JO
OEMAARS
WIRE CUT AWT5S
A S

AWT5SS be installed betweenn the 2 bigg brands in the Worldd of Electriccal Discharrge Machinning
Maachines, a green
g one is Japanese brrand and Orrange/Whitee one is a Swwiss Brand..
เครื่ องรุ่ น AWT5S ถูกติ ดตั้งในนพื้นที่ระหวว่าง เครื่ อง ที่ใช้หลักการกกัดกร่ อนด้วยยกระแสไฟฟ้ฟ้ า จากสองยี่ห้อ
ยักษ์ใหญ่ของโลลก สี เขียวเป็ นยี
น ห่ อ้ ดังจาก ญี่ปุ่น สี สม้ ขาาว เป็ นยีห่ อ้ ดังจากสวิส

Thanks to our custoomer for givving us a chhance to shoow up our JOEMARS
J
Brand Wiree Cut Machhine
cappability.
ขอบคุณลูลกค้า ที่มอบโโอกาส ให้เราาได้แสดง ประสิ ทธิภาพขอองเครื่ องไวร์คัคท ยีห่ อ้ Joem
mars ของเรา

Siam Ellmatech Co.., Ltd. is an Exclusive agent
a of JOEEMARS Brrand EDMinng Process Machine
M
onn all
3 applications
a
s types, Die Sinker - Wire
W Cut - Drrilling.
บริ ษ ทั สยาม
ส เอลมาเเทค จํากัด เป็ป็ นตัว แทนจําหน่ า ยแต่เพีย งผูเ้ ดี ย วขอองเครื่ องจัก รรทั้งสามการปประยุกต์ใ ช้งาน
ง
กัดกร่
ด อนด้วยไฟฟฟ้ า ยีห่ อ้ Joeemars ทั้ง เครื่ องสปาร์คขึ้นรู
น ป เครื่ องไวร์คทั และเครื่ องเจาะด้วยไฟฟ้ า

Since 18 years agoo, we start to
t be an ageent from thee first JM4330 with F tyype Generaator. Today we
haave about 4000 units off JOEMARSS EDMing machine inn Thailand. Yes, there are includeed of manyy of
spaare parts with
w a lot exxperience onn after saless service booth Applicaations and reepairation, we have thhem
tooo.
เมื่อ 18 ปที
ปี ่ผา่ นมา เราาเริ่ มเป็ นตัวแทนจําหน่ายด้ด้วยการขาย เครื่ องสปาร์ ครุ่ น JM430 มีภาคจ่ายไฟ รุ่ น F ....จวบบจน
ปั จจุ
จ บนั ประมาาณ 400 เครื่ อง จาก Joemaars ถูกติดตั้ง ในเวลาที่ผานมา
า่
โดย สยยาม เอลมาเทค ใช่แล้ว! ตลอดระยะเวลลาที่
ผ่านมา ทําให้เรามี
ร ประสบการณ์ อย่างมาากในการดูแลหลั
ล งการขาย มีการเก็บ อะไหล่
อ
สํารอองทั้งเพื่อขาย และรองรับการ
ก
บริริ การหลังการขขาย

T with us
Talk
u at "ukofsset@ksc.th..com, id linne: udomsakksodsai andd FB: udom
msak sodsaii".
คุยกับเรา สอบบถามเรื่องราวว ได้ ที่ "ukoofset@ksc.th.com, id liine: udomssaksodsai annd FB : uddomsak
s
sodsai".

