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Innovatív,  
helytakarékos kialakítás 
Az ÚJ FORM 20 és FORM 30
berendezések a legkompaktabb
univerzális gépek a standard 
kategóriában. Csupán egy méter
széles géppel akár 940 mm ×
540 mm méretû munkadarabok
munkálhatók meg, ami az üzemel-
tetési költségek csökkentését
jelenti. Az új és modern gépkiala-
kítás optimálisan illeszkedik a
GF AgieCharmilles termék-
kínálatába.

Kiemelkedõ
ár-/értékarány
A FORM 20/FORM 30 típusú tömbös
szikraforgácsoló gépek
termelékenységet növelõ
funkciókkal és kiváló
teljesítménnyel rendelkeznek.  
A GF AgieCharmilles által
Svájcban gyártott generátorral
felszerelt FORM 20/ FORM 30
berendezések a piacon egyedülálló 
ár-/teljesítmény arányt
képviselnek. 

Svájci csúcstechnológia optimális 
ár-/értékaránnyal

Fõbb jellemzõk
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GammaTEC-technológia (opció)
A FORM 20 és FORM 30 gépek az
opcionális GammaTEC-technológiával
is rendelhetõk. Ezzel optimálható a
simító megmunkálás teljesítménye
a nagy felületû munkadarabok tömbö-
zésénél, melyeknek csillogónak kell
lenni. A gyors és egyszerû konfigu-
ráció-módosítással ugyanazon a
gépen standard és GammaTEC-
technológiával végzett megmunkálások
lehetségesek.
Különösen a svájci generátor és a
standard konfiguráció számos elér-
hetõ funkciója teszik a FORM 20/
FORM 30 berendezéseket az Ön ter-
melésében univerzális partnerré.

Sokoldalú, megbízható és 
könnyen kezelhetõ
A meglepõ rugalmasságnak és a
könnyû kezelhetõségnek köszönhetõen
a FORM 20 és FORM 30 gépek széles
alkalmazási területet fednek le.
Ezen túlmenõen rendkívül megbízható
és felhasználóbarát gépek.
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Merev és kompakt
Az öntöttvas kialakítás és a rövid
C-állványos konstrukció biz-
tosítja a berendezések statikus
és dinamikus merevségét.
A keresztszánas asztal a lineáris
üveg-mérõlécekkel garantálja
a pontos pozícionálást.
A gépek ergonómiai kialakítása
a felállítási felület és a megmun-
kálási tartomány optimális
arányát eredményezi.

Lineáris elektródatár (opció)
A gazdaságos és hatékony mûködéshez kifejlesztett, teljesen integrált lineáris 
elektródatár (LTC) ideális az egyszerû alkalmazásokhoz, melyek kevés elekt- 
ródát igényelnek, vagy a hosszabb megmunkálási idõkhöz.
FORM 20 : négy férõhely
FORM 30 : hat férõhely

Szolíd felépítés a megbízható és
folyamatbiztos megmunkálás érdekében

A mechanika
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Szervóvezérlés  
zárt szabályozó körrel
A pozíció mérése lineáris üveg-mérõ-
lécekkel történik, melyek közvetlenül
a FORM 20/FORM 30 gépek X-, Y- 
és Z-tengelyeire vannak szerelve.
Ezáltal a gépmelegedésbõl vagy a
golyós orsó kopásából eredõ esetleges
hibák hatákonyan kiküszöbölhetõk.
Ezen kívül minden FORM 20/FORM 30
berendezést kiszállítás elõtt lézeres
interferométerrel nagyon pontosan
ellenõriznek.  
Ezzel biztosított a lehetõ legjobb
precizitás.

C-tengely (opció)
A robosztus C-tengely garantálja az
elektródatömegtõl (akár 25 kg) függet- 
len nagy pozícionálási pontosságot (0.001°)
és a rendelkezésre álló megmunkálási
áramerõsség átvitelét. A teljesen integ-
rált C-tengely könnyen meghosszabbít-
ható, hogy a nagy munkadarabok meg-
munkálásánál az X- és Y-úthosszokat
ki lehessen bõvíteni.
A szimultán módon vezérelt C-tengely-
lyel a FORM 20 és FORM 30 gépek a 4 
mozgó tengellyel rendkívül rugalmas
berendezések. Ezzel lehetõvé válik
a csavarvonalú megmunkálás és a
C-tengely forgatásával az alámetszé-
sek és 3D-kibõvítések kialakítása.

Tengely mozgatása
(motor forgó jeladóval)

Pozíció ellenõrzése
(lineáris üveg-
mérõléc)

Pozíció elérve?

igen

nem

CNC parancs
MOV X10;



achieve more...
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Alkalmazásközpontú kezelõi felületD A vezérlés

Az optimális megmunkálási
stratégiát hozza létre
Az AC FORM HMI világos  választé-
kot kínál minden alkalmazáshoz.
Az AC FORM HMI generálja az op- 
timális megmunkálási stratégiát.
A gépkezelõ az érintõ képernyõn
az optimális generátor teljesítmény
eléréséhez az alábbi megmunkálási
paramétereket választja ki:
Felület minõsége, mélység, meg-
munkálási ciklus és az alkalmazás
fajtája.

Automatikus szekvencia:: 
Válassza ki, mi a fontos Önnek
A megmunkálási stratégiák, valamint
az elektródák és munkadarabok  
száma alapján a «Szekvencia» funk-
ció határozza meg a megmunkálási
sorrendet. Ez kritériumok alapján
módosítható, amiket a gépkezelõ a 
szekvencia-asszisztens segítségével
definiál. Az ellenõrzés után létrejön
az ISO-program és a berendezés
készen áll a megmunkálásra.

Teljes körû megmunkálási jelentés
A végrehajtott feladatok egy 
részletes jelentésben jelennek 
meg, ami tartalmazza a stratégiát,
a kisülési idõt, az eseményeket, stb.
Ezek az információk az alábbi
lehetõségekre használhatók fel: 
• Munkadarab ellenõrzése
• Adatok archiválása
• Know-how bõvítése
• Termelési költségek számítása

Produktív órák maximálása
Az AC FORM HMI (Human Machine Interface) ehhez a követelményhez új megoldásokat nyújt: 



11

DOWN

CONE ISOGAPORB

ANGUL HELICEXPAN TRAJ

CONE DIAG

Standard Windows-platform
• Integrált PC
• Érintõ képernyõ
• Kapcsolódás hálózathoz

Interaktív grafikus támogatás
Az összes fontos folyamat, pl. mérõ-
és megmunkálási ciklusok grafiku-
san/szimbólumokkal jelennek meg.
Ezek gondoskodnak az érthetõ
megjelenítésrõl és a nagyon
egyszerû kezelhetõségrõl.

Interaktív grafikus programozás 
• Gyors
• Intelligens
• Rugalmas

Integrált dokumentáció
A berendezésbe egy elektromos
dokumentációt integráltak.
(HTMLformátum). Így nincs szük-
ség többé vastag gépkönyvekre.
A nyomtatott információk 
például az aktuális képernyõrõl,
a kódokkal való programozásról
a megmunkálási paraméterekrõl 
vagy a karbantartásról a múlté.
Egy egyszerû érintéssel megjelen-
nek a szükséges információk
a képernyõn.

Ezen új interfész fejlesztésének az alapja egy több mint 100 formagyártó cégnél
elvégzett kutatás a formagyártási folyamatok meghatározása céljából.
A funkciók elrendezése és a képernyõ oldalak felépítése közvetlenül ennek a 
kutatásnak az eredményeire épül. A GF AgieCharmilles ember-gép interfésze
annak a törekvésünknek az eredménye, hogy megértsük az Ügyfelek igényeit
és azoknak meg is feleljünk. 

Az AC FORM HMI növeli a termelékenységet
Ennek az új AC FORM ember-gép-kezelõi felületnek (HMI) a fejlesztése a
formagyártás területén végzett gyártási folyamatok tanulmányozásán alapul.
A képernyõ oldalak elrendezése és felépítése közvetlenül ennek a kutatásnak
az eredményeire épül.
A GF AgieCharmilles-ra jellemzõ felhasználóbarát és méretre szabott kezelõi
felületek nemcsak megmaradtak, hanem a tömbös szikraforgácsolás irányába
célirányosan tovább is lettek fejlesztve.



12

Rugalmasság és teljesítmény garantálják a megbízható eredményt  A generátor

Generátor és technológia
A FORM 20 és FORM 30 gépek a vilá-
gon az egyik legmodernebb tömbös
szikraforgácsoló generátorral ren-
delkeznek. A generátorba egy intel-
ligens és költségkímélõ vezérlést
integráltak. Ez a szikraforgácsolási 
folyamatot minden impulzusnál 
folyamatosan optimalizálja.
Ezáltal az elektródakopás drasz-
tikusan csökken — még a legfino-
mabb simító megmunkálásoknál is.
A folyamat vezérlése csupán a má-
sodperc töredékéig tart, és rendkívül

homogén felületet eredményez.
A nagy teljesítményû generátor maxi-
mális teljesítménye a FORM 20
gépnél 80 A, a FORM 30 gépnél
140 A. A generátor vezérlõ szekrénye
zárt víz/levegõ hûtõkörrel van fel-
szerelve, amit a rendszer folyadék-
hûtõberendezése vezérel.
Az elektronika lehetõleg hosszú
élettartama és megbízható mûkö-
dése érdekében az elektronika egy
por ellen szigetelt és a konstans
értékek miatt egy hõmérsékletfelü-
gyelt szerkényben helyezkedik el.

TECFORM
Az integrált TECFORM modul segít-
ségével a FORM 20/30 gépek gyorsan 
és biztosan érik el az optimális tel-
jesítményt, és így állítják elõ a kí-
vánt végeredményt
Az alkalmazás-specifikus techno-
lógiáknak köszönhetõen a gépkeze-
lõnek nem kell a generátor paraméte-
reit a megmunkáláshoz igazítania.
A TECFORM jobbítja és növeli az Ön
megmunkálásának hatékonyságát, és
jelentõsen csökkenti a mellékidõket. 

Homogén felületminõség
A fröccsöntött alkatrész felületének
felületstruktúrája közvetlenül függ
a forma felületének minõségétõl.
A formák tökéletes felületeire vonat-
kozó elõírásoknak megfelelõen a
GF AgieCharmilles olyan felülettech-
nológiát fejlesztett ki, amely lehetõ-
vé teszi a felülethomogenitásra vonat-
kozó szigorú kritériumok teljesítését.

Mikromegmunkálás
A felületminõség, a kopás és a megmunkálási körülmények döntõ tényezõnek
számítanak, ha az elektródák mérete jelentõsen lecsökken.
Annak érdekében, hogy a dugós csatlakozókkal és mikroalkatrészekkel szemben
támasztott folyamatosan növekvõ követelményeknek megfeleljen, a GF Agie-
Charmilles új és különleges modulokat fejlesztett, melyek akár 30 %-kal
csökkentik az elektródakopást, és összehasonlíthatatlanul jó felülethomoge-
nitást eredményeznek.
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Ergonómikus munkaelõkészítés
A vezérlés rendelkezik a legjáratosabb mérõciklusokkal: a Z-magasság
egyszerû mérésétõl kezdve a munkadarab forgatásáig a C-tengely körül.
Ezekkel a mérõciklusokkal határozható meg a munkadarab pozíciója,
és nem szükséges finombeállítás. A beállítási idõk minimálisra csök-
kennek, mivel a munkadarabot csak megközelítõ pontossággal kell
a megmunkálási térben pozícionálni, és ezután a gépkezelõ azonnal
indíthatja a szikraforgácsolást.

Az új FORM 20 és FORM 30 gépek ideális berendezések a kevésbé tapasztalt
gépkezelõk számára az általános szerszám- és formgyártás területén.
A FORM 20 és FORM 30 gépekkel a tömbös szikraforgácsolás már nem csak 
a tapasztalt szakértõk kiváltsága.

Egyszerû beállítás a szikraforgácsolás gyors elkezdéséhez Munka-
elõkészítés
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GF AgieCharmilles

Nagy sebességû és nagy teljesítményû marás
A hagyományos marógépekkel összehasonlítva a HSM megmunkáló 
központokra akár 10-szer nagyobb forgácsolási sebesség jellemzõ.
Ezen kívül nagyobb pontosság és jobb felületminõség érhetõ el. 
Emiatt akár az edzett szerkezeti anyagokat is messzemenõen lehet
felhasználásra készre megmunkálni. A HSM alapvetõ elõnye az, hogy
következetes integrációval a folyamatlánc jelentõsen lerövidíthetõ. 
A HSM eljárás a szikraforgácsolás mellett kulcstechnológiává fejlõdött 
a forma- és szerszámgyártás területén.

Szikraforgácsolás
A szikraforgácsolási technológiával tetszõleges keménységû, vezetõképes 
anyagokat (pl. acél vagy titán) lehet akár ezred milliméter pontossággal 
mechanikai behatás nélkül megmunkálni. 
Ezen tulajdonság miatt a szikraforgácsolás a kulcstechnológiákhoz tartozik
a forma- és szerszámgyártás területén. Huzalos és tömbös szikraforgá-
csolási eljárást különböztetünk meg.

Lézeres anyagleválasztás
A lézeres anyagleválasztás kiegészíti és kiszélesíti a GF AgieCharmilles
technológiáit. Lézertechnológiánkkal lehetõvé válik a 2D geometriák
vagy összetett 3D geometriák texturálása, gravírozása, mikrostruk-
turálása, jelölése és feliratozása. 
A lézeres anyagleválasztás a hagyományos manuális felületmegmun- 
káló marató eljárásokkal összehasonlítva gazdaságosabb, környezetkí- 
lõbb és nagyobb alkotói szabadságot nyújt.

Operations, Machine és Business Support
A Customer Services három támogatási szinten a szolgáltatások 
teljes palettáját biztosítja a GF AgieCharmilles szerszámgépekhez.
Az Operations Support az eredeti kopóalkatrészek és bizonylatolt
fogyóeszközök teljes választékát biztosítja, beleértve a huzalokat, 
szûrõket, elektródákat, gyantákat és egyéb anyagokat.
A Machine Support tartalmazza az összes szolgáltatást, ami a tartalék
alkatrészekkel, mûszaki támogatással és megelõzõ szervizzel összefügg.
A Business Support olyan Business megoldásokat kínál, melyek az
ügyfelek különleges kívánságainak megfelelnek.

Eszközök, automatizálás, software
Befogó és palettázó rendszerek (Tooling) a munkadarabok és szerszámok
rögzítéséhez, automatizációs berendezések és software-ek a szerszám- 
gépek konfigurálásához, valamint az adatok megállapításához és
továbbításához a különféle rendszerkomponensek között. 
.

Marás

EDM

Lézer

Customer Services

Automatizálás
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Hochgeschwindigkeits- und Hochleistungsfräsen
Im Vergleich zu konventionellen Fräsmaschinen charakterisieren sich 
HSM-Zentren durch eine bis zu 10fach höhere Schnittgeschwindigkeit. 
Zudem werden höhere Genauigkeit und bessere Oberfl ächengüte 
realisiert. Dadurch können auch gehärtete Werkstoffe weitgehend 
einsatzfertig bearbeitet werden. Elementarer Vorteil von HSM ist, 
dass bei konsequenter Integration die Prozesskette deutlich verkürzt 
wird. HSM hat sich neben EDM zu einer der Schlüsseltechnologien im 
Formen- und Werkzeugbau entwickelt.

Elektroerosion
Unter Einsatz der Elektroerosion können leitende Materialien von 
beliebiger Härte (z.B. Stahl oder Titan) mit einer Genauigkeit von bis zu 
einem Tausendstelmillimeter ohne mechanische Einwirkung bearbeitet 
werden. Aufgrund dieser Eigenschaften gehört die Elektroerosion zu 
den Schlüsseltechnologien im Formen- und Werkzeugbau. 
Zu unterscheiden sind dabei die Draht und die Senkerosion.

Lasertexturierung
Die Lasertexturierung ergänzt und erweitert die Technologien von 
GF AgieCharmilles. Mit unserer Lasertechnologie ermöglichen wir 
das Texturieren, Gravieren, Mikrostrukturieren, Markieren und 
Beschriften von 2D-Geometrien bis hin zu komplexen 3D-Geometrien. 
Die Lasertexturierung bietet im Vergleich zur konventionellen 
Oberfl ächenbearbeitung per manuellem Ätzverfahren wirtschaftliche, 
ökologische und gestalterische Vorteile.

Operations, Machine und Business Support
Customer Services stellt mit drei Supportebenen eine komplette Palette 
von Dienstleistungen für GF AgieCharmilles Maschinen zur Verfügung.
Operations Support bietet eine vollständige Auswahl von Original-
verschleißteilen und zertifi zierten Verbrauchsmaterialien, einschließlich 
Drähte, Filter, Elektroden, Harze und andere Materialien, an.
Machine Support beinhaltet alle die Dienstleistungen, die mit Ersatz-
teilen, technischem Support und vorbeugenden Service zu tun haben.
Business Support bietet Business Lösungen an, die speziell auf die 
Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind.

Tooling, Automation, Software
Spann- und Palettiersysteme (Tooling) zur Fixierung von Werkstücken 
und Werkzeugen, Automationseinrichtungen und Systemsoftware 
zur Konfi guration von Werkzeugmaschinen sowie zur Erfassung 
und zum Austausch von Daten zwischen den verschiedenen 
Systemkomponenten.

Milling

EDM

Laser

Customer Services

Automation
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Berendezés
Felépítés	
	 	
Berendezés méretei (*)                                                mm	
Nettó tömeg dielektrikum nélkül                               kg
Felállítási helyigény (**)                                               mm

X-, Y-, Z-tengelyek
X-, Y-, Z-tengelyek úthossza (*)                                  mm
X-, Y-tengelyek sebessége                                          m/perc
Z-tengely sebessége                                                    m/perc
X-, Y-, Z-tengelyek felbontása                                    µm

Megmunkálási tér
Megmunkáló kád méretei (*)                                    mm
Gépasztal méretei (**)                                                 mm
Gépasztal / padló távolsága                                        mm
Tokmány / gépasztal min. / max. távolsága             mm

Munkadarab és elektróda
Maximális elektródatömeg                                        kg
Maximális munkadarabtömeg                                    kg
Maximális munkadarabméretek (*)                         mm
Elárasztás magassága                                               mm	 

Dielektrikum egység
Térfogat                                                                          l
Szûrõ típusa	 	

Generátor
Generátor típusa	 	
Max. megmunkálási áramerõsség (opció)                A
Legjobb felületi érdesség                                            µm Ra

	 	 FORM 20 FORM 30

Mûszaki adatok
FORM 20, FORM 30

* Hossz × Szélesség × Magasság      ** Hossz × Szélesség

	 	
	
	
	
Stabilizált öntöttvas                           Stabilizált öntöttvas
keresztszánas asztallal                     keresztszánas asztallal
1000 × 1731 × 2372                               1600 ×	2700 ×	2858	
1730                                                        4400
1420 ×	1731                                           2020 ×	2700

350	×	250 x	250                                    	600 ×	400 ×	400
4                                                              4
6                                                              6
0.1                                                            0.1

955 × 540 × 350                                     1200 × 800 × 500
630 × 400                                                800 × 600
900                                                          900
480 / 230                                                650 / 250   

50                                                            100
200                                                         1000
800 × 500 × 265                                     1000 × 700 × 400
140 - 310                                                150 - 450 

270                                                         750
2 papírszûrõpatron H15 (3-5µ)          2 papírszûrõpatron H15 (3-5µ)

ISPG                                                       ISPG
80 (-)                                                       80 (140
0.1                                                            0.1



	
	
	
Hálózati csatlakozás
Hálózati feszültség	

Vezérlés
Operációs rendszer	 	
Adatbevitel 	
	 	
Kezelõi felület	 	
Szakértõi rendszerek		 	

Modulok
Lineáris elektródatár (*) 	 	 	
GammaTEC	 	 	
iQ grafit- és rézmodul az elektródakopás
jelentõs csökkentéséhez

Standard C-tengely
Max. elektródatömeg a tokmányban                          kg
Fordulatszám tartomány	                                           1/perc
Max. tehetetlenség                                                        kgcm2

	 	 FORM 20 FORM 30	
	
	

.3	×	380	V	/	400	V	±	10%,	50/60	Hz	(50	Hz	S

Windows
15" színes síkképernyõ, egér vagy érintõ képernyõ,
billentyûzet és kézi vezérlõ egység
AC FORM HMI
TECFORM

Akár 4 férõhely                                     Akár 6 férõhely
Opció                                                      Opció
Opció                                                      Opció

25                                                            25
0-100                                                       0-10
2000                                                       2000

*	Opció



FORM 20

FORM 30
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Achieve	more...
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