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YP-701 Single-axis automatic cutting table 

Máy cắt  lõi  trục đơn YP-701 

 

I. Equipment reference diagram (body color: high-gloss milk white) 

Sơ đồ tham chiếu thiết bị (màu cơ thể: màu trắng sữa có độ bóng cao) 

 

 

II. Applicable industries and products / Lĩnh vực và sản phẩm áp dụng: 

Electronics industry, adhesive tape industry double-sided tape, masking tape, cloth tape, 

polyester film, PE film, foam tape, glazing film, PVC electrical tape, acetate cloth, reinforced 

copper foil, aluminum foil tape, PET, release paper, gold finger etc. 

Công nghiệp điện tử, công nghiệp băng dính hai mặt, băng keo, băng vải, màng polyester, 

màng PE, băng keo, màng tráng men, băng keo điện PVC, vải acetate, giấy đồng gia cố, băng 

nhôm, PET, giấy phát hành, vàng ngón tay, vv… 

III. Third, equipment characteristics / Đặc điểm thiết bị: 

1. High color touch screen, PLC control and automation program. 

Màn hình cảm ứng màu cao, điều khiển PLC và chương trình tự động hóa. 



2. The cutting width and cutting angle of 10 different specifications can be set to achieve 

maximum automation. 

Chiều rộng cắt và góc cắt của 10 thông số kỹ thuật khác nhau có thể được đặt để đạt được 

tự động hóa tối đa. 

3. The silicon solution cooling system is used to avoid glue sticking to the cutter and ensure 

smooth pipe cutting. 

Hệ thống làm mát dung dịch silicon được sử dụng để tránh keo dính vào máy cắt và đảm 

bảo cắt ống trơn tru. 

4. The cutter is servo controlled, and the cutting pressure is adjustable, suitable for different 

materials, and the cutting stability is extremely high. 

Dao cắt được điều khiển bằng servo, và áp suất cắt có thể điều chỉnh, phù hợp với các vật 

liệu khác nhau và độ ổn định cắt cực kỳ cao. 

5. Cutter and spindle adopt stepless variable speed motor. 

Máy cắt và trục chính sử dụng động cơ biến tốc vô cấp. 

6. Round knife corner Stepper motor controls round knife corner. 

Góc dao tròn động cơ bước điều khiển góc dao tròn. 

7. The stroke is driven by a servo motor, combined with a precision ball screw and a linear 

slide, the cutter stroke is smooth and the positioning is accurate. 

Hành trình được điều khiển bởi một mô tơ servo, kết hợp với vít bi chính xác và trượt tuyến 

tính, hành trình cắt trơn tru và định vị chính xác. 

8. Clipping method Pneumatic gripper. 

Phương pháp cắt khí nén. 

9. The paint adopts imported automobile paint, high temperature resistance and scratch 

resistance. 

Sơn thông qua sơn ô tô nhập khẩu, chịu nhiệt độ cao và chống trầy xước. 

IV. Equipment technical parameters / Thông số kỹ thuật thiết bị: 

 

Machine model YP-701 

Model máy YP-701 

YP-701 

Effective cutting width 

Chiều rộng cắt hiệu quả 

1600mm 



Cutting roll diameter 

Đường kính cuộn cắt 

300mm 

Cutting width 

Chiều rộng cắt 

3mm-1600mm 

Inner diameter of cutting paper tube 

Đường kính trong của ống giấy 

76.2mm 

Main drive motor 

Động cơ truyền động chính 

5HP, 4KW 

 

Delivery 

Steel knife 10 inches with high speed 

Dao thép 10inch tốc độ cao 

Machine weight 

Trọng lượng máy 

 

1370KG 

Machine size 

Kích thước máy 

3340mm (length) * 1400mm (width) * 1520mm 

(height) 

 

V. Main equipment configuration / Cấu hình chính của thiết bị: 

  
Configuration Name 

Tên cấu hình 

Origin 

          Xuất xứ 

Brand 

Thương hiệu 

  Ball screw, linear guide Taiwan ABBA 

  Vít dạng cầu , thanh ray thẳng     

  
Cross switch / Công tắc chữ 

thập 
Taiwan God 

  
750W traverse servo, 750W 

feed servo 
Japan Mitsubishi 

  
Servo ngang 750W, servo vào 

dao 750W 
    

  Main bearing / Vòng bi chính Harbin, Japan   

  
Spindle motor / Động cơ trục 

chính 
Nanjing Xinkende 

Major electrical 

appliances origin 

and brands 

PLC Japan Mitsubishi 

Inverter / Biến tần Taiwan Shilin 

Nguồn gốc và thiết 

bị điện chính 

Electric appliances / Thiết bị 

điện 
Japan Omron 

  
Proximity switch / Công tắc 

lân cận 
Japan Omron 

  AC contactor / Công tắc tơ AC Taiwan God 

  
touch screen / Màn hình cảm 

ứng 
Domestic Xinjie 



    Trong nước   

  
Step angle motor / Động cơ 

góc tịnh tiến 
Sino-foreign Shenzhen 

    joint venture Leisai 

  
Left and right wall panels of 

the host 30mm 
Dongguan Yongpeng 

  
Tấm chắn bên trái và bên phải 

của máy chủ 30mm 
    

  
Main machine body national 

standard Fangtong 
Dongguan Yongpeng 

  
Thân máy chính tiêu chuẩn 

quốc gia Fangtong 
    

  
Tiandiliang National Standard 

Fangtong 
Dongguan Yongpeng 

  
Sàn máy Tiêu chuẩn quốc gia 

Tiandiliang Fangtong 
    

    Import Taiwan 

  Paint / Sơn   Automotive 

Origin of main     Paint 

accessories 

      

Organ shield / nắp bảo vệ  Genuine 

  
Nguồn gốc phụ 

kiện chính 
  Parts 

 Cylinder / Xi lanh Shanghai Three Ness 

  
Pneumatic original solenoid 

valve 
Import AirTAC 

  Van điện từ nguyên kiện      

  Trachea / Ống khí Taiwan   

  
Machine Button / Nút bấm 

máy 
Import Tiande 

  
(Shenzhen Leisai) Stepper 

motor controls the 

      rotation angle 

  
Động cơ bước điều khiển góc 

quay 

  
Stainless steel hopper / Phễu 

Inox 
    

 

 


