
PRO-MASTER-T3
MÁY CNC 3D 5 TRỤC  ( 3 trục dao )Woodmaster



PRO-MASTER-T3
Máy chuyển động 5 hướng trục có khả năng gia 
công 3D, sử dụng 3 dao làm việc liên tục

Máy gia công CNC 3D 5 trục chuyển động 5 hướng trục 

Máy có thể gia công nhiều sản phẩm phức tạp hoặc 3D, máy với thiết kế 3 đầu 

dao nên rất thuận tiện xử lý nhiều công việc một lúc không cần thay dao, đem 

lại năng xuất và hiệu quả cao. Đây là một trong những xu hướng của thời đại 4.0 

áp dụng công nghệ vào để tối ưu gia công gỗ mang lại hiệu quả vượt trội so với 

cách làm truyền thống, chất lượng và số lượng sản phẩm được đảm bảo tuyệt 

đối kịp tiến độ các đơn hàng lớn



PRO-MASTER-T3
Đặc điểm nổi bật

Hệ thống điều khiển Syntec 
Đài Loan

Biến tần Simphoenix

Bộ điều khiển SYNTEC mạnh mẽ đủ khả 

năng xử lý các chuyển động phức tạp, tốc 

độ cao mà vẫn rất mượt mà.

Biến tần công suất cao cải thiện hiệu suất 

để tiết kiệm năng lượng, thực hiện điều 

chỉnh tốc độvô cấp, tăng tốc và giảm tốc 

rất thuận tiện. Tốc độ thay đổi mượt mà và 

tăng tốc độ nhanh, giảm sụt áp và tăng tuổi 

thọ của máy



PRO-MASTER-T3
Đặc điểm nổi bật

Bơm hút chân không tải 
nặng loại khô
Máy được trang bị bơm chân không 

EUROVAC – Taiwan , Công suất 7.5HP


Nó có đặc điểm là tiếng ồn thấp, lưu lượng 

hút lớn và thời gian hút ngắn để nâng cao 

hiệu quả công việc

Hệ thống Driver Servo 
Yaskawa Nhật Bản
MÔ TƠ SERVO và DRIVER của Yaskawa – 

Nhật Bản , hãng sản xuất Servo, Driver 

hàng đầu thế giới, đem đến tốc độ, độ 

chính xác và ổn định rất cao

Hệ thống ray trượt, vít xoắn Đài 
Loan

Toàn bộ hệ trục X, Y, Z  sử dụng vít me 

xoắn (độ chính xác cực cao). Ray trượt 

vuông giúp cơ cấu máy chuyển động một 

cách trơn tru và chính xác

Cấu trúc khung ổn định, bền 
vững

Thân máy được gia công bằng thép hiệu 

suất cao, các mối hàn chắc chắn và sau đó 

được tôi luyện nguyên khối trong lò tôi 

chuyên dụng



Hệ thống làm mát tủ điện tự động

Hệ thống nén khí Airtac Đài 
Loan

PRO-MASTER-T3
Đặc điểm nổi bật

Cáp điện và ống dẫn cáp IGUS Đức

Bàn hút chân không thiết kế đúc 
nguyên khối

Cục hít kê cao đi kèm Thiết bị điện Shihlin, 
Teco Đài Loan



Kích thước bàn

Kích thước máy

Hành trình trục X

Hành trình trục Y

Hành trình trục Z

Hành trình trục C

Motor servor trục X/Y/Z/A/C

Motor trục chính

Tốc độ trục

Trục tiện

Motor bơm hút chân không

1300x2500mm

3900x2300x2600mm

1600mm

0-360 độ

2500mm

1.5/2/1.5x1x1 ( kw)

7.5 + 5.5 kw

3,000-18,000v/ph

Options 

7.5Hp Eurovac

400mm

3900 kgTrọng lượng máy

PRO-MASTER-T3
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

* Cung cấp kỹ sư lắp đặt vận hành và chuyển giao công nghệ.



PRO-MASTER-T3
ỨNG DỤNG



PRO-MASTER-T3
HÌNH ẢNH VẬN HÀNH TẠI XƯỞNG



TỈNH ĐỒNG NAI4

Địa chỉ: Số 10, Đường 2A, KCN Biên Hoà 2,Phường An Bình, 
Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

0982.421.343Hotline:
0332 533 343  - Ms Thương

 - Mr Công

TP HÀ NỘI3
Địa chỉ: Km12+800, QL.3, Tổ 6, Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội

0901.624.343Hotline:
0919 421 343  - Mr Tuấn

 - Mr Cường

TP HỒ CHÍ MINH2
Địa chỉ: 62C, Nguyễn Thị Thập, P. Bình Thuận, Q7, TP. HCM

0937.378.343Hotline:
0918 744 343

 - Mr Cường
 - Ms Trang

TỈNH BÌNH DƯƠNG1
Địa chỉ: Số 10, QL.13, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

0933.671.343Hotline:
0933 471 343

 - Mr Hải
 - Ms Thủy

PRO-MASTER-T3
HỆ THỐNG SHOWROOM ĐẠI PHÚC VINH CNC


