
את הקורדינטות  מציג הישן הקורא הדיגיטלי 
.שנקבע מראש" אפס"ביחס  ל של השולחן 

לקורדינטות  מזיז את השולחן עד העובד 
תוך הסתכלות על השרטוט התלוי  , הנדרשות

.מולו

, לא כל הקורדינטות הנדרשות מופיעות בשרטוט
ולכן על העובד לחשב את הקורדינטות תוך כדי 

.העבודה

ומעקב  הקורדינטות תוך כדי העבודה חישוב 
מובילים לשגיאות  ,  אחר הקורדינטות בשרטוט

.יעילותוחוסר 

הוא מחשב תעשייתי עם מסך מגע  הקורא הגרפי החדש 
המחליף את הקורא  , (ללא עכבר וללא לוח מקשים)

.ומשתמש בסרגלים הקיימים, הדיגיטלי

כלשהימ"תיבהשרטוט של החלק  מתקבל מתוך תוכנת 
Solidworks, Autocad, Cimatron …

. והקורא הגרפי מציג את השרטוט על המסך

.במרכז המסך מעל השרטוטנמצא ( הספינדל)הכרסום 

השרטוט –כאשר העובד מזיז את השולחן 
על המסך נע בהתאמה  והמערכת מנחה את העובד אל  

. י חיצים ומחוונים"עקו הכרסום  או  נקודת הקידוח  

. הוא מונחה על  ידי המחוונים והשרטוט  במסך, לקורדינטות לחשב או להתייחס  העובד אינו צריך 
.וזמן העבודה מתקצר משמעותית, כך נמנעות הטעויות 

(כרסום)ספינדל  מחוונים

שרטוט החלק לייצור

קדח המטרה



;

הפעלה נומרית
.בדיוק כמו המערכת הישנה–למערכת יש מצב פעולה נומרי 

.את עבודת הכרסוםומייעלות המפשטות , למערכת פונקציות רבות נוספות

ההנחיה למטרה
.י המערכת"נבחרת ידנית או באופן אוטומטי ע(  כרסום-קדח או קו)המטרה 

:בעזרתהמערכת מנחה את העובד אל המטרה  

.הדגשת קדחי המטרה או קווי הכרסום-סימון
. קו בין מרכז הספינדל למטרה-מובילקו

.    הכיוון אל המטרה בכל ציר בנפרד-חיצים
.הצגת המרחק למטרה-תויות

צבע המחוונים משתנה מאדום לירוק כשהמרחק מהמטרה-צבעים
.קטן  מהשגיאה שהוגדרה

. מסילה שבתוכה יש לנוע בכרסום קוים עקומים-מסלול כרסום עקום 
.על העובד להניע את השולחן בשני הצירים ולהשאר בתוך המסילה

.המערכת מתריעה בשינוי צבע המסילה, כאשר העובד יוצא מהמסילה
.העובדי "ענקבע ( השגיאה המותרת)המסילה רוחב 

.אבל זה עושה את העבודה,  CNC זה לא

.המסלול שעליו יש לנוע בכרסום בקוים ישרים-מסלול כרסום ישר 
.המערכת מנחה את העובד אל נקודות קצה על המסלול

החלק המעובד

מסילה כרסום

מוצא קצה
.     אמצע של שתי נקודות ועוד, פינה של גוף מלבני, קצה אפשר למצא מרכז של גוף עגול-באמצעות מוצא

.המערכת גם מציגה את מידות הגוף

מציאת  

מרכז מעגל
מציאת  

מרכז מלבן

מציאת

פינה  

עורך גרפי
.למערכת עורך גרפי אשר בעזרתו אפשר ליצור שרטוט או לשנות שרטוט קיים

.העורך פשוט מאוד להפעלה ואפשר לשרטט בו חלקים פשוטים בקלות רבה
קידוח מעגל קדחים ללא שימוש בראש חלוקה-שרטוט של מעגל קדחים : לדוגמא 

.או שולחן מסתובב

,04-6227801: 'טלליצירת קשר

04-6343297: פקס

050-5248499: נייד
tools@intertool.co.il

mailto:tools@intertool.co.il

