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Svájci kivitel és 
minőség

GF Machining Solutions: mindent az ügyfelekért
Ha csak a „minden” az, amire vágyik, jó tudni, hogy van egy vállalat, amelye számíthat, ha teljes 

körű megoldásra és szolgáltatásra van szüksége. Világszínvonalú szikraforgácsoló gépektől (EDM) 

a lézeres felületmegmunkáló és additív megmunkáláson át, egészen az első osztályú maró, főorsó, 

szerszámozó és automatizálási rendszerekig – valamennyi páratlan ügyfélszolgálati háttérrel 

megtámogatva – AgieCharmilles, Mikron, Liechti, Step-Tec és System 3R technológiáinkkal 

segíthetünk emelni a tétet, és a verseny élvonalába juttatni cégét.



CUT E 350
CUT E 600

AgieCharmilles

Az CUT E 350/CUT E 600 széria modelljei egyetlen érintés-

sel visznek hatékonyságot a munkába az intelligens, 

egyszerűen használható ember-gép kezelőfelületen (HMI) 

és a beépített technológiákon keresztül, melyek észszerűsí-

tik a beállítási folyamatokat, javítják a vágás sebességét, a 

felület minőségét, megóvják az értékes munkadarabokat, 

és garantálják a folyamatok stabilitását. 
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Fokozza teljesítményét
Üzleti előmenetelét gépeinek teljesítménye szabja meg. In-

telligens elektromos generátorunk (IPG) olyan szakértő 

technológiák körét nyújtja, melyek segítségével a legigénye-

sebb ügyfelek felületminőséggel szemben támasztott elvá-

rásai is kielégíthetők.

Gyorsítsa a termelékenységet
A megtakarított idővel pénzt termel. A beépített sebesség-tech-

nológia csomag gyors pályára állítja, hogy elérhető áron nyújt-

hasson kiváló teljesítményt.

Svájci innovációval előre
A folyamatos innováció és a szigorú minőségi norma svájci 

hagyománya tágítja a határokat.

Kézzel fogható ergonómia
Mindössze egyetlen kattintás választja el a tökéletes tüske, 

présszerszám, matrica és munkadarab megmunkálásától, 

köszönhetően intelligens, logikusan kezelhető AC CUT HMI 

felületünknek. A beépített és hatékony eszközök gyors és 

biztonságos megmunkálás-előkészítéssel könnyítik meg 

programozói életét. Industry 4.0, egyetlen érintésre.

A siker érintése
Kulcsfontosságú pontok

Profitáljon szakértelmünkből
Amit saját hasznára fordíthat a GF Machining Solutions örök-

ségéből nem más, mint a szikraforgácsolás terén szerzett, 

több mint 60 éves tapasztalat. Rendkívüli fontosságot tulaj-

donítunk annak, hogy a kimagaslóan hozzáértő alkalma-

zás-támogatást, ügyfélszolgálati hátteret és üzleti segítsé-

get nyújthassunk a konkrét szakterületek számára.





Szakértő megoldások 
sikerének szolgálatában

Belülről fakadó intelligencia

Amit saját hasznára fordíthat a GF Machining Solutions örökségéből nem más, mint a 
szikraforgácsolás terén szerzett, több mint 60 éves tapasztalat. Ez a szakértelem táplálja 
megoldásainkat és motiválja ügyfeleink sikerét.
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AUTOMATIKUS ÚJRAINDÍTÁS
Áramkimaradás esetén, a gép memori-

zálja az adott pontot és a feladat nevét, 

így az közvetlenül újraindítható, miután 

az áramellátás helyreállt.

HUZALSZAKÉRTŐ
Precizitás nagy magasságban
A munkadarabok kúposságának szabá-

lyozása kompenzálja a huzal kopását a 

teljes magasságon.

MUNKADARABOK EXPRESSZ GYORSASÁGGAL
A gépkezelők időnként váratlan helyzetekkel szembesülnek. Gyakori jelenség, a 

fontossági sorend hirtelen megváltozása a termelési folyamatban. Az AC CUT HMI 

berendezéssel a sürgős megmunkálási feladat egyszerűen, gyorsan és megbízha-

tóan beilleszthető, a korábbi feladatot pedig pontosan ugyanott folytathatja, ahol 

előzőleg megszakította.

KÚPSZAKÉRTŐ
A nagyméretű kúpok mestere
A TAPER-EXPERT – kúpszakértő funkció segítségével igen nagy pontossággal 

munkálhatók meg 0 és 30° közötti kúpok. A kifejezetten ehhez készült mérőcik-

lusnak köszönhetően a vezetők pozíciója pontosan a szöghöz illeszkedően álla-

pítható meg. A megmunkálás alatt a huzal pozíciókorrekciója automatikusan 

zajlik, a mérési ciklus eredményeinek megfelelően. Az akár 30°-os szög elle-

nére a felület minősége vetekszik a hengeres megmunkáláséval.

Rombusz 
huzalvezetők Forgáspont

Referencia- 
pont korrekció

Kúpszög
Huzal

Correction

Angle

TELJESÍTMÉNY SZAKÉRTŐ
Huzalszakadás-védelem változó 
magasságú munkadarabokon
Ez az intelligens modul folyamatosan 

elemzi a megmunkálási körülményeket, 

és a geometriai változásokhoz igazítja a 

teljesítményt. Kritikus helyzetekben, pél-

dául, amikor a huzal zsákfurathoz közelít 

vagy áthalad rajta, teljesen automatiku-

san vezérli a POWER-EXPERT modul.

1 | Out

3 | Out

2 | In

4 | In

A beépített ütközésvédelem (ICP) 
pénzt takarít meg
A gépkezelő nagyobb biztonsággal végez-

heti a feladatok előkészítését és végrehaj-

tását, mivel az ICP az X, Y és Z tengelyeken 

megvédi az érzékeny mun ka  dara  bokat a 

károsodástól.

Be

Ki

Ki

Be

Korrekció

Szög



Kompakt méret
Helytakarékos. A körülbelül négy négyzetméteres 

kompakt alapterületével, a CUT E sorozat hatéko-

nyan integrálható bármilyen üzembe.

Süllyedő ajtó
Az üzemi terület gazdaságos  
kihasználója.
Az alapfelszerelt süllyedő 
ajtórendszeren keresztül egyszerűen 
és praktikusan elérhető a munkatér.

Szűrők
Az egyszerű üzemeltetés szolgálatában. 
A két szűrő egymás mellett helyezkedik 
el, megkönnyítve és meggyorsítva a 
karbantartást.

30 százalékkal 
kisebb 

alapterület az előző 
modellhez képest



Új forma, új funkciók
hosszú évek hagyományára

Gépkialakítás

Energia-megtakarítás: ökonómiai és ökológiai szükségszerűség
A termelési költségek kordában tartása terén a legtöbb üzemben elsődleges szerepet kapott az 

energia-megtakarítás. Az Econowatt modulok úgy kezelik a gép áramfelvételét, hogy soha ne 

pazaroljon energiát felügyelet nélküli működés esetén. Ha a megmunkálás befejeződik vagy 

megszakad, az energiaellátás a minimumra korlátozódik, 1 kW alá, vagy teljesen leáll, a gép pa-

ramétereitől függően. Az automatikus újraindítás napi ütemterv szerint programozható, az üzem 

munkaidő-beosztásának megfelelően. A gép kellő időben bekapcsol, hogy hőmérséklete stabili-

zálódjon az üzem nyitására.

Távvezérlés
A távvezérlő, egykezes kialakítá-
sával, az alapfelszereltség 
részeként kínál egyszerű 
használatot, és segít a munkada-
rab finom beállításának előkészí-
tésében.

Huzalkör 
Megbízható, görgős huzalkör- 
kialakítás gondoskodik a tökéletes 
lecsévélő folyamatról, amely nem 
zavarja meg a szikraforgácsolás 
menetét a megmunkálás során.

Automatikus befűzés 
Az automatikus befűzés és 
visszafűzés gyors és praktikus 
mindenféle bevonatos vagy bevonat 
nélküli, kemény vagy lágy rézhuzal 
esetében.

Nagyméretű huzaldob
A 25 kg-os huzaldob a CUT E 350 és CUT E 
600 széria extra tartozéka, mellyel 
meghosszabbítható az üzemidő és a 
folyamatos gyártás időtartama, kombinálva a
- 20 literes ioncserélő tartállyal és a
- két szűrőbetéttel.

Teljesítménye és termelékenysége fokozását, folyamatai biztosítását, 
illetve a piacra kerülés felgyorsítását szolgáló megoldások kaptak 
helyet a CUT E 350/CUT E 600 huzalos szikraforgácsoló berendezé-
sekben.

Automatikus indexáló tokmány
Az automatikus indexáló egy beépített,
indexáló egység, folyamatos 90°
elfordulással, elárasztott használatra
huzalos szikraforgácsoló berendezé-
seken.

Egyszerű üzemeltetés  
Thermocuttal
A sikeres, hatékony befűzés kulcsa 
a huzal megfelelő előkészítése a 
befűzés előtt. Ebben segít a 
hevítő-vágó modul.
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Precizitásra  
és ismételhetőségre tervezve

Svájci minőség

Nagy/nehéz munkadarabok
Az alapfelszerelt süllyedő ajtónak köszönhetően a nagy és 

nehéz, akár 1 000 kg-os munkadarabok egyszerűen be- és 

kirakodhatók.

T-alak
A pontosságért. A T-alakú alap gépváz nagy és nehéz mun-

kadarabokat is elbír. Az XY/UV tengelyek kompakt kivitele és 

függetlensége garantálja a helyes pozicionálást, a pontossá-

got és a stabilan ismételhető eredményeket.

A CUT E sorozat arra készült, hogy megkönnyítse a nagy és nehéz darabok 
pontos megmunkálását is. Stabil ismételhetőségre számíthat.
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Kúp
Precíziós vágás, akár 30°-ban, 38 mm magasságig, a kom-

pakt és rugalmas mechanikai koncepciónak köszönhetően.

Üveg mérőléc
Az ismételhetőség eszköze. Az üveg mérőléc hosszú távon 

garantálja az ismételhetőséget, nem igényel kalibrálást, és 

kiküszöböli a klasszikus, golyósorsós rendszerhez köthető 

hibákat, mint a holtjáték és a kopás.



A funkciók új világa
ergonomikus kezelőfelületen

Numerikus vezérlő és kezelőfelület

A 19-collos érintőképernyőn megfogható-áthúzható effektek gondoskodnak a részletes 
pontosságról, logikus felépítés a gyors betanulásról, továbbá új kézi vezérlő segíti az 
egykezes használatot, így végez az AC CUT HMI gyors munkát a több üregű, multi-
technológiás feladatok programozásával.

Fájlkezelés

Kezeljen mappákat és fájlokat, 
hozzon létre új feladat mappát, 

küldjön ki kész feladatot előkészítés 
vagy végrehajtás módba.

Egyszerűen rendezheti a feladatok 
végrehajtási sorrendjét, lekérdezhe-
ti a végrehajtott feladatok státuszát, 

illetve létrehozhat és tárolhat 
feladatjelentéseket. 

Váljon függetlenné az AC CAM EASY 
programozási rendszerrel.

Programozás

Importálhatók vagy létrehozha-
tók vágni kívánt alakzatok.

Megadhatók megmunkálási 
feltételek és sorrendek az EDM 

EXPERT funkcióval.

Rendezhető  
a műveletek sorendje.

Táblázatos formában  
tárolhatók a változók és pontok.

3D előnézet kérhető a feladat 
végrehajtásáról.

Manuális beállítás

Közvetlenül elérhetők a gép fő 
funkciói, elvégezhetők 

manuális mérések, futtathatók 
manuális mozgások, és 
manuálisan végezhető 

megmunkálás.

Táblázatos formában tárolha-
tók a változók és pontok, és 

megjeleníthetők a gép 
változói.

Kijelölhetők, módosíthatók és 
betölthetők a 

generátorbeállítások manuális 
megmunkáláshoz.

Visszajelzést nyújt a megm un -
kálás körülményeiről.

Számos mérőciklus használ-
ható fel munkadarab  

referenciapont felvételére.

Végrehajtás és felügyelet

Konfigurálható és nyomon 
követhető a feladatok 

végrehajtása.

Feladat-végrehajtó műszerfal

Megjelennek az aktuális 
feladat változói és pontjai

Opcionális blokk-kezelés, 
huzalbefűzés és vágás 

konfiguráció

Megjelennek az aktuális 
feladat műveletei, melyek 

végrehajtása grafikus 
kijelzéssel nyomon követhető.

Konfiguráció és karbantartás

Kezeli a huzal, ioncserélő gyanta és szűrő 
felhasználást.

Megadhatók felhasználói preferenciák és 
módosíthatók a felhasználói profilok.

Beállíthatók és kalibrálhatók a gépfunkciók, 
felvehetők tengely referenciapontok.

Előhívható a rendszer aktuális konfigurációja. 

Beállíthatók és aktiválhatók az e-kapcsolati 
funkciók.



A fogyóanyagok, feladat-végre-
hajtás és üzenetek aktuális 

információinak kijelző területe

Mezők programozási, végrehajtó és 
felügyeleti területe

A manuális adatbevitel kezelő panele és 
billentyűzete (MDI)

19-collos érintőképernyő
A 19-collos érintőképernyő 

egyértelmű betekintést nyújt a 
folyamatkezelésbe. 

Feladatelőkészítés, aktuális feladat 
felügyelete, és számos más funkció 

érhető el egyetlen nézetben.



Fokozza 
teljesítményét

Digitális IPG generátor

A hatékony gyártás alkotja a modern IPG gerincét. Beépített technológiái 
fokozzák a vágási sebességet, a precizitást és a felületminőséget, 
ügyfeleink megelégedésére és a versenytársaik háttérbe szorításáért. 

Változó magasság
A POWER-EXPERT modul dönti el a 
huzalra átvitt optimális áramerősséget, 
ami különösen hatékony lépcsőzetes 
munkadarabok esetében.

- Magasság: 10-60 mm
- Acél
- AC 900 sárgaréz (kemény) huzal
- Három vágás
- Felületi érdesség: Ra 0,55 µm

Présbélyeg
A sarokstratégia modul automati-
kusan álltja a paramétereket az 
irányváltás alatt, éles szögeket és 
kis sugarakat garantálva.

- Magasság: 60 mm
- Acél
- AC CUT AH (rézbevonatos) huzal
- Öt vágás
- Kontúrpontosság: ± 5 µm

Furatos lap
- Méretek: 250 x 150 x 15 mm
- Acél
- AC CUT AH (rézbevonatos) huzal
- Öt vágás
- Pozicionálási pontosság: ± 3 µm
- Felületi érdesség: Ra 0,22 µm



Kúp
A CUT E sorozat kúpvágási képességeivel tesz 
tanúbizonyságot változatosságáról

- 30 fokig, 38 mm magasan
- Acél
- AC 400, sárgaréz (lágy) huzal
- 5 vágás
- Felületi érdesség: Ra 0,55 µm

Magas munkadarab
- Magasság: 150 mm
- Acél
- AC CUT AH (rézbevonatos) huzal
- Hat vágás
- Maximum méretezési hiba TKM: ± 5 µm

Alakpontosság
- Magasság: 60 mm
- Acél
- AC CUT AH (rézbevonatos) huzal
- Öt vágás
- Maximum méretezési hiba TKM: ± 2 µm

Keményfém matrica
- Magasság: 20 mm
- Volfrám-karbid
- AC CUT AH (rézbevonatos) huzal
- Öt vágás
- Felületi érdesség: Ra 0,17 µm

Vágólap
- Magasság: 20 mm
- Acél
- AC CUT AH (réz bevonatos)
- Öt vágás
- Hézag: 4 µm
- Felületsimítás: Ra 0,22 µm



Hivatása a termelékenység- 
növelés

Digitális IPG generátor

Elektronikus integráció
A GF Machining Solutions áramfejlesz-

tőinek legújabb generációjával digitáli-

san szabályozható minden egyes szik-

ra, ezzel pedig precíziós és kimagasló, 

akár Ra 0,16 µm finomságú felületmi-

nőség érhető el.

Legújabb, elektrolízis nélküli IPG generátorunk, a megújult, csúcskategó-
riás CNC vezérléssel kombinálva, új alapokra helyezi a GF Machining 
Solutions gépeinek következő generációját. A jövő megérkezett.
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Sebességorientált megmunkálás
A termelékenységre összpontosított, integrált folya-

matokkal időt takarít meg, és akár 18%-kal csökkent-

hető a vágásidő, az egyenértékű, standard gépekkel 

összevetve.

AC CUT VS
A huzalos szikraforgácsoló berendezés alkalmazások 

széles körével rendelkezik, és a huzalok nagy válasz-

téka alapvető fontosságú a legnagyobb termelékeny-

ség és optimális eredmény eléréséhez sebesség, 

pontosság és felületkiképzés szempontjából. A GF 

Machining Solutions AC CUT VS tanúsított huzalai fel-

gyorsítják a vágás sebességét, amivel a megmunká-

lási sebesség akár 15%-os növekedése érhető el.

Egyszerű EDM kezelés
Az EDM EXPERT modul a pontossággal és anyaggal szemben 

támasztott igényeknek legjobban megfelelő folyamatot al-

kotja meg. Az előre konfigurált technológiai paraméterek 

széles köre  biztosítja az alkalmazáshoz szükséges optimá-

lis paraméterválasztást. A legújabb, csúcstechnológiás GF 

Machi  ning Solutions huzalokkal kiváló teljesítményt garantál. 

Acélhoz fejlesztett folyamatok köre
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18%-kal gyorsabb

Huzalok
15%-kal gyorsabb

Előző 
modell

Standard 
sárgaréz

CUT E 
350/600

AC Cut VS

Legjobb Ra

Legjobb Ra

Legjobb Ra

Magasság

Magasság

Magasság

Rézhuzal

Bevont huzal

Rézhuzal

Bevont huzal

Grafit

Réz

Alumínium



D - F
A - C

G - I

G
A

D

B

E

C

F

H

I

10 µm

Z

2,5 µm Z
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Utolérhetetlen precizitás 
és ismételhetőség

Gépteljesítmény

Ez a munkadarab olyan körülmények között készült, mellyel a préseléssel foglalkozó ügyfele-
ink napi szinten szembesülnek. Szemlélteti a precíziós munkadarabok előállításához elenged-
hetetlen, kiváló megmunkálási képességet: kitűnik pontosságával, kivételes kontúrpontosság-
gal, példaértékű felületminőségével és utolérhetetlen termelési ismételhetőségével – négy érv 
a CUT E sorozat megvásárlása mellett.

TKM
Maximális hiba (e) kalkuláció, 
a névlegeshez viszonyított 
legmagasabb eltérést kivonva 
a legalacsonyabból, az A-I 
mérési eredményeken.

Kontúrpontosság
± 5 µm maximális eltérés a 
kontúron mérve, három 
magasságban. 
Tökéletlenséget mutat a 
szögeken.

Geometriai pontosság 
Párhuzamosság

TKM = Max(e A-I)-Min(e A-I) = ± 2 µm
2

Sarokstratégia
A sarokstratégiák automatikusan állítják a megmunkálási 

paramétereket irányváltás során. Még a legkisebb részlete-

ken is magas geometriai pontosság érhető el.

A pontosságának fenntartása:

- Éles szögeken 

- Kis sugarakban

Sarok-  
stratégiával

Sarokstratégia 
nélkül
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Tegye egyedivé megoldását
Gépopciók

Tegye CUT E 350/CUT E 600 megoldását kifejezetten egyedivé, saját üzemi igényei-
hez igazítva. Pont olyan egyszerű, mint választani az általunk kínált lehetőségek 
közül.

Huzalvezető készlet
Kétdarabos zárt, gyémánt 
huzalvezető készlet hézaggal. 
- Kapható átmérők: 0,1, 0,15, 0,2, 

0,25, 0,3 mm

Hibaüzenet lámpa
Lámpaoszlop a berendezés 
státuszának látható megjeleníté-
sére.
- Háromlámpás oszlopegység 

(zöld, sárga, piros)
- Szerelési anyag

További alkatrészgarancia
Az egyéves jótállás meghosszab-
bítása. A szerződés a kizárólag 
alkatrészekre vonatkozó, egyéves 
garanciával azonos, hatályos 
jogszabályi alapokon nyugszik. A 
fogyóanyagokra és kopóalkatré-
szekre nem terjed ki. Ezt a 
lehetőséget a berendezés 
megrendelésekor kell kérni.

Kúpkészlet
A pontos kúpvágás extra 

tartozéka
- Egy nagy sugarú vezetőkészlet
- Egy befűző fúvóka
- Egy készlet anya 
0,2 és 0,25 mm átmérőjű 

huzalokhoz kapható.

Készlet 0,100 mm-es huzalát-
mérőhöz
A készletben minden alkatrész 
megtalálható, amely elengedhe-
tetlen a megfelelő megmunkálási 
pontossághoz, 0,1 mm-es huzal 
használata során.

18 kVA teljesítményű külső 
transzformátor

AC CAM EASY Professional 
licenc
Ez az opció az alapverzió 
professzionális verzióra frissítő 
csomagja.

AC CAM EASY Advanced licenc
Ez az opció az alapverzió haladó 
verzióra frissítő csomagja.

Nagyméretű huzalorsók,  
max. 25 kg-ig,  
– nagyobb üzemóraszám

Automatikus indexáló tokmány
Az automatikus indexáló egy 
beépített, forgó indexáló egység, 
folyamatos 90° elfordulással, 
elárasztásos használatra huzalos 
szikraforgácsoló berendezése-
ken.



Több érték
Berendezés rendelkezésre állás, termelékenység és folyamatos fejlesztés, ezek a 
vállalkozás alapvető hajtóerői. Éppen ezért, a szervizstratégia manapság a siker 
kulcsfontosságú tényezője. A GF Machining Solutions ügyfélszolgálata modulokból 
álló koncepciót kínál, három támogatási szinttel. Válassza a konkrét igényeihez 
legjobban illeszkedő szolgáltatásokat.

Fedezze fel az rConnect-et
Az rConnect a GF Machining Solutions központi kommuni-

kációs platformja. Az rConnect bizonyítja felfejlődésünket 

a jövő intelligens üzemének elképzelését megtestesítő In-

dustry 4.0 szintre, melynek célja, hogy maximális rendelke-

zésre állási idővel és versenyképessége fokozásával segít-

se elő üzleti sikereit. 

Az rConnect olyan modul rendszerű szolgáltatásokat kép-

visel, mint a Live Remote Assistance (LRA – Élő, távoli asz-

szisztens), az ügyfél által engedélyezett távoli segítség-

nyújtás, amely valós időben köti összes az ügyfelet a helyi 

diagnosztikai központtal és a GF Machining Solutions üze-

meivel. 

Bővebb információkért, forduljon a helyi forgalmazóhoz 

vagy az ügyfélszolgálati képviselethez.

Megoldások az Ön számára
Ügyfélszolgálatok



Ø ≥ 0,1 mm

Ra ≥ 0,5 µm

Ra ≥ 0,5 µm

< 10° < 3° < 3°> 10° > 3°> 3°

AC 900, 
sárgaréz

AC 400, 
sárgaréz

AC Cut AH AC Cut AH 400

A termelékenyég csökkenése 20 százalékban a nem tanúsított szikraforgácsoló huzalok használatának 

tulajdonítató. A világ legnagyobb szikraforgácsoló huzal forgalmazójaként, mindig a legjobb huzalt kínáljuk 

az adott alkalmazási igényekhez: pontosság, sebesség, felületminőség és a munkadarab összetettsége. 

Széles kínálatunkban megtalálhatók magas minőségű sárgaréz bevonatos huzalok, speciális 

cinkötvözettel, rézmagos huzalok, valamint speciális huzalok, speciális alkalmazási igényekhez.

A termelési igé-
nyekhez legjobban 
illeszkedő huzal  
kiválasztása

Minősített huzalok

Felület simítás

Megfizethető

Megmunkálási fontosság

Kúp Kúp

Termelékenység

Kúp

AC Cut VS 900 + AC Cut VS 500

Minőség

Kúp KúpKúp
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Műszaki adatok

 CUT E 350 CUT E 600 

Berendezés
A teljes berendezés mérete* mm

in
2470 x 1750 x 2200
97,24 x 68,9 x 86,61

2790 x 2020 x 2320
109,84 x 79,53 x 91,34

A berendezés össztömege dielektrikum 
nélkül kg (lbs) 2525 (5567) 4440 (9789)

Munkaterület
Munkadarab mérete mm

in
820 x 680 x 250
32,28 x 26,77 x 9,84

1030 X 800 X 350
40,55 x 31,5 x 13,78

Munkadarab max. tömege kg (lbs) 400 (882) 1000 (2205)
Dielektrikum min./max. szintje mm (in) 0/240 (0/9,45) 0/380 (0/14,96)

Levegőellátás
Nyomás bar 6-7 6-7
Min. áramlás l/perc 150 (39,6 gal/min) 150 (39,6 gal/min)

Tengelyek 
X, Y, Z úthossza mm

in
350 x 250 x 250
13,78 x 9,84 x 9,84

600 x 400 x 350
23,62 x 15,75 x 13,78

U, V úthossza mm (in) ± 45 (± 1,77) ± 50 (± 1,97)
Kúpszög/magasság °/mm 

°/in
± 30/38 vagy ± 25/80
± 30/1,5 vagy ± 25/3,15

± 30/38 vagy ± 25/80
± 30/1,5 vagy ± 25/3,15

X, Y, U, V mérési felbontás µm (µ-inch) 0,1 (3,94) 0,1 (3,94)
Tengelymozgás sebessége (XYZ) mm/min (in/min) 0-3000 (0-118,1) 0-3000 (0-118,1)
Tengelyek ütközésvédelme X, Y, Z X, Y, Z

Dielektrikum
Típus Ioncserélt víz Ioncserélt víz
Dielektrikum összmennyisége l 760 (200,77 gal) 1000 (264,17 gal)
Szűrőpatronok 2 2
Ioncserélő tartály (nem alapfelszerelés) l 1 (0,26 gal) 1 (0,26 gal)
Ioncserélő gyanta (nem alapfelszerelés) l 20 (5,3 gal) 20 (5,3 gal)

* Szélesség x mélység x magasság
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 CUT E 350 CUT E 600 

Elektróda/huzal
Standard huzalvezető mm

in
Ø 0,20 vagy Ø 0,25
Ø 0,008 vagy Ø 0,010

Ø 0,20 vagy Ø 0,25
Ø 0,008 vagy Ø 0,010

Huzal átmérő (a berendezés összeállítás-
nak megfelelően)

mm
in

Ø 0,1-0,3
Ø 0,004-0,012

Ø 0,1-0,3
Ø 0,004-0,012

Automatikus huzalbefűzés mm
in

Ø 0,1-0,3
Ø 0,004-0,012

Ø 0,1-0,3
Ø 0,004-0,012

Automatikus huzal-újrabefűzés mm
in

Ø 0,1-0,3
Ø 0,004-0,012

Ø 0,1-0,3
Ø 0,004-0,012

Automatikus befűzés startfuratának min. 
átmérője

mm
in

Ø 0,2-0,3
Ø 0,008-0,012

Ø 0,2-0,3
Ø 0,008-0,012

Automatikus befűzés max. magassága, 0,25 
mm-es (0,010 inch) huzalnál

mm
in

220
8,66

220
8,66

Alkalmazható huzaldobok súlya és típusa kg
lbs

5 (JIS P5), 25 (DIN 160)
11,02 (JIS P5), 55,11 (DIN 160)

5 (JIS P5), 25 (DIN 160)
11,02 (JIS P5), 55,11 (DIN 160)

Legjobb Ra volfrám-karbid/acél µm (µ-inch)  0,12/0,18 (4,72/7,09)  0,12/0,18 (4,72/7,09)
Gép max. vágási sebessége mm2/min (in2/min) 300 (0,46) 300 (0,46)

Elektromos szekrény
Háromfázisú bemeneti feszültség V 380/400 380/400
Hálózati frekvencia Hz 50 vagy 60 50 vagy 60
Megengedett ingadozás ± 10% ± 10%
Maximális teljesítményfelvétel kVA 10 10
Megengedett mikro-kimaradás ms 4 4
Teljesítménytényező 0,8 0,8
Képernyő/operációs rendszer TFT 19’’/Windows 7 TFT 19’’/Windows 7
CD-ROM/billentyűzet Nincs/Nincs Nincs/Nincs
Ethernet USB csatlakozó Igen Igen
Távvezérlés Igen Igen

Környezeti körülmények
Optimális pontosság hőmérséklete 20 ± 1°C (68 ± 33,8°F) 20 ± 1°C (68 ± 33,8°F)
A berendezés üzemeltetési hőmérséklete 15-30°C (59-86°F) 15-30°C (59-86°F)
Megengedett relatív páratartalom 40-80% 40-80%
Berendezés max. zajkibocsátása Db(A) 76 76
Hőstabilizálódási idő h 3 3
Elektromos berendezések érintésvédelmi 
szintje IP 43 43



CUT E 350

CUT E 600
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Szikraforgácsolás (EDM)
AgieCharmilles huzalos és tömbös szikraforgácsoló gépek 

és fúró berendezések 

Hatvan éve állunk a mindenféle EDM fejlesztés fontvonalában: az 

EDM folyamat tervezés és finomítás terén, illetve a makulátlan mun-

kadarab pontosságot, felületkialakítást, vágási sebességet és folya-

mat megbízhatóságot nyújtó szerszámgépek gyártásában. Napja-

inkban az AgieCharmilles huzalos és tömbös szikraforgácsoló 

gépeit és fúróberendezéseit világszerte az iparág legjobbjaiként 

tartják számon. A digitálisgenerátor-technológia, a vezérlőrendsze-

rek és integrált automatizálási rendszerek terén végzett folyamatos 

kutató-fejlesztő tevékenységünk is bizonyítja elkötelezettségünket 

amellett, hogy az EDM eljárást a technológia élvonalában tartsuk.

Marás
Nagy sebességű (HSM), nagy teljesítményű (HPM) és nagy 

hatékonyságú (HEM) Mikron maróközpontok

Az öntőforma, szerszám és bélyeggyártás, illetve precíziós alkatrész-

gyártásban tevékenykedő ügyfeleink jó híre múlik azon, hogy képe-

sek-e gyorsan és olcsón teljesíteni ügyfeleik igényeit. Éppen ezért 

fektetnek Mikron berendezésekbe. Az új és fejlett technológiákat, il-

letve prémium teljesítményű alkatrészeket felvonultató Mikron HSM, 

HPM és HEM gépekkel kibővítheti gyártási lehetőségeit, és fokozhatja 

termelékenységét. Sebességre, pontosságra és megbízhatóságra ké-

szült gépek, amelyek, Önhöz hasonlóan, elismerten komoly teljesít-

ményre képesek.

Liechti, specializált repülés- és energiatechnológiai megmunkáló 

központok

A repülőgép és áramfejlesztő turbinák gyártói egyre gyakrabban fordul-

nak a Liechti specializált, öt- és hattengelyes megmunkáló központjai 

felé, a komplex és precíziós lapát szárnyprofilok, tárcsák, lapátos gyű-

rűk (bling), lapátos tárcsák (blisk)/integrált lapátos rotorok (IBR), járóke-

rekek gyártásánál. Könnyen belátható miért, hiszen ezek a gépek célzott 

profilmegmunkáló technológiájukkal, speciális CAD/CAM szoftvereikkel 

és a titán, Inconel, nimonic, titán-alumínium és magasan ötvözött acélok 

ultra dinamikus megmunkálására vonatkozó mérnöki háttérismeretük-

kel akár 30%-os termelési hozamnövelésre képesek a lecsökkent meg-

munkálási időnek köszönhetően. A globális versenyben lévő repülés- és 

energiatechnológiai gyártó szektorban ez különösen figyelemre méltó.

Step-Tec orsók

Minden Mikron megmunkáló központ lelke egy nagy teljesítményű 

Step-Tec orsó. A Step-Tec orsók elengedhetetlen alapegységei meg-

munkáló központjainknak. A kimagaslóan pontos és hőstabil Step-

Tec orsók garantálják, hogy gépeink bármivel boldogulnak, a nagy 

igénybevételű nagyolástól a precíziós simításig.

Szerszámozás és automatizálás
System 3R szerszámok, automatizálás és szoftverek

A termelékenység a gyártás sikerének kulcsa, a gyártási folyamat au-

tomatizálása pedig jól bevált módszer a hatékonyság, eredményes-

ség, minőség és megbízhatóság fokozására. A System 3R beépített 

szerszámozása, automatizálási és szoftver megoldásai – egyszerű 

munkadarab paletta és elektróda töltők, flexibilis gyártási és robotos 

kezelő rendszerek – mind növelik az ügyfelek versenyelőnyét.

Ügyfélszolgálatok
Üzemeltetési, berendezés- és üzleti támogatás

Segítünk abban, hogy a legtöbbet és legjobbat hozza ki szerszámgépe-

iből és berendezéseiből, ezért három szinten kínálunk támogatást. Az 

üzemeltetési támogatás eredeti kopóalkatrészeink és tanúsított fogyó-

anyagaink (EDM huzalok, szűrők, gyanták, elektródák stb.) választékára 

tejed ki, garantálja, hogy gépei a legmagasabb színvonalon működhes-

senek. A berendezéstámogatás keretében élvonalbeli műszaki támo-

gatással, megelőző szolgáltatásokkal és minőségi pótalkatrészekkel 

maximalizáljuk gépe üzemidejét. A pénzügyi támogatás azzal a céllal 

született meg, hogy valóban szintet léphessen termelékenység és telje-

sítmény terén, a saját igényeire szabott megoldásokkal.

Lézer
AgieCharmilles lézeres felületmegmunkáló gépek

A lézeres felületmegmunkálás egy teljes egészében digitalizált, fe-

lületkialakítási folyamat, amely komoly potenciált rejt. A technológia 

precíz 2D és 3D mintázatok vagy gravírozások pontos kialakítására 

képes, méghozzá közvetlenül az összetett munkadarabokra vagy 

formákra, az esztétikai megjelenés, funkcionalitás és teljesítmény 

javítása vagy módosítása céljából. A folyamat végtelen számban is-

mételhető, és számos különböző környezeti és gazdasági előnyt kí-

nál a hagyományos felületképzési eljárásokhoz viszonyítva.

Lézeres additív gyártás (AM)

A GF Machining Solutions, partnerségben az élvonalbeli AM megol-

dások globális piacvezetőjével, az 3D systems-zel, integrálja ezt az 

innovatív technológiát, és továbbfejleszteti azt jelenlegi megoldása-

ira, hogy minden előnyét kiterjessze az szerszámgyártásra, még-

hozzá a befecskendezés hatékonyságára összpontosítva: optimali-

zált hűtés kialakítással csökkentett ciklusidő, alacsonyabb 

energiafogyasztás, magasabb minőségű műanyag munkadarabok.
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Első pillantásra
Megteremtjük a lehetőséget ügyfeleink számára, hogy 
vállalkozásukat hatékonyan és eredményesen 
működtethessék, innovatív maró, EDM, lézeres, kiegészítő 
gyártási, orsó, szerszám és automatizálási megoldás 
kínálatunk révén. Ajánlatunkat átfogó ügyfélszolgálati csomag 
teszi teljessé.

www.gfms.com


