
WOODMASTER 1325R WM-
MÁY PHAY CNC TRUNG TÂM 2D TẢI NẶNG (thay dao tự động)



WM-1325R
Đặc điểm nổi bật

Trục Router thay dao tự động

Đầu Router 9Kw mạnh mẽ, độ bền cao có thể 

hoạt động liên tục. Tốc độ vô cấp từ 3000 – 

24000 vòng/phút, tốc độ tối đa 24000 v/phút. 

Có thể thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin liên 

quan đến trạng thái làm việc, và chuyển tải 

thông tin này đến hệ thống điều khiển của 

máy đảm bảo luôn vận hành chính xác

Đầu gá dao ISO30ER32 
Đầu gá dao tiêu chuẩn ISO bằng thép 

không gỉ độ bền cao, độ cứng 

48HRC-52HRC , mức cân bằng động G2.5, 

tốc độ quay 30,000 vòng /phút

Cụm thay dao 
Gồm 8 khay dao với độ bền cao kéo dài 

tuổi thọ, sử dụng lâu dài và không cần bảo 

trì, được bố trí khoa học tiết kiệm thời gian 

thay dao



WM-1325R
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

Bơm hút chân không tải 
nặng loại khô

Máy được trang bị bơm chân không 

EUROVAC – Taiwan , Công suất 7.5HP,  trên 

mặt bàn 1300x2500mm


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 
Syntec  Đài Loan
MÔ TƠ SERVO và DRIVER của Syntec – Đài 

Loan. Hãng sản xuất Servo, Driver hàng 

đầu thế giới, đem đến tốc độ, độ chính xác 

và ổn định rất cao



Cấu trúc khung ổn định, bền vững

Máy lạnh làm mát tủ điện

Hệ thống nén khí Airtac Đài 
Loan

WM-1325R
Đặc điểm nổi bật

Cáp điện và ống dẫn cáp IGUS Đức

Cục hít ván kê cao đi kèm

Bàn hút chân không thiết kế Đúc 
nguyên khối

Hệ thống ray trượt, vít me 
xoắn Đài Loan

Thiết bị điện TECO- ĐÀI 
LOAN



Kích thước bàn

Hành trình trục X

Hành trình trục Y

Hành trình trục Z

Tốc độ dịch chuyển: X

Tốc độ dịch chuyển: Y

Tốc độ dịch chuyển: Z

Đầu router

Tốc độ trục

Thay dao tự động

Kích thước máy

Đầu gá dao

Motor bơm hút chân không

Máy được thiết kế tải nặng, sử dụng trục vít xoắn

1300×2500mm

1300mm

40m/ phút

2500mm

40m/ phút

15m/ phút

9 kw

3,000-24,000v/ph

8 mẫu

3900×2300×2400mm

ISO30ER32

7.5Hp Eurovac

250mm

WM-1325R
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

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



WM-1325R
ỨNG DỤNG



WM-1325R
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

WM-1325R
HỆ THỐNG SHOWROOM ĐẠI PHÚC VINH CNC


