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Wiremaker Company Limited. 
บริษทั ไวร์เมคเกอร์ จํากดั 

เคร่ืองม้วนห่วงลวด CM140 
 

เหมาะสาํหรับการแปรรูปขดลวดเป็นห่วงลวดสแตนเลส เงิน ทอง อลูมิเนียม ท่ีใชก้บังาน จิวเวลร่ี 
เคร่ืองประดบั สร้อย อุปกรณ์ตกปลา และ ห่วงตกปลา 
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Wiremaker Company Limited. 
บริษทั ไวร์เมคเกอร์ จํากดั 

 
รายละเอยีดเคร่ืองม้วนห่วงลวด CM140 

 

ขนาดลวดม้วนห่วง 0.6 – 1.4 มม. 

ขนาดวงนอกของห่วง 6 - 12 มม. 

ความเร็วการผลติสูงสุด 150 ช้ิน/นาที 

มอเตอร์ 1 แรงมา้ (0.75 กิโลวตัต)์ 

ขนาดตัวเคร่ือง 300 x 600 x 970 มม. (กวา้งxยาวxสูง) 

รายละเอยีดอืน่ๆ ระบบนบัจาํนวนลวด และตั้งจาํนวนห่วงท่ีตอ้งการ 

 

อุปกรณ์ทีม่าพร้อมเคร่ือง  

1. มีดตดั 3 ชุด 
2. พิมพด์ดัห่วงลวด 3 ชุด 
3. ตะกร้าใส่ลวด  
4. กล่องเคร่ืองมือพร้อมอุปกรณ์ปฎิบติังาน 

 

 



 
 
    สาํนกังานใหญ่ 63/207 หมู่1 แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กทม. 10150   โทรศพัท ์0-2416-3100  แฟกซ์ 0-2416-3704 
    Website: www.wiremakerthai.com   E-Mail: contact@wiremakerthai.com    เลขประจาํตวันิติบุคคล 0105550028238 
 
 

Wiremaker Company Limited. 
บริษทั ไวร์เมคเกอร์ จํากดั 

เคร่ืองม้วนห่วงลวด CM200 
 

เหมาะสาํหรับการแปรรูปขดลวดเป็นห่วงลวดสแตนเลส เงิน ทอง อลูมิเนียม ท่ีใชก้บังาน จิวเวลร่ี 
เคร่ืองประดบั สร้อย อุปกรณ์ตกปลา และ ห่วงตกปลา 
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Wiremaker Company Limited. 
บริษทั ไวร์เมคเกอร์ จํากดั 

 

รายละเอยีดเคร่ืองม้วนห่วงลวด CM200 
 

ขนาดลวดม้วนห่วง 1.4 – 2 มม. 

ขนาดวงนอกของห่วง 8 - 14 มม. 

ความเร็วการผลติสูงสุด 150 ช้ิน/นาที 

มอเตอร์ 2 แรงมา้ (1.5 กิโลวตัต)์ 

ขนาดตัวเคร่ือง 300 x 600 x 970 มม. (กวา้งxยาวxสูง) 

รายละเอยีดอืน่ๆ ระบบนบัจาํนวนลวด และตั้งจาํนวนห่วงท่ีตอ้งการ 

 

อุปกรณ์ทีม่าพร้อมเคร่ือง  

1. มีดตดั 3 ชุด 
2. พิมพด์ดัห่วงลวด 3 ชุด 
3. ตะกร้าใส่ลวด  
4. กล่องเคร่ืองมือพร้อมอุปกรณ์ปฎิบติังาน 
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Wiremaker Company Limited. 
บริษทั ไวร์เมคเกอร์ จํากดั 

เคร่ืองตสีปริงซิกแซก (S Spring) 
 

เหมาะสาํหรับอุตสาหกรรมรถยนต ์และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ท่ีตอ้งการผลิตสปริงซิกแซกสาํหรับเบาะ 
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Wiremaker Company Limited. 
บริษทั ไวร์เมคเกอร์ จํากดั 

รายละเอยีดเคร่ืองตีสปริงซิกแซก (S Spring) 
 

ขนาดลวดสปริง 3.2 - 4 มม. 

ระยะพติซ์สปริง 20 - 50 มม. 

ขนาดหน้ากว้างของสปริง 40 - 70 มม. 

ความเร็วในการผลติ 140 ขอ้/นาที 

มอเตอร์ 5 แรงมา้ (3.7 กิโลวตัต)์ 

ขนาดตัวเคร่ือง 740 x 1100 x 1050 มม. (กวา้งxยาวxสูง) 

รายละเอยีดอืน่ๆ - ตั้งจาํนวนขอ้สปริงและตดัอตัโนมติั 
- ระบบนบัจาํนวนตวัเลข 8 หลกั ตั้งจาํนวนได ้
- ระบบหยดุเคร่ืองอตัโนมติัเม่ือลวดหมด 
- คาํนวณความเร็วในการผลิตต่อนาทีอตัโนมติั 
- ควบคุมดว้ยระบบ PLC ผา่นหนา้จอ Touchscren 

 

อุปกรณ์ทีม่าพร้อมเคร่ือง  

1. มีดตดั 3 ชุด 
2. พิมพด์ดัสปริงซิกแซก 3 ชุด 
3. ตะกร้าใส่ลวด  
4. กล่องเคร่ืองมือพร้อมอุปกรณ์ปฎิบติังาน 
5. คู่มือการใชง้านและรายการอะไหล่เคร่ือง 

 
 

 


