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ซีเอนซี ฟารอีสแมชีนเนอรี่ จำกัด
CNC FAR EAST MACHINERY CO.,LTD.

   

      เปนผูเชี่ยวชาญดานเครื่องจักรกลดานโลหะ
แผนอยางครบวงจร มากกวา 40 ป จากทั่วโลก 
โดยนำเสนอเทคโนโลยี ใหมๆตลอดเวลา เพื่อให
สอดคลองกับความ ตองการของลูกคา ภายใต
คุณภาพที่ดีเยี่ยม และราคาที่เหมาะสม รวมถึง
บริการหลัง การขายที่ดีมีประสิทธิภาพภายใตการ
ดูแลจากวิศวกรผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความ
ชำนาญ มีทักษะประสบการณสูงไวคอยดูแลลูกคา
อยางใกลชิด
 

        ทั้งนี้ลูกคาสามารถเลือกชมเครื่องจักร
พรอมแสดงการสาธิตไดที่โชวรูมของเราอีกดวย
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เครื่องตัดไฟเบอรเลเซอรตัดโลหะแผนและแปป 

เครื่องตัดไฟเบอรเลเซอร (โตะสลับ)

เครื่องตัดไฟเบอรเลเซอรสามารถทั้งแผนทั้งทอไดใน
เครื่องเดียว ความแมนยำสูง ควมคุมโดย ระบบคอมพิวเตอร 
PC ที่มีประสิทธิภาพสูง คุมคาแกการลงทุน สามารถตัดทั้ง
แผนและทอ ตัดโลหะไดหลากหลายชนิด เชน  อลูมิเนียม สแตน
เลส ทองหลือง ทองแดง และ อื่นๆ  ใชงานงาย ประหยัด
พลังงาน อุปกรณหัวตัดและเครื่องกำเนิดเลเซอร IPG จาก
อเมริกา 

เครื่องตัดไฟเบอรเลเซอรสำหรับทอ
 

สามารถรองรับงานโครงสราง KNOCK-DOWN และ งาน
เฟอรนิเจอร  

งานเรียบรอยและสรางมูลคางานไดอยางคุมคา 

เครื่องตัดไฟเบอรเลเซอร โตะสลับขนาด 5 x 10 ฟุต กําลังวัตต 1,000-4,000 วัตต
ชุดกำเนิดไฟเบอร IPG จากอเมริกา ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร มี ประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูง สามารถตัดโลหะไดหลาก
หลายชนิด เชน อลูมิ เนียม, เหล็ก, สแตนเลส,ทองเหลือง และอื่นๆ
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เครื่องตัดไฟเบอรเลเซอรตัดทอโลหะ
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เครื่องพับโลหะแผนดวยระบบไฟฟา เครื่องบากมุมปรับองศา 

เครื่องพับโลหะแผนดวยไฟฟา นวัตกรรมใหมที่มีประสิทธิภาพ
สูงสุดของโลก 

ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร 

ขับเคลื่อนดวยเซอรโวมอเตอร เพื่อตอบสนองงานพับที่
ตองการความแมนยำสูง ความเร็ว 200 มม./วินาที 

สามารถขจัดปญหาการซอมบำรุงที่นาเบื่อ เนื่องจากเครื่อง
ไมมีปม, วาลว และระบบน้ำมัน เหมือนเครื่องธรรมดาทั่วไป
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เครื่องบากมุม ปรับองศาได ตั้งแต 30-40 องศา 

บากงานโลหะแผนตั้งแต 0.3-0.6  มม.

ปรับความหนาไดอัตโนมัติ 

ทำงานคลองตัว 

ปรับเปลี่ยนองศา งานบากมุมไดรวดเร็วทันที
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เครื่องเจาะฉลุอัตโนมัติ

เครื่องเจาะฉลุอัตโนมัติกำลังเจาะมาตรฐาน 30 ตัน

สามารถบรรจุพิมพเจาะไดสูงสุดถึง 60 พิมพ และ 30 พิมพ 

หมุนได 360 องศา เจาะงานที่มีความหนาตั้งแต 0.5 - 6 มม. 

รองรับแผนที่มีขนาด 4 x 8 ฟุต และ 5 x 10 ฟุต

ระบบตั้งคาจับชิ้นงานอัตโนมัติ 

ระบบ Flex Hybrid System สามารถเพิ่มความเร็วสูงสุดถึง 
2000 ครั้ง/นาที 

เขียนลวดลาย ลากตัด หรือลากขึ้นรูปตางๆ บนชิ้นงานได 
อยางงายดายดวยโปรแกรม แสดงผลงานเปนรูปภาพ

ระบบโหลดชิ้นงานเขา-ออกอัตโนมัติ

ชุดระบบโหลดชิ้นงานเขา-ออกอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สามารถรองรับการผลิตตอเนื่อง 24 ชม. อยางแมนยำ 
และลดปญหาบุคคลากรในอนาคต
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เครื่องพับโลหะแนวนอน

เครื่องดัดและพับชนิดแนวนอน

เครื่องดัดและพับชนิดแนวนอนอเนกประสงค

สำหรับพับชิ้นงานโลหะที่มีหนาแคบและหนาทุกประเภท และงาน
พับมุมปดที่เครื่องพับทั่วไปไมสามารถทำได

สามารถบันทึกจังหวะการพับองศาตางๆ ไดตอเนื่องและ
แมนยำ
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PENTA LASER
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เครื่องไฟเบอรเลเซอร (ขนาดใหญพิเศษ)

เครื่องตัด Fiber Laser กําลังวัตต 6,000-15,000 วัตต โตะสลับขนาดใหญพิเศษ ยาวตั้งแต 4 เมตรถึง 8 เมตร หนากวาง 
สูงสุด 2.5 เมตร ตัดหนาไดสูงสุดถึง 50 มม.สามารถตัดโลหะไดหลายชนิด ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร ชวยประหยัดเวลา 
ในการตัด คาใชจายในการดูแลรักษาตํ่า

PENTA LASER
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เครื่องวี-คัทอัตโนมัติ

เครื่องวี-คัทอัตโนมัติ คุณภาพสูง อันดับหนึ่งของโลก
 
ทำงานไดอยางรวดเร็วและแมนยำ

 สามารถวีแผนเหล็กไดยาวสูงสุด 6 เมตร 

เหมาะสำหรับงานพับที่ตองการความคมสวยของรอยพับ 
เชน งานประดับตกแตง 

งานพับสแตนเลสที่เนนความสวยงาม และไมสามารถทำได 
ดวยเครื่องพับทั่วไป

Tool Change (HSS) Tool Change (TCI)
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เครื่องตัดไฮดรอลิคคุณภาพเยี่ยม สามารถตัดเหล็กไดตั้งแต 0.3 - 20 มม. ความยาว 2.5 - 10 ม. โครงสรางแข็งแรงทนทาน 
ตัดงานไดแมนยำ เที่ยงตรง ไมแอนกลาง ใชงานงาย
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เครื่องตัดไฮดรอลิค

เครื่องพับไฮดรอลิค กำลังอัดตั้งแต 50-300 ตัน หนากวางสูงสุด 6 เมตร ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร อัตโนัติ สูงสุด 7 
แกน พรอมระบบ crowning system ปองกันการแอนกลาง มาตราฐานยุโรป

เครื่องพับไฮดรอลิค
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เครื่องพับโลหะแผนไฮดรอลิคระบบ CNC

เครื่องพับโลหะแผนไฮดรอลิค

ระยะเปดสูงพิเศษเหมาะสำหรับงานพับทุกประเภท

ควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร 2D และ 3D

ทำใหการพับชิ้นงานมีความเที่ยวตรงและแมนยำสูง

มีระบบ CROWNING SYSTEM มาตราฐานจากเยอรมนี องศา
ของงานพับมีความสม่ำเสมอตลอดทั้งแนว
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เครื่องตัดบาก เจาะ เอนกประสงค
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เครื่องตัด บาก เจาะ อเนกประสงค

ไดรับความนิยมสูงสุดจากทั่วโลก เจาะเหล็กแผนที่มีความหนาไดดี โดยไมตองใชสวาน กำลังเจาะ 45-220 ตัน ทำงานไดรวดเร็ว
และแมนยำ สามารถเพิ่มอุปกรณควบคุมพิเศษ เพื่อเจาะชิ้นงานไดยาวถึง 15 เมตร เหมาะสำหรับงานผลิตเสาสงสัญญาณ
โทรคมนาคม

SHEARING OF FLAT BAR CUTTING OF ROUND AND SQUARE BARS

NOTCHING STATIONS

L CUTTING ANGLE
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เครื่องตัด บาก เจาะ เอนกประสงค ดวยระบบฉากหลังอัตโนมัติ
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เครื่องตัด พับ บาก เจาะ เอนกประสงค

เครื่องเจาะโลหะแผนอัตโนมัติ
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CONVENTIONAL

SYSTEM

BENDICROP

SYSTEM
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เครื่องมวนไฮโดรลิค 4 ลูกกลิ้ง

สำหรับมวนโลหะแผน ความกวางตั้งแต 1 – 6 เมตร ความหนาตั้งแต 1 - 100 มม. เหมาะสำหรับงานมวนกลมและกรวย

เครื่องดัดโลหะรูปพรรณ

เครื่องดัดเหล็กรูปพรรณ สำหรับงานดัดเหล็กโครงสราง

สามารถทำงานไดทั้งแนวตั้งแนวนอน 

มาพรอมอุปกรณแสดงคาตำแหนงของลูกกลิ้ง เพื่อควบคุม
ขนาดงานมวนไดเทากันทุกชิ้น
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เครื่องขัดแตงผิวโลหะคุณภาพเยี่ยม สำหรับลบขอบคม จากการตัดดวยเลเซอร, พลาสมา และรอยตำหนิบนผิวโลหะ ความ
กวางตั้งแต 300 - 1,900 มม. สามารถขัดลายขนแมว (Hair Line หรือ No.4) ชิ้นงานสามารถปรับระยะสูงต่ำอัตโนมัติ ให
เหมาะสมกับความหนาของชิ้นงานเพื่อเพิ่มมูลคางาน ใหมีคุณภาพตามความตองการ
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เครื่องขัดแตงผิวโลหะ
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เครื่องลบคมชนิด 2 หนา

เครื่องลบคมชนิด 2 หนาพรอมกันไมทำลายผิวโลหะที่เคลือบ สังกะสี (Galvanize) เพิ่มคุณภาพและมูลคาชิ้นงาน
งายตอการเคลือบพนสีตามตองการ
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เครื่องขับผิวลบคมสำหรับงานขึ้นรูป

R

เครื่องลบคมสำหรับชิ้นงานที่มีผิวชิ้นงานไมเรียบ สามารถขัดเขาทุกซอกมุมชิ้นงานที่มีผิวระนาบตางระดับ
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เครื่องลบคมชนิดมือจูง 2 หัวขัด ขัดผิวไดทั้งแผน ขนแปรงใชงานไดคลองตัวราคาประหยัด

เครื่องขัดผิว ระบบแมนนวล

ชุดอุปกรณขัดผิดโลหะ

อุปกรณเครื่องขัดและชุดดักฝุน
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เครื่องบากเตรียมรอยเชื่อม 

เครื่องบากเตรียมรอยเชื่อม 

สามารถบากขอบโลหะแผน 

ชนเชื่อมดวยความเร็ว 3 เมตร/นาที หนา 3-30 มม. ไดตั้งแต 
15-50 องศา 

ขจัดปญหาเรื่องเสียง และมลภาวะของฝุนไดดีเยี่ยม 
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MEGA BANGNA
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ถ. บางนา - ตราด ไปชลบุรี

ปายทางเขา ม.เอแบค 
และ ม.บางนาการเด็น

ถ.
 เข

า ม
.บ

าง
นา

กา
รเด

็น

ทางไป ม.เอแบค 
และสนามกอลฟ

กม. 26กม. 18กม. 11

ถ.
 ก

ิ่งแ
กว

ถ.
 ศ

รีน
คร

ินท
ร

ถ.
 ส

ุขุม
วิท

ซีคอนแควร

ธนาซิตี้

เมกะบางนา

เซนทรัล
ถ. อุดมสุข

ม. หัวเฉียว

ม. เอแบค

รพ. บางนา 2 บางบอ

สำนักงานที่ดิน

วัดศิริเสาธง

ซ. 9

สี่แยก
บางนา

ทางดวน

CNC FAR EAST MACHINERY

73/36 ม.8 บางนาการเดน ซอย 9 ถ. 
บางนา - ตราด กม. 26 อ. บางเสาธง 
จ.สมุทรปราการ 10570


