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A környezettel szembeni követelmények       
Áramforrás    

Hőmérséklet    

1. A gépet nem szabad lyukasztógép, fúrógép, ill. 
            egyéb zavaró forrás közelébe telepíteni.
2. A gépet nem szabad hőkezelő, ill. galvanizáló rendszerek közelébe telepíteni.
3. A gépet légzáró helyiségbe kell telepíteni annak érdekében, 
            hogy ne juthasson hozzá por.
4. Mielőtt a gépet elhelyezi, vegye figyelembe a gép üzem közbeni mozgásait, 
           valamint a karbantartás helyigényét is.
5. 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 esetén alkalmazható)

AC220V / AC380±5% :3 Phases 50/60Hz±1Hz

20±1°C or 25±1°C； less than 75%RH

Környezet

Földelő szerkezet

Pneumatikus nyomás

*Az összes műszaki adat előzetes bejelentés nélkül megváltozhat.

SHR GmbH

+43 2242 20 402 
+43 2242 20 402 10

office@shr.at

AUT, Sonnenberg 5, 3413 Kirchbach

www.shr.at



Nagy merevségű szerkezet

Windows CE vezérlő

Az AP sorozat összetett asztalkivitelt tartalmaz, az Y tengely mozgó oszlopos kivitelének megfelelően. 
A súlypont mindig az X tengelyű asztal 2 lineáris vájata között helyezkedik el. Az X és Y tengelyek 
önállók, akkumulációs hiba nélkül a végeselem módszer (FEA) miatti kisebb alakváltozás 
érdekében. 1000 kg-ig terjedő javított maximális raksúly. A kétirányú megismételhetőség kisebb, 
mint 2,5 µm, 5 alkalommal történt lézeres kalibráció után.

Az AccuteX vezérlő 100%-ban a K+F csapatunk saját fejlesztése. 
Bármilyen átalakítás esetén a lehető legjobb minőségű támogatást 
nyújtjuk. Az AccuteX vezérlő alapját a Window CE rendszer képezi. 
A vezérlő része a gyors szervomotoros reakciójú Precise Motion 
Control rendszer. A Windows CE rendszer vírusmentes környezet, 
így biztosítható a rendszer stabilitása. 

Az új generációs, tengelyes kialakítású lineáris motor az AccuteX saját fejlesztése. A motort zárt 
hurkú vezérlés, 0,1 µm felbontású lineáris skála (opció 0,05 µm) és holtjátékmentesség jellemzi, 
így pontossága mindig nagy lesz. A gyors szervomotoros reakció a forgácsolás hatásfokát akár 
10%-kal is megnövelheti. Az AccuteX teljesítményfelvétele rendkívül alacsony, így az üzemi 
hőmérséklet állandó maradhat.

Az AccuteX gép felkészült az Industry 4.0 kihívásaira: M2M (machine to machine – gép-gép közötti) 
protokollján keresztül képes együttműködni a robotokkal és egyéb gépekkel. Az intelligens gyártási 
integrációs rendszer lehetővé teszi a rugalmas, valós idejű, teljesen automatizált gyártást.

A gép nagy merevségű szerkezetét 
végeselem módszer (FEA) 
használatával terveztük.

Five times laser measurements

i-Monitoring (*opció)

Lineáris motor

CIMFORCE Industry 4.0 intelligens gyártási integrációs rendszer (*opció)

Az AccuteX gép állapota okostelefonról vagy táblagépről bármelyik 
pillanatban megfigyelhető.

Egyéb gépek Robot Huzalvágás EDM CMM

Industry 4.0 – Intelligens gyártási integrációs rendszer

Lineáris motor típus

Hagyományos típus

Time

10% faster

Speed
A vágási teljesítmény javítása 
A gyors szervomotoros reakció 
megakadályozza a huzal törését, 
és növeli a vágás sebességét.

Az új generációs
tengelyes kivitelű lineáris motor 

Lapos típusú 

lineáris motor

Forgó motor

a karbantartási költségeket is 
csökkenti. Kiváló, kis 
fogyasztású rendszer.
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i- Monitoring



Ultra nagy felbontású jelfeldolgozó

A vágási hatásfok összehasonlítása

Az ultra nagy felbontású feldolgozó panel simább megmunkálást és a pozíció stabilabb 
tartását teszi lehetővé. Normál felbontás, 0,1 µm (opció 0,05 µm)

Az AccuteX leegyszerűsítette a generátor és az elektromos áramkörök kialakítását, 
kiküszöbölve ezzel a szükségtelen teljesítményveszteséget – ez pedig javítja a forgácsolás 
hatásfokát. Sebességek összehasonlító táblázata más márkák termékeivel különböző 
vastagságú munkadaraboknál.

Az alapkivitelű beosztás akár 20 nm-ig is finomítható

Sarokszabályozás funkció Volfrám-karbidhoz is kapható az új 
generációs bevezetési / kivezetési funkció.
40 mm vastagság esetén a huzal kitérése 
3 vágás után 2 µm, ami javítja a forma 
minőségét, és időt takarít meg a műveletet 
követő polírozás során.

A „Szondázásos mérőrendszer” 
érzékeli a nem szintben lévő 
munkadarabot. A hibát az integrált, 
harmadik fél által biztosított 
CAD/CAM szoftverrel kompenzálja, 
és növeli a munkadarab pontosságát. 
Kapható tömegtermeléshez 
automatizálási alkalmazással.

Szondázásos mérőrendszer (*opció)

0,05~0,1 mm Finom Huzal Alkalmazás (*opcionális)

Új bevezetési / kivezetési szabályozás

Nagy vágási pontosságú működés

Az AccuteX vezérlő a huzal átmérője, a sarokszögek, az ív sugara, ill. a vastagság szerint 
mindig úgy optimalizálja a paramétereket, hogy a vágás hatásfoka és pontossága a lehető 
legjobb legyen. A gépek elsősorban rövid útvonalakon és folyamatos sarkok esetén nyújtanak 
kiemelkedő teljesítményt.

A sajtolószerszám (a lyukasztószerszám 50 mm méretű, a présöntő forma 30 mm méretű) tűrése szűk, mindössze 3 μm.

20µm

0.1µm 1µm

20nm

Különböző lineárisskála-felbontás

0,25 mm gamma huzal

Brand A

Brand B

R 0.18

R 0.17

Cutt ing Speed：
1st Cut ：130mm2/min  
2nd Cut：260mm2/min  
3rd Cut ：320mm2/min
Wire：Ø0.25mm
Thickness：50mm

 

 

 

Sugár:  0.06mm

A horony 
szélessége 
0,2 mm

Fonófej  k iemelkedő sablonját  0,07 mm méretű 
huzal la l  vágták le.  5 vágás után a horony át lagos 
szélessége 0,2 mm. A legkisebb sugár 0,06 mm.

0,07 mm f inom huzal  a lkalmazás esetén 
a befűzés 90%-ban sikeres 30 mm alat t i  
Z tengely magasság alat t ,  ami megfelelő 
mikromegmunkálási  a lkalmazásokhoz.
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The chart of 100 holes size 
variation distribution

Brand

100 db 6 mm átmérőjű furat folyamatos 
kivágása esetén a megismételhetőség 95,
45%-ánál ±1,5 µm értéken belül van.

(*)A vágási körülményeknek követniük kell az AccuteX rendelkezéseit. 
(*)Az AP-6040A+ eszközzel végezve

A legjobb meredekségi pontosság kevesebb mint 
±3 μm 12 kivágott furatban (méret: 400x300x30 mm). 
A munkakörülményeket az SKD11 szerinti anyag 
határozza meg, 3 vágás után, hőmérséklet- és 
környezetszabályozás mellett.

Vastagság mm
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wire mark is 2μm 
after 3 cuts 2μm



Vágási minták Gépspecifikációk

Szabályozófunkciók

Szabályozó adatai

Sajtolószerszámokhoz is alkalmazható
A maximális tűrés kisebb, 
mint 5 μm/80 mm

Anyag             SKD11

Vastagság     80mm

Huzalméret   0.2mm

Vágás             5 

Nagy karcsúságarány és bonyolult 

profilú összeszerelt alkatrészek

A horony szélessége 0,2 mm 
Sugár 0,06 mm

Anyag             Volfrám-karbid

Vastagság     5mm

Huzalméret  0.07mm

Vágás             5 

Szuper finom fonófej
(Opció 0,05~0,1 mm huzal)

Azonos tűrést kell tartani 
a folyamatos sarokban. 
A folyamatos sugár nagysága 0,18 mm. 
A rövid útvonal 0,207 mm

Anyag             SKD11
lyukasztás 50 mm 
préselés 30 mmVastagság

Huzalméret   0.25mm

Vágás              3 

Folyamatos sarok

。SD Master
。Érintőképernyő
。XY tengely lineáris motor rendszer 
。0,1 µm felbontású lineáris skála 
。Ütközésmegelőzés a XYUV tengelyen 
。Biztonságiajtó-reteszelés
。Automatikus tolóajtó
。Felső / Alsó öblítőfúvóka 
。Gyémántmegvezető
。Vezetőlemez
。Sárgaréz huzal
。Ioncserélő gyanta
。Iongyantatartály
。Papírszűrő
。Tároló a letört huzaldarabok számára
。Függőleges szintezőeszköz
。Kiszerelő készülék gyémánt 
    megvezetőhöz
。szerszámok és megfogók
。Gépállapot megjelenítése
。Szerszámkészlet

。Transzformátor
。Automatikus feszültségstabilizátor
。Vízhűtő
。MST II tápegység modul
。PCD / grafit teljesítmény modul
。Forgóasztalcsomag (W tengely)
。0,05 mm~0,1 mm Finom 
    Huzal Alkalmazás 
。0,05 µm felbontású lineáris skála
。Automatikus huzalbefűzés (AWT)
。Nagy nyomású vízsugaras 
   menetvágás 
。45 kg Jumbo huzaladagoló
。i-Monitoring
。Remote Master
。GSM Messenger
。Ütközésmegelőzés a Z tengelyen
。Industry 4.0 intelligencia 
    Gyártási integrációs rendszer 
。Szondázásos mérőrendszer
。CCD mérőrendszer

Alaptartozékok

Függőleges típus 
forgóasztalos alkalmazáshoz

A fogaskerék átmérője 380 mm

Anyag             acél

Vastagság      25mm

Huzalméret   0.25mm

Vágás              2 

Spirálfogaskerekek gyártása
(Opció forgóasztal)

Anyag             SKD11

Vastagság     40mm
Huzalméret   0.25mm

megmunkálás   Ra<0.7μm        
Vágás             3 

35ﾟSzéles kúpos vágás

Műanyag-injektálás alkalmazás 

Egyoldalas menetvágó 35ﾟ

Finom

A polikristályos réteg <5 µm az opcionális PCD 
teljesítménnyel, így kisebb a szükséges 
köszörülési idő. 

Tiszta illeszkedés a PCD és a karbid között.

Anyag             PCD

Vastagság     1mm

Huzalméret  0.2mm

Vágás             1 

Polikristályos gyémánt alkalmazása
(Opcionálisan PCD/grafit teljesítmény)

 

O
ther

AccuteX

Polikristályos réteg 
<5 µm

AP-4030 AP-6040
800 x 560 x 245 1050 x 775 x 345

800 1000 
400 x 300 600 x 400 
100 x 100 160 x 160 

250 350 

±21˚ / H100mm ±32˚ / H100mm 

10 16  
2150 x 2600 x 2250 2312 x 2795 x 2371 

600 1000 
3200 4000 

 

Szabályozórendszer Windows CE 
Szabályozóeszköz 64-bit Industrial PC 
Memóriaeszköz 1GB CF kártya 
Képernyőmegjelenítő eszköz 17” színes TFT érintőképernyő  
Adatbemenet  
Szabályozó tengelyek száma 5-tengely/ 6-tengely (opció W tengely) 
Egyidejű tengelyek 4 tengely/ 5 tengely (opció W tengely)  
Min. parancsegység 0.0001mm 
Max. parancstartomány ±9999.9999mm 
Parancstípus  mm/hüvelyk 
Vágásiadat-tároló  99999 beállítás 
Gyújtás tápegység  32 lépés，53V∼138V 
On me  24 lépés 
Kikapcsolási idő 43 lépés 
Kisütési üzemmód Durva vágás / hámozó vágás / finom vágás 

 

Opcionális tartozékok

A legjobb meredekségpontosság 
±3 µm SKD11 szerinti sablon esetén 
(méret: 400X300x30 mm) 
12 furat kivágásával. 
Az AP-6040A+ modell teljesíti

Anyag             SKD11

Vastagság     30mm

Huzalméret   0.25mm

Vágás            3 

Meredekség pontossága

A legjobb finom megmunkálás: 
Ra 0,06 µm; (Rz 0,65~0,75 µm). 

Anyag             Volfrám-karbid

Vastagság      30mm

Huzalméret    0.2mm

Vágás               9 

Finom megmunkálás Ra0,06 µm
(Opció MST II tápegységmodul)

Átlagos finom megmunkálás a 
körkörös préselés 4 oldalán.

2 µm-es huzalkitérés 40 mm vastag 
volfrám-karbid munkadarabon 
3 forgácsolás után.
A funkció csak a forgácsolási útvonal 
megváltoztatása nélkül kapcsolható be.

Anyag            Volfrám-karbid

Vastagság     40mm

Huzalméret   0.25mm

Vágás              3 

Bevezetés / Kivezetés

(*) „A” jelentése AWT, opcionális.
(*) „+” jelentése gépek 0,05 µm lineáris skálával, opcionális funkció.

 

 

 

Holtjáték-kompenzáció

Ütközésmegelőzés

N-kódugrás

MDI funkció

Egyes blokk

Röviden vissza

Automatikus pozíció (szél, közép)

Referenciapont 

visszahelyezése

Vágási napló

Meredekségkompenzáció

Vágási útvonal 

megjelenítése

Alprogram

Kúpos vágás

Tükör

Állandó / szervoadagolás

Szárazon futás

Indulási pont visszahelyezése

Visszatérés a kiindulópontra

Karbantartási feljegyzés

Programkezelés

Lineáris/körkörös

interpolálás

Több blokk átugrása

Különböző formák

interpolálása

Rotáció

2. puha határérték

Blokkleállítás

Automatikus 

energia-visszanyerés

Huzalfelhasználás 

automatikus kompenzálása  
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Billentyűzet, egérmutató, RS-232, USB, Ethernet , FTP 

Max. munkadarabméret Ho x Szé x Ma (mm) 

Max. munkadarabsúly (kg) 
X/Y löket (mm) 

Vízrendszer kapacitása (liter)

Lenyomat (mm) Szé x Va x Ma

Max. huzaltekercssúly (kg)

Max vágókúp (mm)

Z löket (mm) 

UN löket (mm) 

Gép súlya (kg)

Program szerkesztése

Automatikus sarok

Sarokszabályozás funkció

Opcionális leállás

Tengelycsere

Párhuzamos kompenzáció

Referenciapont beállítása

Diagnózis

Bevezetési / 

kivezetési szabályozás
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