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Nová série MA firmy   
 

 

Firma Seibu, světová jednička ve výrobě počítačem řízených drátových řezacích strojů, 
představila na letošním veletrhu AMB 2012 ve Stuttgartu dva modely nové vývojové série MA. 
 
Jak je u firmy Seibu zvykem, vyrábějí se tyto stroje výhradně v Japonsku. Tím je i v tomto případě 
zaručena mimořádná kvalita a spolehlivost, kterou se všechny stroje Seibu vyznačují. 
 
Dokonalá přesnost a funkčnost, která provází pověst známé série M stejně jako její předchůdce, 
zde ovšem získává nový rozměr. 
 
Promyšlený a kompaktní design s automaticky ovládanými dveřmi nádrže je nejlepším 
předpokladem jak pro zapojení do automatizované linky, tak i pro konvenční nasazení. 
 
Nejmodernější řízení je až desetkrát rychlejší než běžné jednotky CNC a otevírá nové obzory pro 
obsluhu a řízení procesů. 
 
Nový generátor nabízí ještě vyšší hrubovací výkon a ještě jemnější hladicí stupně. Díky 
mimořádně vysoké účinnosti byla navíc při řezání znovu podstatně snížena spotřeba energie. 
Tedy další pozitivní příspěvek jak z hlediska nákladů, tak i životního prostředí. 
 
Nové patentované volitelné funkce ELC, které firmy Seibu vyvinula na ochranu proti korozi při 
obrábění tvrdokovu, otevírají nové možnosti v oblasti řezání ve vodní lázni.  
 
Přímo revoluční novinkou je „Core Stitch“. Drátové řezací stroje vybavené tímto patentovaným 
vynálezem firmy Seibu umí automaticky zafixovat vypadávající díl. Během řezání – a jen tak 
mimochodem. Při řezání jsou navíc používány speciální elektrické parametry, díky kterým v horní 
části obrobku probíhá určitý druh pájení, kterým se vypadávající díl upevní. Později jej pak lze 
snadno uvolnit. Programování připojování, ručního fixování a následného odřezávání jader se 
tím stává přebytečným. 
 
Série MA je samozřejmě vybavena již legendárním automatickým navlékáním drátu Seibu  
s jedinečnou schopností bezpečného navlékání dokonce i v řezné štěrbině. 
 
Stejně jako u série M i zde je možné připojení vyvrtávačky startovacích otvorů Seibu. 
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