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Wiremaker Company Limited.
บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั

เหมาะสําหรับการแปรรูปขดลวดเป็นลวดรีดตรงตดัตามความยาวทีตอ้งการ ทีใช้

สัตวเ์ลียง เฟอร์นิเจอร์ ตะแกรงปิง

เครืองมือวทิยาศาสตร์ 
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Wiremaker Company Limited. 
บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั 

เครืองตัดลวด – รีดตรง  รุ่น REX 

 

เหมาะสําหรับการแปรรูปขดลวดเป็นลวดรีดตรงตดัตามความยาวทีตอ้งการ ทีใชใ้นงาน

เลียง เฟอร์นิเจอร์ ตะแกรงปิง-ยา่ง ลวดแขวนกระถางตน้ไม ้ งานหตัถกรรม ชินส่วนเครืองมือแพทย์

 

                

3100  แฟกซ์ 0-2416-3704 

นิติบุคคล 0105550028238 

ในงาน ตะแกรงลวด กรง

งานหตัถกรรม ชินส่วนเครืองมือแพทย ์
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Wiremaker Company Limited.
บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั

รายละเอยีดเครือง

 

ขนาดลวดทตีัดได้ 

ความยาวตัด 

พิกดัความยาวตัดคลาดเคลือน  

ความเร็วป้อน 

มอเตอร์ 

ขนาดตัวเครือง 

รายละเอยีดอืนๆ 

 

อุปกรณ์ทมีาพร้อมเครือง  

1. มีดตดั 2 ชุด 

2. ตะกร้าใส่ลวด  

3. รางลวดยาว 2 เมตร 

4. กล่องเครืองมือพร้อมชุดเครืองมือ

5. คู่มือการใชง้านและรายการอะไหล่
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Wiremaker Company Limited. 
บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั 

รายละเอยีดเครืองเครืองตัดลวด – รีดตรง  รุ่น REX 

0.4 – 2.0 มม. 

10 มม. - 2 เมตร (ตงัความยาวไดสู้งสุด 6 เมตร

  1 มม. 

8 - 20 เมตร/นาที (สามารถปรับความเร็วได)้ 

ตน้กาํลงั 1 แรงมา้ (0.75 กิโลวตัต)์ 

ชุดตดัเซอร์โวมอเตอร์ 750W 

420 x 900 x 680 มม. (กวา้งxยาวxสูง) 

- ระบบนบัจาํนวนตวัเลข 8 หลกั ตงัจาํนวนได้

- ระบบหยุดเครืองอตัโนมติัเมือลวดหมด 

- ระบบนบัจาํนวนลวด ปรับความยาวลวดและปรับ

ความเร็วป้อน ผา่นทางหนา้จอ Touchscreen

- บนัทึกวนั-เวลาการตดัลวดเสร็จยอ้นหลงั 

- ไฟ Tower Light แสดงสถานะการทาํงาน

- ชุดมอเตอร์หลกัทาํงานดว้ยระบบอินเวอร์เตอร์

ชุดเครืองมือ 
คู่มือการใชง้านและรายการอะไหล่  

ชุดอุปกรณ์เสริม 

1. เพมิความยาวรางลวด 

2. ชุดวงลอ้กนัลวดตีก่อนเขา้เครือง

 

3100  แฟกซ์ 0-2416-3704 

นิติบุคคล 0105550028238 

เมตร) 

 

หลกั ตงัจาํนวนได ้

ระบบนบัจาํนวนลวด ปรับความยาวลวดและปรับ 

Touchscreen 

เวลาการตดัลวดเสร็จยอ้นหลงั 50 ครัง 

แสดงสถานะการทาํงาน 

ชุดมอเตอร์หลกัทาํงานดว้ยระบบอินเวอร์เตอร์ 

เพมิความยาวรางลวด (ยาวสูงสุด 6 เมตร) 

วงลอ้กนัลวดตีก่อนเขา้เครือง 
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Wiremaker Company Limited.
บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั

เครืองตัดลวด

เหมาะสําหรับการแปรรูปขดลวดเป็นลวดรีดตรงตั

สัตวเ์ลียง เฟอร์นิเจอร์ ตะแกรงปิง

ตะกร้ารถจกัรยานยนต ์อุตสาหกรรมยานยนต ์และ สกรู น๊อต
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Wiremaker Company Limited. 
บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั 

เครืองตัดลวด – รีดตรง  รุ่น W.S.C.35 

 

เหมาะสําหรับการแปรรูปขดลวดเป็นลวดรีดตรงตดัตามความยาวทีตอ้งการ ทีใชใ้นงาน

รงปิง-ยา่ง ลวดแขวนถว้ยยางพารา ลวดแขวนกระถางตน้ไม้

อุตสาหกรรมยานยนต ์และ สกรู น๊อต 
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ในงาน ตะแกรงลวด กรง

ลวดแขวนกระถางตน้ไม ้ ตะกร้าจกัรยาน 
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Wiremaker Company Limited.
บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั

รายละเอยีดเครือง

 

ขนาดลวดทตีัดได้ 

ความยาวตัด 

พิกดัความยาวตัดคลาดเคลือน  

ความเร็วป้อน 

มอเตอร์ 

ขนาดตัวเครือง 

รายละเอยีดอืนๆ 

 

อุปกรณ์ทมีาพร้อมเครือง  

1. มีดตดั 2 ชุด 

2. ตะกร้าใส่ลวด  

3. รางลวดยาว 2 เมตร 

4. กล่องเครืองมือพร้อมชุดเครืองมือ

5. คู่มือการใชง้านและรายการอะไหล่
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Wiremaker Company Limited. 
บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั 

รายละเอยีดเครืองเครืองตัดลวด – รีดตรง  รุ่น W.S.C.35 

1.5 – 3.5 มม. 

25 มม. - 2 เมตร (เพมิไดย้าวสุด 6 เมตร) 

  0.2 มม. 

16 เมตร/นาที 

2 แรงมา้ (1.5 กิโลวตัต)์ 

400 x 1100 x 1200 มม. (กวา้งxยาวxสูง) 

- ระบบนบัจาํนวนตวัเลข 8 หลกั ตงัจาํนวนได้

- ระบบหยุดเครืองอตัโนมติัเมือลวดหมด 

- คาํนวณความเร็วในการผลิตต่อนาทีอตัโนมติั

- ควบคุมดว้ยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ชุดเครืองมือ 
คู่มือการใชง้านและรายการอะไหล่   

ชุดอุปกรณ์เสริม 

1. เพมิความยาวรางลวด 

2. ถาดใส่ลวดใตร้าง 
3. ชุดวงลอ้กนัลวดตีก่อนเขา้เครือง

4. ไฟสัญญาณแจง้เตือน

5. ระบบอินเวอร์เตอร์ 
6. ระบบ PLC และหนา้จอสัมผสั

7. ระบบรางเปิด 
8. ระบบตงัความยาวผา่นหนา้จอ 

โดยไม่ใชร้างลวด 

3100  แฟกซ์ 0-2416-3704 

นิติบุคคล 0105550028238 

หลกั ตงัจาํนวนได ้

คาํนวณความเร็วในการผลิตต่อนาทีอตัโนมติั 

 

เพมิความยาวรางลวด (ยาวสูงสุด 6 เมตร) 

วงลอ้กนัลวดตีก่อนเขา้เครือง 
ไฟสัญญาณแจง้เตือน 

และหนา้จอสัมผสั 

ผา่นหนา้จอ  
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Wiremaker Company Limited.
บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั

เครืองตัดลวด

เหมาะสําหรับการแปรรูปขดลวดเป็นลวดรีดตรงตั

(Wire Mesh) ลวดสาํหรับงานก่อสร้าง เหล็กปลอก เหล็กคานเสา

เครืองใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์

สกรู น๊อต 
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Wiremaker Company Limited. 
บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั 

เครืองตัดลวด – รีดตรง  รุ่น W.S.C.60 

 

เหมาะสําหรับการแปรรูปขดลวดเป็นลวดรีดตรงตดัตามความยาวทีตอ้งการ ทีใชใ้นงาน

ลวดสาํหรับงานก่อสร้าง เหล็กปลอก เหล็กคานเสา ลวดเสริมคอนกรีต 

เครืองใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต ์ ลวดตรงสาํหรับป้อนเขา้เครืองดดัลวดอตัโนมติั กรงสัตวเ์ลียง สลกั 

 

 

              

3100  แฟกซ์ 0-2416-3704 

นิติบุคคล 0105550028238 

ในงาน ตะแกรงไวร์เมช 

ลวดเสริมคอนกรีต สปริง ชินส่วน

ลวดตรงสาํหรับป้อนเขา้เครืองดดัลวดอตัโนมติั กรงสัตวเ์ลียง สลกั 
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Wiremaker Company Limited.
บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั

รายละเอยีดเครือง

 

ขนาดลวดทตีัดได้ 

ความยาวตัด 

พิกดัความยาวตัดคลาดเคลือน  

ความเร็วป้อน 

มอเตอร์ 

ขนาดตัวเครือง 

รายละเอยีดอืนๆ 

 

อุปกรณ์ทมีาพร้อมเครือง  

1. มีดตดั 2 ชุด 

2. ตะกร้าใส่ลวด  

3. รางลวดยาว 2 เมตร 

4. กล่องเครืองมือพร้อมชุดเครืองมือ

5. คู่มือการใชง้านและรายการอะไหล่
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Wiremaker Company Limited. 
บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั 

รายละเอยีดเครืองเครืองตัดลวด – รีดตรง  รุ่น W.S.C.60 

3 – 6 มม. 

25 มม. - 2 เมตร (เพมิไดย้าวสุด 12 เมตร) 

  0.2 มม. 

25 เมตร/นาที 

5 แรงมา้ (3.7 กิโลวตัต)์ 

500 x 1450 x 1230 มม. (กวา้งxยาวxสูง) 

- ระบบนบัจาํนวนตวัเลข 8 หลกั ตงัจาํนวนได้

- ระบบหยุดเครืองอตัโนมติัเมือลวดหมด 

- คาํนวณความเร็วในการผลิตต่อนาทีอตัโนมติั

- ควบคุมดว้ยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ชุดเครืองมือ 
คู่มือการใชง้านและรายการอะไหล่   

ชุดอุปกรณ์เสริม 

1. เพมิความยาวรางลวด 

2. ถาดใส่ลวดใตร้าง 
3. ชุดวงลอ้กนัลวดตีก่อนเขา้เครือง

4. ไฟสัญญาณแจง้เตือน

5. ระบบอินเวอร์เตอร์ 
6. ระบบ PLC และหนา้จอสัมผสั

7. ระบบรางเปิด 
8. ระบบตงัความยาวผา่นหนา้จอ 

โดยไม่ใชร้างลวด 

3100  แฟกซ์ 0-2416-3704 

นิติบุคคล 0105550028238 

หลกั ตงัจาํนวนได ้

คาํนวณความเร็วในการผลิตต่อนาทีอตัโนมติั 

 

เพมิความยาวรางลวด (ยาวสูงสุด 12 เมตร) 

วงลอ้กนัลวดตีก่อนเขา้เครือง 
ไฟสัญญาณแจง้เตือน 

และหนา้จอสัมผสั 

ระบบตงัความยาวผา่นหนา้จอ  
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Wiremaker Company Limited.
บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั

เครืองตัดลวด

เหมาะสําหรับการแปรรูปขดลวดเป็นลวดรีดตรงตั

(Wire Mesh) ลวดสาํหรับงานก่อสร้าง เหล็กปลอก เหล็กคานเสา

เครืองใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์
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Wiremaker Company Limited. 
บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั 

เครืองตัดลวด – รีดตรง  รุ่น W.S.C.70 

 

เหมาะสําหรับการแปรรูปขดลวดเป็นลวดรีดตรงตดัตามความยาวทีตอ้งการ ทีใชใ้นงาน

ลวดสาํหรับงานก่อสร้าง เหล็กปลอก เหล็กคานเสา ลวดเสริมคอนกรีต สปริง ชินส่วน

เครืองใชไ้ฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต ์ลวดตรงสาํหรับป้อนเขา้เครืองดดัลวดอตัโนมติั 

 

 

             

3100  แฟกซ์ 0-2416-3704 

นิติบุคคล 0105550028238 

ในงาน ตะแกรงไวร์เมช 

ลวดเสริมคอนกรีต สปริง ชินส่วน

 สลกั สกรู น๊อต 
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Wiremaker Company Limited.
บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั

รายละเอยีดเครือง

 

ขนาดลวดทตีัดได้ 

ความยาวตัด 

พิกดัความยาวตัดคลาดเคลือน  

ความเร็วป้อน 

มอเตอร์ 

ขนาดตัวเครือง 

รายละเอยีดอืนๆ 

 

อุปกรณ์ทมีาพร้อมเครือง  

1. มีดตดั 2 ชุด 

2. ตะกร้าใส่ลวด  

3. รางลวดยาว 2 เมตร 

4. กล่องเครืองมือพร้อมชุดเครืองมือ

5. คู่มือการใชง้านและรายการอะไหล่
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Wiremaker Company Limited. 
บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั 

รายละเอยีดเครืองเครืองตัดลวด – รีดตรง  รุ่น W.S.C.70 

3 – 7 มม. 

25 มม. - 2 เมตร (เพมิไดย้าวสุด 12 เมตร) 

  0.2 มม. 

25 เมตร/นาที 

7.5 แรงมา้ (5.5 กิโลวตัต)์ 

500 x 1650 x 1250 มม. (กวา้งxยาวxสูง) 

- ระบบนบัจาํนวนตวัเลข 8 หลกั ตงัจาํนวนได้

- ระบบหยุดเครืองอตัโนมติัเมือลวดหมด 

- คาํนวณความเร็วในการผลิตต่อนาทีอตัโนมติั

- ควบคุมดว้ยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ 

ชุดเครืองมือ 
คู่มือการใชง้านและรายการอะไหล่   

ชุดอุปกรณ์เสริม 

1. เพมิความยาวรางลวด 

2. ถาดใส่ลวดใตร้าง 
3. ชุดวงลอ้กนัลวดตีก่อนเขา้เครือง

4. ไฟสัญญาณแจง้เตือน

5. ระบบอินเวอร์เตอร์ 
6. ระบบ PLC และหนา้จอสัมผสั

7. ระบบรางเปิด 
8. ระบบตงัความยาวผา่นหนา้จอ 

โดยไม่ใชร้างลวด 

3100  แฟกซ์ 0-2416-3704 

นิติบุคคล 0105550028238 

หลกั ตงัจาํนวนได ้

คาํนวณความเร็วในการผลิตต่อนาทีอตัโนมติั 

 

เพมิความยาวรางลวด (ยาวสูงสุด 12 เมตร) 

วงลอ้กนัลวดตีก่อนเขา้เครือง 
ไฟสัญญาณแจง้เตือน 

และหนา้จอสัมผสั 

ผา่นหนา้จอ  
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Wiremaker Company Limited.
บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั

เครืองตัดลวด

เหมาะสําหรับการแปรรูปขดลวดเป็นลวดรีดตรงตดั

(Wire Mesh) ลวดสาํหรับงานก่อสร้าง เหล็กปลอก เหล็กคานเสา

อุตสาหกรรมยานยนต ์ลวดตรงสาํหรับป้อนเขา้เครืองดดัลวดอตัโนมติั สลกั สกรู น๊อต
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Wiremaker Company Limited. 
บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั 

เครืองตัดลวด – รีดตรง  รุ่น W.S.C.120 

 

เหมาะสําหรับการแปรรูปขดลวดเป็นลวดรีดตรงตดัตามความยาวทีตอ้งการ ทีใชใ้นงาน

ลวดสาํหรับงานก่อสร้าง เหล็กปลอก เหล็กคานเสา ลวดเสริมคอนกรีต สปริงปอนด ์

ลวดตรงสาํหรับป้อนเขา้เครืองดดัลวดอตัโนมติั สลกั สกรู น๊อต

 

             
 

3100  แฟกซ์ 0-2416-3704 

นิติบุคคล 0105550028238 

ในงาน ตะแกรงไวร์เมช 

ลวดเสริมคอนกรีต สปริงปอนด ์

ลวดตรงสาํหรับป้อนเขา้เครืองดดัลวดอตัโนมติั สลกั สกรู น๊อต 
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บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั

รายละเอยีดเครืองเครืองตัดลวด

 

ขนาดลวดทตีัดได้ 

ความยาวตัด 

พิกดัความยาวตัดคลาดเคลือน  

ความเร็วป้อน 

มอเตอร์ 

แรงดันลม 

ขนาดตัวเครือง 

รายละเอยีดอืนๆ 

 

อุปกรณ์ทมีาพร้อมเครือง  

1. มีดตดั 2 ชุด 

2. ชุด Feed Roller 2 ชุด (ชุดละ 

3. รางลวดยาว 6 เมตรระบบรางเปิด

4. กล่องเครืองมือพร้อมชุดเครืองมือ

5. คู่มือการใชง้านและรายการอะไหล่
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Wiremaker Company Limited. 
บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั 

รายละเอยีดเครืองเครืองตัดลวด – รีดตรง  รุ่น W.S.C.120 

6 – 12 มม. 

300 มม. - 6 เมตร (เพมิไดย้าวสุด 12 เมตร) 

  0.5 มม. 

50 เมตร/นาที 

15 + 3 + 2 แรงมา้ 

6 Bar (87 psi) 

800 x 2500 x 1500 มม. (กวา้งxยาวxสูง) 

- ระบบรางเปิดดว้ยกระบอกลม 

- ระบบนบัจาํนวนตวัเลข 8 หลกั ตงัจาํนวนได้

- ระบบหยุดเครืองอตัโนมติัเมือลวดหมด 

- คาํนวณความเร็วในการผลิตต่อนาทีอตัโนมติั

- ควบคุมดว้ยระบบพีแอลซีพร้อมจอทชัสกรีน

ชุดละ 4 ลูก) 

เมตรระบบรางเปิด 

กล่องเครืองมือพร้อมชุดเครืองมือ 

คู่มือการใชง้านและรายการอะไหล่   

ชุดอุปกรณ์เสริม 

1. ตะกร้าใส่ลวดรับนาํหนกั 

2. เพมิความยาวรางลวด 

3. ไฟสัญญาณแจง้เตือน

4. ระบบหล่อลืนอตัโนมติั

5. ระบบอินเวอร์เตอร์ 

6. ระบบตงัความยาวผา่นหนา้จอ 

โดยไมใ่ชร้างลวด 

  

3100  แฟกซ์ 0-2416-3704 

นิติบุคคล 0105550028238 

หลกั ตงัจาํนวนได ้

คาํนวณความเร็วในการผลิตต่อนาทีอตัโนมติั 

พีแอลซีพร้อมจอทชัสกรีน 

รับนาํหนกั 1 ตนั 

เพมิความยาวรางลวด (ยาวสูงสุด 12 เมตร) 

ไฟสัญญาณแจง้เตือน 

ระบบหล่อลืนอตัโนมติั 

ผา่นหนา้จอ  
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ขนาดตัวเครือง W.S.C. 35 

A 730 

B 720 

C 2000 

D 880 

E 1000 

F 770 
 

 

แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กทม. 10150   โทรศพัท ์0-2416-3100  

   E-Mail: contact@wiremakerthai.com    เลขประจาํตวันิติบุคคล

Wiremaker Company Limited. 
บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั 

  

 

ขนาดตัวเครือง W.S.C. 60 

A 1250 

B 720 

C 2000 

D 920 

E 1000 

F 770 
 

ขนาดตัวเครือง 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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ขนาดตัวเครือง W.S.C. 70 

1350 

720 

2000 

920 

1000 

770 
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Wiremaker Company Limited. 
บริษัท ไวร์เมคเกอร์ จํากดั 

ขนาดตัวเครือง W.S.C.120 
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