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Hőmérséklet/páratartalom

 • A gépet nem szabad kivágógép, fúrógép vagy bármely zavaró forrás közelébe telepíteni.
 • A gépet nem szabad hőkezelő vagy galvanizáló rendszerek közelébe telepíteni. 
 • A gépet légzáró helyiségbe kell telepíteni annak érdekében, hogy ne juthasson bele por. 
 • Mielőtt a gépet elhelyezi, vegye figyelembe a gép üzem közbeni mozgásait, 
   valamint a karbantartás helyigényét is. 
 • A szilárd alapzat vízszintességi eltérése kisebb kell, hogy legyen, mint 20 µm.

 Földelési ellenállás 10Ω alatt: a földelőkapcsot válassza el a többi géptől.

  6 kg/cm2 (AWT rendszerű gépek és lineáris motorok esetén alkalmazható)

 AC 220 V/AC 380 V ±5%: 3 fázis 50 / 60 Hz ±1 Hz

 25 ± 1 °C: kevesebb, mint 75% RH 

Környezet

Földelő szerkezet

Pneumatikus nyomás

*A folyamatos kutatásnak és fejlesztésnek köszönhetően a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.



Tengelyes kivitelű lineáris motor
AL  sorozat

Tengelyes kivitelű lineáris motor teljesen zárt hurkú vezérléssel, 
holtjáték nélkül hosszú ideig használható magas megismételhetőséggel, 

alacsony súrlódási veszteséggel és magas hatásfokkal.
A gyors szervomotoros reakció képes fokozni a szikraköz 

vezérlésének érzékenységét a vágási sebességhez, 

akár 8%–10%-kal

Megnövelt vágási teljesítmény 
A gyors szervomotoros reakció megakadályozza 

a huzal törését, és növeli a 

vágás sebességét.

A tengelyes kivitelű 
lineáris motor 
karbantartási költsége 
alacsony

Lapos típusú 
lineáris motor

Forgó motor

Nagy felbontású jelfeldolgozó
A nagy felbontású jelfeldolgozó még simább sebességszabályozást valósít meg, 

és fokozza a pozíciószabályozás stabilitását. Képes elérni a legjobb 

kontúrpontosságot. Az alapkivitelű beosztás legjobb felbontása 

akár 20 nm-ig is finomítható.

Különböző lineáris skála felbontás

Automatikus kúpszög a huzalfelhasználáshoz
A felhasználó megadja a munkadarab anyagát/huzalátmérőt/vastagságot, megkapja a vágáshoz szükséges kúpszöget, 

és nagyon egyszerűen beviszi a kúpszögparancsot a vágóprogramba. A felhasználónak nem kell programot írnia. 

Ezzel csökkenthető a bonyolultság és az időveszteség.

Program, síkpréselés:
Kiegészítő sík     

a vágási útvonal kisebb felső részt 

és nagyobb alsó részt tartalmaz

Sarokszabályozás (Corner Pro)
A különböző vágási adatoknak megfelelően, úgy mint huzalátmérő, szög- és munkadarab-vastagság, 

az Accutex szabályozó automatikusan optimalizálja a paramétert a nagy pontosságú és legjobb sarokmegmunkálási 

teljesítményhez, valamint a vágási sebességet is. Az Accutex a kis méretű és folyamatos sarkokon is 

megtalálja a legjobb sarokpontosságot.

Vágási sebesség: 

1. vágás: 130 mm2/perc 

2. vágás: 260 mm2/perc 

3. vágás: 320 mm2/perc Huzal: Ø 0,25 mm 

vastagság: 50 mm

A kontúr szorosan illeszkedik a 

munkadarab és a vágási útvonal közé.

Lyukasztás és préselés 3 µm távolságon 

belül egyenletesen tud illeszkedni.

A sarok, a négyzetes terület, a bevezetési / kivezetési szabályozást 

engedélyezni / letiltani lehet közvetlenül a beállításból vagy az 

M-kód segítségével.

Bevezetési / kivezetési technológia
Csökkenti a huzalkitérést a bevető blokknál kevesebb mint 2 µm értékkel.

Anyag: SKD11

huzal: 0,25 mm

vastagság: 50 mm

Vágási idő: 3

Huzalkitérés körülbelül S µm. A huzalkitérés hasonló 

a felületi érdességhez



Stabil kisütő lemez (SD Master)
Nagy pontosságú nagy megismételhetőség különböző gépeken azonos vágási adatok alkalmazása esetén, 

az állandóság növeli a munkadarab minőségét és egyszerűsíti az irányítási eljárást.
Nagy vágási sebesség, SO Master esetén a stabilizált kisütő tápegység stabilizálja a vágási eljárást, 

különösen nagy sebességű üzemmódban.
100 db 6 mm átmérőjű furat folyamatos kivágása esetén az összes munkadarab 95,45%-ának pontossága 

±1,5 µm értéken belül van. A vágási körülményeket az SKD-11 határozza meg, 

30 mm vastagsággal, 0,25 mm sárgaréz huzal esetén 3 vágással, 

jó hőmérséklet- és környezetszabályozás mellett.

MST
Mikro szikraforgácsolási technológia (MST), ez az egyedülálló technológia képes elérni a legjobb felületi 

érdességet, az Ra0,08 µm értéket (*)

(*) A vágási körülmények és 

egyéb kapcsolódó beállítások 

az AccuteX-szerviztől 

származó információkon 

alapulnak.

A vágási hatásfok összehasonlítása

Az AccuteX K+F csapata leegyszerűsíti a 

generátor és az elektromos áramkör 

kialakítását, kiküszöbölve ezzel a 

szükségtelen teljesítményveszteséget, 

így fokozva a vágási hatásfokot.

Lent látható a vágási hatásfok 

összehasonlítása más márkák 

termékeivel, különböző vastagságú 

munkadarabok esetében.

Rendhagyó 
vastagságvágás
Az AccuteX intelligens kisütő egység képes kezelni a 

munkadarab vastagságában bekövetkező változásokat 

és a vízöblítéses helyzeteket, előnye a nagy vágási 

sebesség, ezenkívül mentes a huzaltörések problémájától.

Változó vastagságú egyetlen munkadarab esetén 

a maximális vágási sebesség 3,3 mm lehet percenként.

A hatásfok legfeljebb 
34%-kal növekszik

Rendhagyó vastagságvágási idő:

új:     15 MIN.

régi:  23 MIN.

AWT
a legjobb befűzési megbízhatóság (*)

AC szervo feszítőkerék 
„AC szervo feszítőkerék (vagyis a feszítés szabályozása

 a megmunkálás során) megfordítja a feszítést, 

 ha a huzal eltörik.

„Tű alakú huzalvég”, amíg a huzalt elektromosan levágják, 

a fordított feszítés és a lágyító hőkezelés egyidejűleg 

növeli a huzal szilárdságát.

„Automatikus eszköz a letört huzaldarabok eltávolítására”,

ez egy speciális Accutex eszköz, amely a letört 

huzaldarabokat egy légfúvó rendszer használatával 

gyorsan és könnyen eltávolítja a gyűjtőszekrénybe.

Accutex tű alakú 

huzalvég

(*) Opcionális
Vastagság mm 

(*) Az adatok az Accutex szerviz adatbázisából származnak



AccuteX, süllyesztett típus, forgóasztal 
Az Accutex 6. tengely forgóasztala alapját képező kutatás-fejlesztési munka évekkel megelőzte a 

huzalos szikraforgácsoló rendszerek többi gyártóját: ez elárasztott üzemben is használható.
A beépített típusú motoros orsó jellemzője az ultra nagy felbontás, fordulatonként 

720 000 impulzus, és holtjátékmentesség.
IP68 védettségi fokozatával az Accutex forgó-

asztal teljesen vízbe meríthető, és így

is megtartja nagy teljesítményét és nagy pontosságát.

A forgóasztalt függőleges és

vízszintes kivitelben is lehet használni.

Precíz 

robottechnikai komponensek

PCD-MODUL PCD-ALKALMAZÁSOK PCD-VÁGÓSZERSZÁM

Orvosi alkatrész

Tömbelektróda

Szinkronvágás

Vízszintes

üzemmód

Függőleges

üzemmód

Gép Specifikációk

Szabályozófunkciók

Szabályozó adatai

Opcionális tartozékok

Alaptartozékok

PCD vágás & grafitmegmunkálás tápegység 

A speciális gyújtási áramkör és a stabilizált kisütő tápegység a legjobb kialakításúak a PCD és grafitvágás számára; 

továbbá ezek minőségbiztosítással hosszabb ideig tartó megmunkáláshoz is alkalmasak.
A munkadarab szélének letörését a huzal vágásakor szabályozni lehet egy minimális tartományon belül, 

nagy sebességű megmunkálás mellett.
Az AccuteX EDM huzalvágás képes 5 tengelyű szimultán interpolációt végezni, telepíteni lehet a W tengelyt is 

(6. tengely a forgóasztal), így egy komplex PCD vágóeszköz jön létre.

Felső / alsó öblítőfúvóka

Gyémántvezető

Vezetőlemez

Gyémántvezetőt eltávolító 

befogószerkezet

Sárgaréz huzal

Szerszámkészlet

Tároló a letört huzaldarabok számára

Iongyantatartály

Ioncserélő gyanta

Papírszűrő

Függőleges szintezőeszköz

Vízhűtő

SD Master

Automatikus huzalbefűzés (AWT)

Kenés porlasztott köddel

Biztonsági ajtó reteszelés

Transzformátor

MST

(AL-400SA/500SA/560SA/600SA)

Max. munkadarabméret Ho x Szé x Ma (mm) 

Max. munkadarabsúly (kg) 

X/Y löket (mm) 

Vízrendszer kapacitása (liter) 

Lenyomat Szé x Va x Ma (mm) 

Huzaltekercs súlya (kg)

Max. kúpos vágás (H=100) 

Z löket (mm) 

UN löket (mm) 

Gép súlya (kg)

Holtjáték-kompenzáció

Lineáris/körkörös interpoláció

Vágási útvonal megjelenítése

Visszatérés a kiindulópontra 

Referenciapont beállítása 

Több blokk átugrása 

Vágási napló 

Tükör 

Opcionális leállás 

Meredekségkompenzáció

Szabályozórendszer 

Szabályozóeszköz 

Memóriaeszköz 

Képernyőmegjelenítő-eszköz 

Adatbemenet 

Szabályozó tengelyek száma 

Egyidejű tengelyek 

Min. parancsegység 

Max. parancstartomány 

Parancstípus 

Vágásiadat-tároló 

Gyújtás tápegység B

ekapcsolási idő 

Kikapcsolási idő 

Kisütési üzemmód

Windows CE 

64 bites ipari számítógép

1 GB CF kártya

17” színes TFT érintőképernyő 

Billentyűzet, egér mutató, RS-232, USB, Ethernet, FTP

5 tengely / 6 tengely (opció W tengely) 

4 tengely / 5 tengely (opció W tengely) 

0,0001 mm

± 9999,9999 mm

mm/hüvelyk

99999 beállítás

32 lépés,

24 lépés

43 lépés 

Durva vágás/ hámozó vágás/ finom vágás

Állandó / szervoadagolás

Automatikus energia-visszanyerés 

Visszatérés a törésponthoz

Referenciapont visszahelyezése 

Kúpos vágás 

Karbantartási feljegyzés

Tengelycsere 

Szárazon futás 

Blokkleállítás 

Párhuzamos kompenzáció

Különböző formák interpolálása 

Háttér szerkesztése

Indulási pont visszahelyezése 

Töréspont visszahelyezése 

Automatikus sarok

Program 

szerkesztése/másolása/törlése

Rotáció 

Egyes blokk 

Alprogram 

2. puha határérték 

Automatikus pozíció (szél, közép) 

Puha határérték 

Sarokszabályozás funkció 

Diagnózis 

Z tengelyre vonatkozó szoftverhatárérték 

Kézi adatbevitel 

Automatikus / kézi adagolás 

Röviden vissza 

Huzalfelhasználás eltolása 

Ütközésmegelőzés

(*)Az optimális stabil vágási teljesítmény eléréséhez, a vágási munkadarab javasolt maximális magassága a Z tengely lökete, mínusz 30 mm.

Jelzőlámpa

PCD / grafitvágás

45 kg Jumbo huzaladagoló

Nagy nyomású vízsugaras menetvágás 

(ütközésmegelőzés a Z tengelyen 

érvénytelen)

Remote Master

0,1 mm Huzal Alkalmazás

Automatikus feszültségstabilizátor

Riasztási üzenetküldő

6. Forgóasztal csomag (W tengely)
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