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Quadrax

ICP

ThermoCut

  Digitális EDM-generátor

Millennium vezérlés 

www.gfac.com

A CUT 300 Golden Edition  
fõbb jellemzõi

+  Quadrax-konstrukció
    Ennél a gépkoncepciónál a munkadarab a gép-

asztalon nyugszik, és a tömegétõl függetlenül 
lehet a pontos megmunkálásokat elvégezni.

    A munkadarab magasságától függetlenül le-
hetséges akár 30° kúpszögek megmunkálása.

+  Integrált ütközésvédelem (ICP)  
akár 3 m/perc gyorsjárati sebességig

    Az ICP rendszer biztosítja a gép biztonságos
üzemeltetését, és segít az ütközésekkel 
összefüggõ költségeket kiküszöbölni. 

+  ThermoCut — automatikus huzalbefûzés
    Ez a gyors és megbízható rendszer az 

összes, a piacon elérhetõ huzalt befûzi a 
zárt és játékmentes huzalvezetõkbe.
A 20 másodperces szikrától-szikráig idõ
gondoskodik a minimális mellékidõkrõl.

+  Digitális EDM-generátor
    A digitális EDM-generátorral akár Ra 0.1 µm

felületminõség is elérhetõ, és mindez 
gyorsan, akár 400 mm2/perc vágási sebes-
séggel valósítható meg.

    A Power-Expert, Surface-Expert és 
Profil-Expert rendszerek az intelligens gép-
vezérlés részei, és a megmunkálási teljesít-
mény optimalizálására szolgálnak.

+  Millennium vezérlés
    Ez a vezérlés megkönnyíti a gép használatát,

és az Econowatt modullal energiacsökkentõ
megoldásokat kínál.

Specifikáció
X-, Y- Z-úthosszok

550 × 350 × 400 mm

Kúpvágási képesség 

30° / 400 mm  

(opció: 45° / 400 mm)

Max. munkadarab méret 

1200 × 700 × 400 mm

Max. munkadarab tömeg 

1500 kg

Felületminõség 

min. Ra 0.1 µm

Huzalátmérõk

0.15 – 0.30 mm  

(opció: 0.07, 0.10 mm)

Fajlagos vágási sebesség

340 mm2/perc 

(opció: 400 mm2/perc)

Berendezés konfiguráció
Nyugvó gépasztal

Automatikus huzalbefûzés / 

újra befûzés

akár 8 kg huzaltekercsek

CNC Millennium 12" érintõ képernyõvel

Kézi vezérlõ egység

Szakértõi rendszerek: CT-Expert,  

Profil-Expert, Power-Expert  

és Surface-Expert

EC-CEM-szabványoknak megfelelõ

Ioncserélõ egység

Szállítás, telepítés és alapoktatás

12 hónap garancia

A GF AgieCharmilles 60 éves szikraforgácsolási piacvezetõ szerepe alkalmából
bemutatja a különleges CUT 300 Golden Edition gépet - verhetetlen áron.

Vissza nem térõ lehetõség a teljesítmény-optimalizált CUT 300 Golden Edition
géppel az Ön szikraforgácsolási folyamatainak a gyorsítására: bevált alkalma-
zástechnikai rugalmasságot, nagyfokú megbízhatóságot, legmagasabb pontos-
ságot és gyorsaságot ebben a géposztályban, megbízható ütközésvédelmet és 
energiamegtakarítást biztosít - mindezt attraktív áron.
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