operation and it is able to 
do convex or concave taper surface grinding. 
Suitable for various materials such as PP/metal/ceramic. 

Model: CTS-100 Hydrostatic Plunge Type Cylindrical Grinder 
The CTS-100 has won 2020 Taiwan Excellence Award.  
With wide grinding wheel up to 300 mm which is suitable for transmission shaft 
for one feed of multiple steps form grinding. 
Standard equipped with Headstock and Tailstock both work with double-sided 
Synchronous, it will not cause the interference between the carrier and work-
piece. No need to �ip over the workpiece during grinding process to create the 
high CP Value.  

Model: CAC-055 Hydrostatic Angular Type Cylindrical Grinder 
CAC-055 is built with strong robust machine base to prevent the vibration 
to ensure the grinding accuracy.  
With 150mm wide grinding wheel which is suitable for end face grinding.  
Able to comply with the high precision grinding requirements for automo-
tive gear machining, aerospace parts machining, other industries work-
piece which request for high accuracy grinding.  
High rigidity and high vibration resistance hydrostatic spindle it is better 
performance & accuracy than the bearing spindle.  

To equip with NC controller is easy operation, shorten process-
ing time and save the labor cost. JHU-2706NC cylindrical ma-
chine will help customer to improve production capacity. 
According to the workpiece characteristics, our engineers 
design the solution to ful�ll customer’s accuracy demand. Ma-
chine with best performance and economy price. There’s a 
wide range of applications such as electronic industry, medical 
industry, precision hardware,
automobile/motorcycle/bicycle parts and recreation industry.
Max. work swing: 270mm
Max. grinding length: 600mm
Max. grinding diameter: 250mm
Max. job weight in centers:70kg

JHC-20S-CNC8 centerless machine equipped with auto loading / unloading 
device. Aesthetics Splash Guard and high strength one-piece fabricated base . 
Semi-hydraulic �oat spindle is protected by an oil membrane which results in 
minimal contact friction. Regulating wheel drive by servo motor variable speed 
from 10～250RPM. Automatic wheel dressing. Automatic compensation func-
tion and no need to do the extra editing on the program. The range of grinding 
diameter is from 1~ 100mm. Machine equipped with “Dual System”, it’s conve-
nient for technician to control the movement of axes and loading/unloading 
devices only by one controller. 

The structural parts of JHI-150CNC internal machine are manufactured 
from high quality Meehanite cast iron The spindle head employs high accu-
racy roller bearings and can be swiveled ±8° to grind the taper of work-
piece. CNC controller use macro machining programs. Versatile cyclic grind-
ing motions include fully automatic grinding, coarse grinding trimming, 
�ne grinding and spark-free grinding, The machine is ideal for both mass 
production and small lot �exible grinding operations. To equip with auto-
mation can increase production e�ciency.
Range of ID grinding: Ø6-150mm
Max. grinding depth: 150mm
Max holding length: 200mm
Swing over bed: 500mm



MANFORD MACHINERY CO., LTD. 
�������������� �����
��������������� ��������������� ��������

����������
���	��������������������
���	�������	©
�����������������������
���	�������	���������������������������������	����������
��������������¢�	�����
�
���������������������
�����¢���������
������������������������������
����������������
������������������
��������������������������
������
������������������������������������
���
�������������������������������
��������	������������������������������
��������	���������������	��������������������������������������������
���������

�������� �������������������������������������������������

To equip with NC controller is easy operation, shorten process-
ing time and save the labor cost. JHU-2706NC cylindrical ma-
chine will help customer to improve production capacity. 
According to the workpiece characteristics, our engineers 
design the solution to ful�ll customer’s accuracy demand. Ma-
chine with best performance and economy price. There’s a 
wide range of applications such as electronic industry, medical 
industry, precision hardware,
automobile/motorcycle/bicycle parts and recreation industry.
Max. work swing: 270mm
Max. grinding length: 600mm
Max. grinding diameter: 250mm
Max. job weight in centers:70kg

Vertical Machine Center
Axis motors are direct coupled with ball screws, featuring 
highly e�cient motion control, high response and low 
noise. And the box way series machining centers are all 
Finite Element Analysis (FEA) designed. The machine struc-
ture is optimized for maximum mechanical rigidity but 
with minimum cast iron material used. 

Double Column Machining Center
Manford is able to o�er high quality customized parts with fast delivery. 
High professional and experienced hand scrapping team for machine 
assembly. 

VU-620
U-620 o�ers high speed, high accuracy and more reliable 
quality. Twin door design with wide open space is easy for 
loading workpiece. Movable column C-shape provides 
superior rigidity. Rotary table with one-piece iron casting 
provides excellent ductility and greater anti-vibration. 
Rotary table selection: standard worm gear, or double DD 
motor. 



MYLAS Machinery
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Vertical Machine Center
Axis motors are direct coupled with ball screws, featuring 
highly e�cient motion control, high response and low 
noise. And the box way series machining centers are all 
Finite Element Analysis (FEA) designed. The machine struc-
ture is optimized for maximum mechanical rigidity but 
with minimum cast iron material used. 

MY-TURN T42/52/60 DSY
T42/52/60 DSY is equipped with dual spindles, a single 
turret that enable to involve  12 tools.
To enhance the perfomance, Y-axis functionality promotes 
side and face milling, drilling, and tapping. Both Jaw chuck 
and collet chuck can be use in DSY type.
Besides, all axes feature an oversized box-way design for 
dramatically increased rigidity and stability. The box-ways 
are also specially heat treated and precision ground for 
higher durability and rigidity.

MY-TURN DT42 / 52 / 65
Box ways on all axes are oversized and precision ground to a near mirror �nish 
for smooth, fast precision movements providing dynamic rigidity and heavy-du-
ty cutting ability.
Y-axis travel +/- 35mm is supported by two slides, distributing the machining 
force evenly to ensure accuracy and rigidity.
Z-axis is equipped with precision high-rigidity 32mm ball screws and all other 
axes use 28mm ball screws to ensure fast feed rates and extended long-term du-
rability for trouble free machining.

MY-TURN T25/36/42
The model is equipped single spindle. The tooling system is de-
signed as modular and has six types of tool systems. This model is 
the most economical and most �exible machine model for simple 
machining. There are also some function below:
C-axis functionality on spindle allows for milling, drilling, and tap-
ping.
High/low pressure coolant pump for �ne surface �nishing and 
deep hole drilling.
Oversized box ways on X and Z-axis for maximum stability.



PAO FONG INDUSTRY CO., LTD
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This PF-6SH has dual spindles of Vertical and Horizontal type, 
greatly increasing the various mechanical processing methods, 
and with the good precision at range in between 
0.01mm~0.02mm. 

For the vertical column track is designed for integrated, and 
through the precision grinding process, given the machine more 
rigidity, strong, and steady during the processing works, the 
change speed gears are made of SCM415 steel, also through an-
nealing-add carbon heat treatment, it is wear-resisting, have the 
long using life more than 25 years.

This SNC series machine is equipped with a 15” touch screen, 
which is easier for users to operate, the API method to allow the 
server to grab the controller data to achieve the concept of 
smart machinery. Support 4 axis simultaneous motion, ma-
chine with a numerical control panel, available for use GM 
code, to processing the mass-produced workpieces, quickly 
shift between manual and automation mode. It can read CAD/-
CAM output codes and process complex workpieces.

MY-TURN T42/52/60 DSY
T42/52/60 DSY is equipped with dual spindles, a single 
turret that enable to involve  12 tools.
To enhance the perfomance, Y-axis functionality promotes 
side and face milling, drilling, and tapping. Both Jaw chuck 
and collet chuck can be use in DSY type.
Besides, all axes feature an oversized box-way design for 
dramatically increased rigidity and stability. The box-ways 
are also specially heat treated and precision ground for 
higher durability and rigidity.



PROVIDENCE TECHNOLOGY CO., LTD
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CNC Automatic Pallet Changer Machining Center

1) This machine allows the operator to set up work-
pieces while the machine is performing cutting, to 
increase e�ciency.
2) The pallet change drive by servo moto within 7 
sec. An air blast device is applied for cleaning the 
positioning block before pallet positioning; 
Hence high positioning accuracy is ensured

CNC 5-axis Machining Center (B/C Axis)

1) MAX series is suitable for use in aerospace industry, elec-
tronics industry, automotive industry, medical industry 
and mold industry. This MAX series can help user to reduce 
preprocessed time for �xing working-pieces.
2) The design of B/C structure with twin arms is for support 
and stability. Then when you do machining in C axis, the 
accuracy is precision.

CNC 5-axis Machining Center (A/C Axis)

1) Table surface and C-axis center at the same level, to 
improve the accuracy of machining datum point (pro-
gram reference point).
2) Table can be reserved 2 holes (OPT) with 6-8 bars to 
install jigs.
3) To connect the base of 4/5 axis with X axis linear way 
and ballscrew can makes the interference of Z axis 
travel decrease e�ectively to maintain high rigidity of 
machine.

 CNC Vertical Machining Center

1) 3 axes adopt high precision linear guideway, suitable 
for the needs of high-speed precision machining.
2) Spindle with ring sprinkler design, to improve cooling 
needed during cutting.
3)Option: MLC series (X/Y-Linear ways；Z-Box way)



SIGMA CNC Technology Machinery Co., Ltd.
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CNC Automatic Pallet Changer Machining Center

1) This machine allows the operator to set up work-
pieces while the machine is performing cutting, to 
increase e�ciency.
2) The pallet change drive by servo moto within 7 
sec. An air blast device is applied for cleaning the 
positioning block before pallet positioning; 
Hence high positioning accuracy is ensured

SDV series: CNC Double Column Machining Center 
with Model No. SDV-1611~6239
X axis travel: 1600~6200mm
Y axis travel: 1100~3900mm
Z axis travel: 760mm, 1000mm, 1200mm
Z axis is 2 linear guideways (width 85mm) and Y-axis 
is 2 linear guideways. For X axis, when worktable 
width is over 2.2m, there will be 3 linear guideways.

SDV-H series: CNC Double Column Machining 
Center with Model No. SDV-1611H~6239H
X axis travel: 1600~6200mm
Y axis travel: 1100~3900mm
Z axis travel: 760mm, 1000mm, 1200mm
Z axis is 4 linear guideways and Y-axis is 3 linear 
guideways. For X axis, when worktable width is over 
2.2m, there will be 3 linear guideways.

SCR series: CNC Double Column Cross Rail Movable Type Ma-
chining Center with Model No. SCR-3224H~6239H
X axis travel: 3200~6200mm
Y axis travel: 2400~3900mm
Z axis travel: 760mm, 1000mm
W axis travel: 1400mm
Z axis is 4 linear guideways. Y axis is 3 linear guideways. X axis 
3 linear guideways. W axis is 4 box ways.
The Y axis beam can move up and down (W-axis) to increase 
the range of Z axis machining. 

S5F series: CNC Double Column 5 Face Machining 
Center with Model No. S5F-3732~6742
X axis travel: 3700~6700mm
Y axis travel: 3200~4200mm
Z axis: 1000mm, 1200mm
Z axis is 4 linear guideways. Y-axis is 3 linear guideways. 
X axis 3 linear guideways.
The vertical and horizontal spindle are integrated into 
the same head.  The horizontal spindle can be used for 
side milling. The 5° indexing is available.



Taiwan Machine Tool Co., Ltd.

TMT TLV-850II is known for its stability and capability of 
manufacturing with its high rigidity structural design 
supports high speed and heavy duty cutting conditions 
required today. 

Equipped with P4 grade roller type linear guides on 
three axes, provide stability and heavy cutting. Also, it 
highly improves the chip removal rate up to 30% which 
satisfy the customer’s needs on various application proj-
ects.

TMT TPV-513II, three axes with servo motors, could position rapid-
ly(60m/min.). Option with direct type spindle speed up to 24,000 RPM 

-
hanced. Through spindle coolant system, cutting inquiries with vari-

To meet customized needs, 21 stations of tool magazines are support-
ed by BT-30 Series. The X, Y, Z-axis slideways, mounted with precision 
linear ways, shows the highest stability during high speed operating. 

TMT TTL series is equipped with high-rigid roller linear guide-
ways. It not only precise and accurate, but have cutting capabili-
ties comparable to boxway models. Under high-loaded cutting 
conditions, the machine body still maintains its stability, which 
will meet your demand in precision cutting.

Considering the close hands-on operability, TTL Series adopts 
30 degree slant bed design with low gravity, which integrates 

-
ious product manufacturing.



TJR Precision Technology Co., Ltd

…

TJR Rotary table AR-210R

TJR alloy steel worm gear rotary table with high torque 
are much more anti-wear than bronze worm gear. The 
reason is the tilting axis needs to bear a heavy load, alloy 

-
tance.

TJR Rotary table RC-255N

TJR roller gear cam rotary table through precise adjustment of pre-
loading and design with rolling contact, each needle bearing is tightly 

high rigidity, and high precision.

Besides, with rolling contact to transmit kinetic energy, energy con-
sumption during the drive can be reduced. This enables the roller gear 
cam rotary table to achieve no heat generation by gear wearing and 

TJR Rotary table AD-261iB

TJR provides torque motor rotary tables with excellent accelera-
tion and deceleration capabilities. Our torque motor rotary 
tables are zero-backlash, extremely rigid, wear-free durability, 
have high dynamic accuracy, are suitable for a wide range of 
automated production machining.

Johnson Wang



Toyo Automation Co.,Ltd
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TJR Rotary table AR-210R

TJR alloy steel worm gear rotary table with high torque 
are much more anti-wear than bronze worm gear. The 
reason is the tilting axis needs to bear a heavy load, alloy 
steel worm gear can signi�cantly enhance wear resis-
tance.

The smallest linear guiderail linear motor module on the 
market, the LGW, is made by TOYO . from Taiwan. The 
LGW module received the Taiwan Excellence Award for 
2022 for the advanced design that shrank the size by 
40% compared to other solutions on the market.

TOYO's high-precision desktop robot with in-house developed, 
easy-to-use software makes integration for dispensing, soldering, 
automated optical inspection (AOI), screw-tightening applications a 
breeze.

TOYO are continuing research and develop the new products to 
solve upcoming requirement of automation �elds, which 
include the actuators, servo cylinders , AGVS, desktop robots 
and Air bearing.



YING SHUN MACHINERY INDUSTRY CO., LTD.
��������������� ������������������� ������������	�� ����������

����������������������������§��������������
��������������������������������������
�������������������
������������������� ��� �������������
������������������������������	��������������������������	�
�
��
����������
���������
�������	������������	���������������������������������
�������������������������������������������������������£������	��
�������������������������������������������	����������������������������������������	��
���������������������������
���
��������	������������������
�������������������������������������
�����������
��������������������������
��������������
���	���£�����������
������������������
��
������	�������������������������
�����������������������������
���������������������
��� �� �������������	�������������

�����������������������������������������������������������	���������������

The smallest linear guiderail linear motor module on the 
market, the LGW, is made by TOYO . from Taiwan. The 
LGW module received the Taiwan Excellence Award for 
2022 for the advanced design that shrank the size by 
40% compared to other solutions on the market.

Vertical & Horizontal Milling Machine

Model: YSM-28 series
X/Y/Z travel : 1000 / 400 / 440 mm
Vertical Spindle taper : NT40 (Ø110)
Horizontal Spindle taper : NT40 
Vertical/Horizontal Spindle motor : 5HP
Standard Accessories: Draw bar, Tool box and 
tools, Font �nned bellows cover (Y), Back chip 
cover (Y), Halogen light(24V), Automatic lubrica-
tion system, Deluxe type Electric box, X Axis 
Gear box, X/Y axis Ball screw, Z Axis Rapid 
up/down, Horizontal milling device, Transverse 
cutter bar(25.4 mm)

Vertical & Horizontal Milling Machine

Model: YSM-26 series
X/Y/Z travel : 1000 / 400 / 470 mm
Vertical Spindle taper : NT40 (Ø105)
Horizontal Spindle taper : NT40 
Vertical/Horizontal Spindle motor : 5HP
Standard Accessories: Draw bar, Tool box and 
tools, Chip cover on Y axis, Halogen light(24V), 
Automatic lubrication system, Deluxe type Elec-
tric box, X Axis Gear box, X/Y axis Ball screw, Z 
Axis Rapid up/down, Horizontal milling device, 
Transverse cutter bar(25.4 mm)

Vertical Turret Milling Machine 

Model: YSM-860 series
X/Y/Z travel : 860(Opt1000) / 420 / 400 mm
Spindle taper : NT40 (Ø105)
Spindle motor : 5HP
Standard Accessories: Draw bar, Tool box and 
tools, Chip cover on Y axis, Turcite B (X/Y), Heat 
treatment and grinding (X/Y/Z),Halogen light 
(24V), Auto lubrication system, X Axis Servo 
Feed, X/Y Axis Ball Screw, Z Axis Rapid 
up/down, Elector Box

Knee Type Milling Machine

Model: YSM-20B series
X/Y/Z travel : 1000 / 420 / 400 mm
Spindle taper : NT40 (Ø110)
Spindle motor : 5HP
Standard Accessories: Draw bar, Tool box and 
tools, Font �nned bellows cover (Y), Back chip 
cover (Y), Turcite B (X/Y), Heat treatment and 
grinding (X/Y/Z), Tapping equipment of spin-
dle, Halogen light (24V), Auto lubrication 
system, X/Y Axis Ball Screw, X/Y Axis Servo 
Feed, Z Axis Rapid up/down, Elector Box

CNC Bed Type Milling Machines
 
Model: YSM-600S series
X/Y/Z travel : 1000(Opt1200,1400) / 400 / 
440 mm
Spindle taper : NT40 (Ø110)
Spindle motor : 5HP
Control Brand :Fanuco, Sinumerik, Syntec
Standard Accessories: Draw bar, Tool box 
and tools, Steel cover on X axis, Rear �nned 
bellows cover on Y axis, Front steel cover on 
Y axis, Below �nned bellows cover on Z axis, 
Working lamp, 3-color signal lamp, X/Y/Z 
axis Ball screw,  X/Y/Z axis panel mounted 
hand wheel, Heat exchanger for electrical 
cabinet, Coolant system

CNC Bed Type Milling Machines
 
Model: YSM-600S series
X/Y/Z travel:1000(Opt1200,1400)/400/440 mm
Spindle taper : NT40 (Ø110)
Spindle motor : 5HP
Control Brand :Fanuco, Sinumerik, Syntec
Standard Accessories: Draw bar, Tool box and 
tools, Steel cover on X axis, Rear �nned bellows 
cover on Y axis, Front steel cover on Y axis, 
Below �nned bellows cover on Z axis, Working 
lamp, 3-color signal lamp, X/Y/Z axis Ball screw,  
X/Y/Z axis panel mounted hand wheel, Heat 
exchanger for electrical cabinet, Coolant 
system




