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A legnagyobb név a CNC huzalos szikraforgácsolás területén 

Egy évtized eredményei

sorozat

Umweltanforderungen       
Tápforrás

Hőmérséklet/páratartalom 

 •  A gépet nem szabad kivágógép, fúrógép vagy bármely zavaró forrás közelében elhelyezni.
 •  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 esetén alkalmazható)

           AC 220 V I 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.



PONTOSSÁG 

Az AccuteX Techologies Co., Ltd. megalapítása 
Tőke: 1,71 millió USD

Az AccuteX CNC huzalvágó szabályozóegység gyártása
Az AccuteX AU sorozatú gépek bevezetése a piacra
Értékesítés TAJVANBAN és KÍNÁBAN

Első bemutatkozás a TIMTOS kiállításon 2003-ban, 
értékesítés ÁZSIA, NYUGAT-EURÓPA, AMERIKA felé
Az AccuteX Korea stratégiai partner létrehozása 

ISO 9000:2000 szerint tanúsított vállalat
tőke: 2,40 millió USD

Az AccuteX Kína megalapítása Kunshan városában, Kínában
Az AccuteX AU-100iA és AU-860iA bevezetése a piacra

Az AccuteX SP sorozatú gépek bevezetése a piacra 
„SD Master funkciók” bevezetése a piacra

Új AccuteX telephely
Az AccuteX EDM USA stratégiai partner megalapítása

Az „AccuteX 6 tengelyes teljes megoldás” bevezetése a piacra

Átköltözés az 10000 m² alapterületű, vadonatúj gyárba
Az AccuteX INDIA stratégiai partner létrehozása 

ISO 9000:2008 szerint tanúsított vállalat
A GE sorozatú gépek bevezetése a piacra 
Elnyerjük a „Taiwan Excellence Award 2010“ díjat 
Elkészül a Gazdasági Minisztérium megbízásából készített kutatás, 
amelynek címe „A+ huzal EDM Projekt“

Az AccuteX AP sorozatú gépek bevezetése a piacra. 
Elnyerjük a „Rising Star Award 2011“ díjat
Elnyerjük a „Machinery Industry Contribution Award 2011“ díjat

Elnyerjük a „Taiwan Excellence Silver Award 2012“ díjat
Az AccuteX EZ sorozatú gépek bevezetése a piacra
Az AccuteX átköltözik a 20 000 m² alapterületű, 
vadonatúj kunshani (Kína) gyárba. 
Elnyerjük a „National Award of Outstanding SMEs 2012“ díjat

Az AccuteX AL sorozatú gépek bevezetése a piacra. 

Az AL-400SA elnyeri a „Taiwan Excellence Award 2016“ díjat
A vállalat ISO 9001:2015 szerinti tanúsítása

Elnyertük a Potential Taiwan Mittelstand Award 
(kb. Ígéretes tajvani középvállala) díjat

Ray Liang vezérigazgató elnyeri a ( Model of Taiwan and Overseas 
Entepreneurs (Tajvani és tengerentúli vállakozók példaképe) díjat 

Az AW-12 hűtő elnyeri a „Taiwan Excellence Award 2017“ díjat

USA

HOZZÁÁLLÁSUNK.
EZ NEM CSUPÁN EGY 

MÉRHETŐ ÉRTÉK, EZ A MI 
LEISTUNG EINES JAHRZEHNTS

Csapatmunka 

Szerviz 

Az AccuteX koncepcióját olyan mérnökök csoportja dolgozta ki, akiknek hasonló 

Az AccuteX ügyfélszolgálata világszínvonalú. A vásárlást megelőző kezdeti vágáselemzéstől 

előremutató gondolatai voltak. Az AccuteX logóval forgalmazott termékek a nagy 
pontosság és a fejlett technológia szimbólumai. Több mint 20 éve az innováció, 
valamint a kutatás és fejlesztés szolgálatában állva az AccuteX csapata a huzalos 
szikraforgácsolás területén kifejlesztette ezt az élenjáró technikát, így megteremtette 
a vállalat versenyképességét a nemzetközi üzleti életben. 

a betanításon át a gép telepítéséig professzionális értékesítő és támogatást nyújtó 
személyzetünk gondoskodik minden AccuteX termék zökkenőmentes megvalósításáról. 
Ez a minden részletre kiterjedő szerviztámogatás tükrözi az AccuteX üzleti elképzelését: 
a szerviz a termékünk része. 



T-alapú kivitel 

Komplex, nagy 
merevségű szerkezet

AU sorozat

A C keretet a több bordás szerkezet mentén 
végeselem módszerrel (FEA) tervezték 
nagy merevség, nagy asztalterhelés és kis 
mechanikai deformálódás tulajdonságokkal.

T-alapú kivitel 
Minden AccuteX AU sorozatú modellt 
T-alapú szerkezettel terveztek. A hosszabb 
X-tengelyt az alapra helyezték el, a 
rövidebb Y-tengelyt az X-tengely tetejére 
tették. Akármerre mozog is a munkaasztal, 
a szerkezet teljes mértékben alátámasztja 
úgy, hogy kihajlás nem fordulhat elő.

Közvetlen átvitel, 

nagy szervoreagálással

Végeselem módszer
Egyebek:  
Szokásos kialakítás kihajlással

T-alapú kivitel

különösen széles alapozással

T-alapú merev kivitel

Az asztaltámasz összehasonlítása

Mozgó oszlopos kivitel 
Az asztal mérete és az alap hordozófelülete 1:1 arányú, ami különösen nagy méretű munkadarabokkal 
végzett tevékenységhez megfelelő, maximális terhelhetőség 5 tonna.

Nagy Z tengely 
irányú löket 
Z tengely által 
megtett normál 
út 400 mm; 
Opció 800 mm;
a munkadarabot 
teljesen be lehet 
meríteni a vízbe, 
így biztosítva a jó 
szikrázási minőséget.

3D lézeres méréstechnológia 
A gép aktuális pozícióhibája 3 dimenziós. Az AccuteX az US API 
3D lézeres mérő kalibráló eszközt használja a meredekség és a 
függőleges tengely tűrési értékeinek meghatározásához, miközben 
az ISO 230-6 szabvány előírásainak megfelelően ellenőrzi az 
egyes tengelyek lineáris tűrését.



AccuteX szabályozó
100%-ban házon belüli fejlesztés

   ACCUTEX SZABÁLYOZÓ

Az AccuteX versenyképésségét meghatározó központi egység az Accu-teX 
szabályozó.Ez a szabályozó különböztet meg minket a szerszámgépipar többi 
vállalatától, amelyek Európából és Japánból származó szabályozókat használnak. 
Az AccuteX R&D csapata teljes egészében elsajátította a szabályozók 
kulcsfontosságú technológiáit, ez lehetővé teszi számunkra, hogy még 
jobb szolgáltatást és támogatást kínáljunk ügyfeleinknek világszerte.

AccuteX gyors reakció 
Window CE® a DIRECT Precise Motion Control 
(DIREKT pontos mozgásszabályozás) számára 
A szervo válaszútvonala pontosan követi a programot.

BYPASS funkció 
Több furat kivágásának végrehajtása során, ha menetvágási 
hiba vagy egyéb ismeretlen ok miatt a préselt furatot a művelet 
során nem lehet kivágni, az automatika automatikusan 
megjegyzi a ki nem vágott furatot, és átugrik a következőre.

Egyebek: kis reakció 
Window XP® plus külső szoftver a Motion Control számára. 
A szervo sebessége még kisebb, mint a szabályozó. 
A szervo útvonala nem követte a programot.

Nagy pontosság az egyszerű 

•     Sarokszabályozás funkció
•     Automatikus energia-visszanyerő funkció
•     Előfúrás funkció
•     Több blokkátugrási funkció

funkciók automatizálásával

AccuteX Remote Master 
Az AccuteX gép képernyője AZ IRODÁBAN.

Remote Master az irodában Gép a gyárban

A Remote Master egy Windows alapú szoftver, amelyet a számítógépre kell telepíteni az interneten 
keresztül az AccuteX huzalos szikraforgácsoló géphez történő csatlakozáshoz, a távoli ellenőrzés 
érdekében. Az irodában megtekintheti a gép helyzetét, modellezheti az NC-programot, megszervezheti 
minden egyes gép munkáját, és feltölthet vagy letölthet NC-fájlokat.

PCD-vágás & grafit
Megmunkálás áramellátása (*) Opcionális funkció

•  A kizárólagos gyújtási áramkör és a stabilizált kisütő tápegység a legjobb kialakításúak a PCD és 
   grafitvágás számára, így ezek minőségbiztosítással még 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.
•  A 6. tengely, a forgóasztal használatával bármilyen forgó munkadarabot le lehet vágni.

Polikristályos gyémánt 
alkalmazása

1,5 mm lapkával Megmunkált polikristályos 
gyémánt vágás

Megmunkált grafitvágás 

PCD Material

100%-ban házon belüli fejlesztés

szabályozó.Ez a szabályozó különböztet meg minket a szerszámgépipar többi 
vállalatától, amelyek Európából és Japánból származó szabályozókat használnak. 
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Stabil kisütő lemez

• Az SD Master működteti a szervo szabályozó rendszert.   
Okosabbra és nagyobb stabilitással terveztük,
a kis huzaltörési arány elérése érdekében.

• A stabil kisütőrendszer lehetővé teszi a munkadarab 
pontosságának fokozását, és növeli a megmunkálás 
megismételhetőségét.

• Egy vágás pontossága ±2σ, ami ±1,5 µm értéken belül van.
(A 60 munkadarab 95,45%-ának pontossága 3 µm-en belül 
változik, a 60 munkadarabot különböző időpontokban vágták

MST 

A vágási hatásfok összehasonlítása

• 6 tengelyes (X/Y/U/V/Z/W) szabályozás.
• 5 tengelyes szimultán interpoláció.
• Öblítéses és bemerített műveletekhez használható, az alkalmazott forgóasztaltól függően.
• Orvosi és űrtechnikai berendezések egységeinek és alkatrészeinek gyártására alkalmas.
• A forgóasztal jellemzője a japán gyártmányú beépített motor, 720 000 impulzus felbontóképesség, 
  kiváló IP68 védettségi fokozat.

A legjobb felületminőség elérheti az alábbi értékeket: 
Ra 0.18μm / vastagság 50 mm.
Ra 0.15μm / vastagság 20 mm.
Huzal: 0,2 mm sárgaréz huzal
Anyag: SKD 11

Mikró szikraforgácsolási technológia (MST), 
egyedülálló technológia 50 mm-es munkadarabokhoz, 
a legjobb felületminőség elérheti a 0,18 μm Ra értéket

AZ ENERGIA TARTÓSSÁGA
Az FPGA csipbe integrált AccuteX energia algoritmus. Ez a megközelítés teljesen megszünteti a szükségtelen
 teljesítményveszteséget. A vágási hatásfok éveken keresztül megmaradhat. (*)

Hattengelyes működtetés

(*) A vágási körülmények és egyéb kapcsolódó beállítások az AccuteX-szerviztől származó információkon alapulnak.

Orvosi besorolású teljesítmény

Megismételhetőség 
             2 µm

ÉRINTKEZŐLEMEZ 
LÖKÉSSZERŰ PRÉSELÉSE
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(*) Az adatok az Accutex szerviz adatbázisából származnak

0.25mm Gamma Wire SKD11
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Az AccuteX K+F csapata leegyszerűsíti a generátor és az elektromos 
áramkör kialakítását, kiküszöbölve ezzel a szükségtelen teljesít-
ményveszteséget, így fokozva a vágási hatásfokot.

Lent látható a vágási hatásfok összehasonlítása más márkák 
termékeivel, különböző vastagságú munkadarabok esetében.

Lorem ipsum

 le, két hónap alatt.)

Lorem ipsum

A négyszögletes lyukasztás mérete

A 60 egységnyi 
munkadarab 
megmunkálásának 
eloszlása

TURN & 
          BURN



Sarokszabályozás 
A különböző vágási adatoktól, pl. a huzalátmérőtől, a szögtől és a munkadarab vastagságától függően az 
AccuteX szabályozó automatikusan beállítja a nagy pontosságú és legjobb teljesítményű sarokmegmunkáláshoz 
szükséges legjobb paramétereket és vágási sebességet. 

30° belső / külső sarokszabályozás 
Huzalátmérő 0,2 mm

Taylor Hobson profilozógép
Rajz a mozgási pálya fázisából

Rendhagyó 

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. 

vastagságvágás

A hatásfok  
34 %-kal megnövekszik
Rendhagyó vastagságvágási idő. 
Új: 15 perc 
Régi: 23 perc

Változó vastagságú egyetlen 
munkadarab esetén a maximális 
vágási sebesség 3,3 mm lehet 
percenként. 

I.C.T technológia 
Az AccuteX R&D csapata megtervezte 
a befogószerkezet alkatrészeit az 
„áramköri teszt“ végrehajtásához, 
amellyel minden egyes forrasztási 
pont megvizsgálható, biztosítva, 
hogy az összes feszültség / áram 
megfelelő értékű, és végül garantálja 
a PCB minőségét. 

845 
elektromos komponens 

MINDEGYIK 
ELLENŐRIZVE

2582 
forrasztási pont 

AC szervo feszítőkerék 
A feszesség szabályozása a megmunkálás során. 
Jellemzője a FESZÍTÉS MEGFORDÍTÁSA, ha a huzal eltörik. 
„AC szervo feszítőkerék”, Tajvan, szabadalmi szám NO I257887.

AWT (automatikus huzalbefűzés)
A LEGNAGYOBB BEFŰZÉSI MEGBÍZHATÓSÁG

Tű alakú huzalvég
Amíg a huzalt elektromosan levágják, 
az átváltott feszesség és a lágyító 
hőkezelés egyidejűleg növeli a 
huzal szilárdságát. 

Huzalhulladék eltávolítása 
Légfúvó rendszer, amely a huzalhulladékot gyorsan 
és könnyen eltávolítja a gyűjtőszekrénybe. 
„Huzalhulladékot automatikusan eltávolító eszköz”, 
Tajvan, szabadalmi szám N. 210195, 
kínai szabadalmi szám No.3261258.3

Egyéb márkák
Mechanikus hengeres kart alkalmazva a huzalhulladékot 
nem lehet eltávolítani, ha az hosszabb, mint a hengeres 
kar által megtett út. 

AccuteX
Az AccuteX huzalhulladék-eltávolító eszköz légfúvó 
szerkezetével képes eltávolítani a huzalhulladékot, 
függetlenül annak hosszúságától vagy a törött huzal 
helyzetétől. Gyorsan, a legrövidebb időn belül eltávolítható 
a huzalhulladék a gyűjtőedénybe. *Opcionális 

Az egyedülálló, huzalhulladékot eltávolító eszköz 
Nincs jelentősége, milyen hosszú a huzalhulladék, az AccuteX AWT rendszer (*) képes teljesen eltávolítani. 
Összehasonlítva a többi, mechanikus hengeres kart használó márkával, amelyek korlátozzák a huzalhulladék hosszát 
és az érzékelési érzékenységet, így automatikusan hibát okoznak a huzalhulladék eltávolításakor, 
az AccuteX egyedülálló AWT eszköze képes a törött huzalt a hosszúság korlátozása nélkül eltávolítani. 



Katonai célokat 

alkatrészek
Anyag      SKD-11

Vastagság     4

Huzalátmérő          0,15 

Vágási hosszúság      831,952 mm

Átmegy  20mm

Érdesség  Ra 0.55µm  

Jellemző tulajdonságok:  Rendhagyó vastagságvágás

vágási idő  4 óra

Anyag             SKD-11

Vastagság    4

Huzalátmérő          0,2 

Vágási hosszúság     4372.496 mm

Átmegy  50mm

Érdesség  Ra 0.7µm  

Jellemző tulajdonságok: 6 tengelyes vágás 

vágási idő  13 óra 7 perc

Anyag             Titan

Vastagság    1

Huzalátmérő        0,2 

Vágási hosszúság     76.324 mm

Átmegy 3mm

Érdesség  Ra 2.5µm  

Jellemző tulajdonságok:  6 tengelyes vágás orvosi berendezésekhez

vágási idő   23 perc.

Anyag             SKD-11 

Vastagság    3

Huzalátmérő                0,2 

Vágási hosszúság     871,559 mm (Die)

Átmegy   30mm

Érdesség  Ra 0.62µm  

Jellemző tulajdonságok: Lyukasztás és préselés 5 mm-es pengével

vágási idő   6 óra 37 perc.

Model

Max. munkadarabméret 

Ho x Szé x Ma 

Max. munkadarabsúly 

X/Y löket 

UN löket 

Z löket

A huzal tekercs súlya

Lenyomat 

Szé x Va x Ma

Vízrendszer kapacitása

Gép súlya

Model

Max. munkadarabméret 

Ho x Szé x Ma 

Max. munkadarabsúly 

X/Y löket 

UN löket 

Z löket

max. vízállás

a munkatartályban

A huzal tekercs súlya

Lenyomat 

Szé x Va x Ma

Vízrendszer kapacitása

Gép súlya

Model

Max. munkadarabméret 

Ho x Szé x Ma 

Max. munkadarabsúly 

X/Y löket 

UN löket 

Z löket

max. vízállás

a munkatartályban

A huzal tekercs súlya

Lenyomat 

Szé x Va x Ma

Vízrendszer kapacitása

Gép súlya

Matrix típusú 
szolgáló különleges elektródák

Orvosi alkatrészek

Anyag             SKD-11

Vastagság    3

Huzalátmérő                0,25 

Vágási hosszúság     1293.693 mm

Átmegy    50mm

Érdesség  Ra 0.67µm  

Jellemző tulajdonságok: Kúpos munkadarab-összeszerelő készlet (12°)

vágási idő  10 óra 37 perc.

Anyag     PCS, WC

Vastagság    3

Huzalátmérő                0,2 

Vágási hosszúság     3284.4884 mm

Átmegy  5mm

Érdesség              

Jellemző tulajdonságok: Különleges anyagok vágása 6 tengely mentén

vágási idő  4 óra 25 perc.

PCD-
eszközök vágása

Lyukasztás és 
présöntő formák

Kúpos összeépítés

Gépspecifikációk 
Öblítés típusa

Süllyesztett típusok

Süllyesztett típusú mozgó oszlop

Anyag             Titan

Vastagság    1

Huzalátmérő        0,2 

Átmegy 3mm

Érdesség  Ra 2.5µm  

vágási idő   23 perc.

Anyag     PCS, WC

Vastagság    3

Huzalátmérő                0,2 

Átmegy  5mm

Érdesség              

vágási idő  4 óra 25 perc.
Süllyesztett típusok

Anyag             SKD-11

Vastagság    5

Huzalátmérő           0,25

Vágási hosszúság     396.3135 mm

Átmegy   50mm

Érdesség  Ra 0.65µm  

Jellemző tulajdonságok: Széles kúpos vágás

vágási idő  5 óra 30 perc.

40 fokos kúpos
vágás

Érintkezőlemez 

préselése
Anyag             SKD-11

Vastagság    3

Huzalátmérő          0,2

Vágási hosszúság     963.135 mm

Átmegy   20mm

Érdesség  Ra 0.65µm  

Jellemző tulajdonságok:  Megismételhetőség kisebb mint 2 µm 

   mindegyik öntőformában

vágási idő   4 óra 45 perc.

lökésszerű 

Vágószerszámok

Anyag             Hartmetall

Vastagság    5

Huzalátmérő                0,15

Vágási hosszúság     343.2 mm (3 faces)

Átmegy   7mm

Érdesség  Ra 0.4µm  

Jellemző tulajdonságok: Sarokszabályozás

vágási idő   45 perc.

IRDA optikai 

Anyag             SKD-11

Vastagság    3

Huzalátmérő        0,2

Vágási hosszúság      2900.468 mm

Átmegy   0.3mm

Érdesség  Ra 0.85µm  

Jellemző tulajdonságok:  Megismételhetőség kisebb mint 

   2 µm, vékony lemez vágása esetén

vágási idő   2 óra 25 perc.

*(A) az automatikus huzalbefűzési funkció opciója.

komponens formák



Gépspecifikációk
Szabályozóspecifikációk
Szabályozórendszer 

Szabályozóeszköz 

Memóriaeszköz 

Képernyőmegjelenítő eszköz 

Adatbemenet 

Szabályozótengelyek száma 

Egyidejű tengelyek 

Min. parancsegység 

Max. parancstartomány 

Parancstípus 

Vágásiadat-tároló 

Gyújtás tápegység 

Max. vágási sebesség 

Bekapcsolási idő 

Kikapcsolási idő 

Kisütési üzemmód

Windows CE 

64 bites ipari számítógép

1 GB CF kártya

15” színes TFT érintőképernyő 

Billentyűzet, RS-232, USB, Ethernet, FTP 

5 tengely/ 6 tengely (opció W tengely)

4 tengely/ 5 tengely (opció a W tengely) 

0,0001 mm 

±9999,9999 mm 

mm / hüvelyk 

99999 beállítás

32 lépés, 53 V - 138 V

250 mm2/perc

24 lépés

43 lépés

Durva vágás/ hámozó vágás/ finom vágás

Szabályozófunkciók

Jumbo huzaladagoló

Holtjáték-kompenzáció

Lineáris/ körkörös interpoláció

Vágási útvonal megjelenítése 

Visszatérés a kiindulópontra 

Referenciapont beállítása 

Több blokk átugrása 

Vágási napló 

Tükör 

Opcionális leállás 

Meredekségkompenzáció

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

Huzalátmérő alkalmazása   0,15 - 0,33 mm (0,10 opcionális)
Egyidejű tengely     XYUV 4 tengely / opcionális W tengely
Átvitel     5 tengely AC szervo átvitel
Max. kúpos vágás    ±21° (széles szögű fúvóka/ H=100, H=80 AU-3i /300i részére)
Vízoldali ellenállás   AUTO 5-200 KΩ-cm

Normál specifikációk

Vízhőmérséklet    AUTO szabályozva ± 1 °C

Alaptartozékok
Felső/ alsó öblítőfúvóka  

Gyémántvezetőt eltávolító befogószerkezet

Tároló a letört huzaldarabok számára

Papírszűrő

Gyémántvezető

Sárgaréz huzal

Iongyantatartály

Függőleges szintezőeszköz

Vezetőlemez

Szerszámkészlet

Ioncserélő gyanta

Vízhűtő

Opcionális tartozékok
Automatikus huzalbefűzés (AWT)

SD Master

MST (AU-300i/500i/560i)

X/Y lineáris skálabeosztás

Ütközésmegelőzés a Z tengelyen

Transzformátor

Biztonsági ajtó reteszelés

Tiszta víz tartály (AU-750i alatt)

Remote Master

0.1mm huzalalkalmazás

Automatikus feszültségstabilizátor

Nagy nyomású vízsugaras menetvágás 

(ha van ütközésmegelőzés a Z tengelyen, akkor nem használható)

Riasztási üzenetküldő

Forgóasztalcsomag (W tengely)

Jelzőlámpa

PCD / grafitvágás

45 kg Jumbo huzaladagoló

*Az összes műszaki adat előzetes bejelentés nélkül megváltozhat.

AccuteX sorozatú gépek
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