
Faça o corte!

•  Precisão de nível internacional

• Interface intuitiva para o usuário

•  Função única de desbaste

CORTE

FAÇA O

Accutom-10/-100
Máquinas de corte de alta precisão
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As novas máquinas de corte Accutom vêm com práticas 
funções intuitivas, permitindo uma precisão de corte de 

nível internacional com um mínimo de esforço.

FÁCIL
POSICIONAMENTO
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Alta precisão e fácil 
posicionamento
Posicionamento com precisão milimétrica 
é fácil de ser alcançado utilizando as teclas 
operacionais adequadas sobre o painel de 
controle para mover o suporte da amostra 
no eixo X com incrementos de 5 ou 100 μm,  
e o motor do disco de corte e do copo de 
desbaste Y. A montagem do suporte para a 
amostra ocorre diretamente sobre o braço 
de movimentação X, garantindo à Accutom 
elevado nível de precisão e paralelismo.

Interface intuitiva para o usuário – 
fácil de aprender e utilizar 
Uma interface intuitiva para o usuário 
oferece um claro panorama de cada 
método e dos discos de corte relacionados. 
Um inteligente botão de girar/pressionar 
permite uma rápida seleção das 

configurações e grandes ícones oferecem 
um panorama de fácil compreensão para 
as funções.

Rotação e oscilação para um  
tempo mais curto de corte 
A rotação da peça de trabalho reduz 
significativamente o tempo de corte, por 
exemplo, para um tubo ou peça de trabalho 
arredondada, enquanto a oscilação evita 
um sobreaquecimento durante o corte de 
materiais rígidos.

Cortes múltiplos para uma  
maior produtividade
O modo de cortes múltiplos incrementa a 
produtividade ao permitir o corte de até 10 
fatias idênticas ou diferentes em um único 
fluxo de trabalho. O modo de Cortes múlti-
plos está disponível com a Accutom-100.

Modo de desbaste com  
planificação perfeita
Disponível na Accutom-100, o modo de 
desbaste pode ser utilizado para todos 
os tipos de material, empregando múl-
tiplas varreduras bidirecionais entre os 
movimentos do eixo X para garantir uma 
planificação perfeita. Para atingir um resul-
tado ótimo na preparação, dois modos de 
desbaste estão disponíveis para controlar 
com precisão a remoção de material..

Banco de dados de método
O claro sistema do menu permite uma fácil 
inserção e seleção de até 100 métodos 
de corte e 100 métodos de desbaste, que 
podem ser nomeados individualmente.

Corte e desbaste de precisão com uma interface inteligente  
e intuitiva para o usuário, para maior produtividade 
A Accutom chega em dois novos modelos, dependendo das necessidades do consumidor.

ALTA 
PRECISÃO

Precisão de nível 
internacional torna a 
Accutom ideal para 
aplicações delicadas 
como, por exemplo:

•  Ossos
•  Dentes
•  Otólitos
•  Esferas de solda
•  Circuitos impressos
•  Fibras
•  Camadas pintadas
•  Minerais
•  Concreto
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Precisão, segurança e reprodutibilidade

Banco de dados de método*
Permite a inserção e recuperação de até  

100 métodos de corte e desbaste

Interface intuitiva para o usuário
Com um botão de girar/pressionar para uma  

fácil navegação por meio de teclas inteligentes  
para um fácil posicionamento

Luz LED flexível
Oferece uma fácil iluminação do alinhamento  
e do interior da máquina durante a lavagem

Trava de segurança
Cumpre com os padrões mais recentes de segurança 

para garantir uma ótima segurança ao operador

Placa metálica de 
segurança

Parada de emergência

Suporte da amostra 
para qualquer peça  

de trabalho

Rotação do porta 
amostra para a 
Accutom-100
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Precisão, segurança e reprodutibilidade

Unidade embutida de  
refrigeração por recirculação

Sem a necessidade de um tanque adicional – o 
tanque embutido possui a capacidade de 4.75 l

Pistola de lavagem embutida 
Torna a limpeza mais rápida, fácil e eficiente

Função de Cortes Múltiplos*
Oferece uma produtividade adicional de até  

10 fatias em um único fluxo de trabalho

Rotação/Oscilação
Reduz o tempo de corte e evita o  

sobreaquecimento de materiais mais rígidos
Discos de corte com 
75-150 mm / 3"-6"  

de diâmetro

Bandeja para  
amostras cortadas

Exaustor

*Apenas para o Accutom-100
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DADOS TÉCNICOS - Accutom-10/-100
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CAPACIDADE DE CORTE

270 mm

195 mm

115 mm

30

12
0 

m
m

90
 m

m

40

Quesito Accutom-10 Accutom-100

Rotação e oscilação do suporte da amostra Sim Sim

Rotação automática do suporte da amostra Não Sim

Velocidade de rotação do motor 300-3000 rpm 
Ajustável em etapas de 50 rpm

300-5000 rpm 
ajustável em etapas de 50 rpm

Desbaste Velocidade de alimentação: 0.5 - 7.5 mm/s
ajustável em etapas de 0.5 mm/s

Corte Velocidade de alimentação: 0.005 - 3 mm/s
ajustável em etapas de 0.005 mm/s

Velocidade de posicionamento Y= 13 mm/s 
X= 10 mm/s

Amplitude de posicionamento Eixo X: 60 mm (precisão de 0.005 mm)
Eixo Y: 110 mm (precisão de 0.1 mm)

ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS
Capacidade de corte 
Disco de corte:
Comprimento da amostraa de corte:
Comprimento da peça de trabalho a ser presa:
Comprimento e altura da peça de trabalho:
Seção transversal da peça de trabalho:

Diâmetro de 75 mm (3") - 150 mm (6"). Tamanho do mandril: 12.7 mm
40 mm / 195 mm para diâmetro de 25 mm
250 mm
50 x 130 mm
54 mm sem rotação / 108 mm com rotação

Capacidade de desbaste
Disco de corte:
Amostra:

Diâmetro de 100 mm (4") - 150 mm (6"). Tamanho do mandril: 12.7 mm
95 x 95 mm (3.7" x 3.7")

Potência
Carga nominal

Corrente máxima

370 W para o motor sincrônico, com grande eficiência energética  
e torque constante em várias RPM
10 A

Dimensões
Altura:

Comprimento:
Largura:

440 mm (17.3”) com a tampa fechada
1065 mm (42”) com a tampa aberta
644 mm (25.4")
720 mm (28.3”)
784 mm (30.9") com plug

Peso 68 kg

Software e parte eletrônica
Controles
Memória
Visor LC

Tela de toque e botão de pressionar/girar
FLASH-ROM/RAM/NV-RAM
TFT - colorido 320 x 240 pontos com luz traseira em LED

Nível de ruído 60 dBA, em funcionamento inativo, a uma distância de 1.0 m (39.4")

Temperatura ao redor da máquina 5 - 40 °C (41-104 °F)

Umidade 0 - 95 % RH, sem condensação

Segurança Por favor, recorra à Declaração de Conformidade

Unidade de refrigeração por recirculação
Conteúdos
Fluxo

4.75 l (1.25 gallon)
1.6 l/min. (0.4 gallon/min.)
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Os equipamentos da Struer estão em conformidade com 
as determinações aplicáveis das Diretrizes Internacionais 
e seus Relativos Padrões. (Por favor, entre em contato 
com seu fornecedor local para detalhes)

Os produtos da Struer estão sujeitos a constantes 
desenvolvimentos de produtos. Assim, nos reservamos 
ao direito de submeter nossos produtos a modificações 
sem aviso prévio.

Accutom-10
Precisa máquina de corte com velocidade variável (300 a 
3000 rpm). Velocidade variável de alimentação e sistema 
motorizado de posicionamento com leitura digital. 
Rotação e oscilação do suporte integrado para amostras. 
Três métodos intercambiáveis de corte. Completo, com 
unidade de refrigeração por recirculação, conjunto de 
flanges com diâmetro de 50 mm e bandeja para papeis 
filtro adicionais e coleta de amostras cortadas. Suportes 
de amostras, discos de corte e o Corrozip (aditivo para 
refrigeração de fluidos número de categoria 49900045) 
são encomendados separadamente.
Número da categoria: Voltagem
06286127 200-240 V / 50-60 Hz 

Accutom-100
Precisa máquina de corte e desbaste com velocidade 
variável (300 – 5000 rpm). Velocidade variável de 
alimentação e sistema motorizado de posicionamento 
com leitura digital e Função de Múltiplos Cortes. Rotação 
e oscilação do suporte integrado para amostras e bomba 
de vácuo com conexão para o mandril de vácuo. Disco 
de corte, lâmina de corte, banco de dados de materiais e 
100 métodos opcionais intercambiáveis estão incluídos. 
Completo, com unidade de refrigeração por recirculação, 
conjunto de flanges com diâmetro de 50 mm e bandeja 
para papeis filtro adicionais e coleta de amostras cortadas. 
Suportes de amostras, discos de corte, lâminas de corte e 
o Corrozip (aditivo para refrigeração de fluidos número de 
categoria 49900045) são encomendados separadamente.
Número da categoria: Voltagem
06176127 200-240 V / 50-60 Hz

Bomba de vácuo Welch 
Utilizada sobre o Discoplan-TS, CitoVac para bomba 
externa e a Accutom-100, -50, -5 and -2. Com vácuo: 
~907 mbar e saída: ~28 l/min. (06196133) ~34 l/min. 
(06196121). Dimensões C x L x A, cm (in):  
37.5 x 21 x 25.5 (14.8 x 8.3 x 10.0).
115 V / 60 Hz 06196121
230 V / 50 Hz 06196133 

ESPECIFICAÇÕES ACESSÓRIOS  Número da categoria

CONSUMÍVEIS Número da categoria

Conjuntos de flanges 
Diferentes flanges podem ser utilizadas para alcançar a maior precisão
ou a maior capacidade de corte. Para Secotom-15/-50 e Accutom-10/-100 
Conjunto de flanges com diâmetro de 42 mm (max. 168 mm / lâmina de corte de 6.6")  05036901 
Conjunto de flanges com 65 mm de diâmetro 05996919 
Conjunto de flanges com 110 mm de diâmetro 05036902

Conjunto de flanges para as lâminas de corte da Accutom-100 
Para uso nas lâminas de corte da Accutom-100 06176902 

Suportes para amostras com encaixe 
Suporte para amostras CATAN 
Para pequenas peças de trabalho. Abertura máxima: 10 mm 04276915

Suporte para amostras CATSI 
Para uso geral. Abertura máxima: 60 mm  04946903

Suporte para amostras CATFF 
Em forma de gota, com abertura. Para peças de trabalho de 15 a 40 mm de diâmetro  04946904

Suporte para amostras CATTY 
Com sete apertos para peças de trabalho irregulares. Comprimento máximo de 40 mm  04946905

Suporte para amostras CATRE 
Para peças de trabalho cilíndricas. Abertura máxima em um diâmetro de 40 mm  04946907

Suporte para amostras CATAL 
Para longas peças de trabalho. Com vice duplo paralelo  04946909

Mandril com três entradas 
Para centralização e fixação de peças de trabalho cilíndricas de até 
65 mm de diâmetro 05036919

Junta de inclinação CATJO 
Para ser montada entre o encaixe e o suporte da amostra.
O suporte da amostra pode ser, então, angulado em ± 10°  04946906

Junta de angulação CATJA 
Para ser montada entre o encaixe e o suporte da amostra. O suporte da amostra 
pode ser, então, angulado em 30° para um lado e em 90° para o outro lado  04946908

Suporte para amostras CATNI 
com goniômetro  04276911

Suporte para amostras CATPE 
Para a adesão de peças de trabalho   04276912

Suporte para amostras CATAP
Com mandril cerâmico a vácuo para seções finas.
Para uma lâmina de vidro de 27 x 46 / 28 x 48 mm. 04276913

Mandril de vácuo 
Para seções finas. Com três mandris cerâmicos a vácuo separados, com  
válvulas individuais. Escolha entre uma a três lâminas de vidro de 27 x 46 ou  
28 x 48 mm / duas lâminas de 25 x 75 / uma de 50 x 75 mm. Para ser utilizado  
com a Accutom-100. Recomenda-se bomba de vácuo mínimo de 900 mBar e 
aproximadamente 30 l/min para segurar a lâmina de vidro.  06176901

Conjunto para um tanque externo de recirculação
Para ser utilizado caso você não deseje limpar o tanque incluído ou onde o  
fluido de refrigeração de 4.75 litros não é suficiente. Também pode ser  
utilizado caso você deseje filtrar o fluido para assegurar que o fluido esteja  
o  mais limpo possível. Inclui mangueiras de 2 x 2 m e uma placa frontal a  
ser inserida no lugar da frente  do tanque de recirculação.  05996918

Lâmina de corte diamantada, M0P15 91 μm 
Para moagem de materiais rígidos e  
frágeis na Accutom-100. Liga metálica.  
Tamanho, diâmetro de 150 mm.  40800199

Lâmina de corte diamantada, M0P15 40 μm 
Para moagem de materiais rígidos e  
frágeis na Accutom-100. Liga metálica.  
Tamanho, diâmetro de 150 mm. 40800200

Papel filtro, 100 unidades. 
Para Accutom-10 /-100,
Tamanho 240 x 130 mm (9.4” x 5.1”)  49900060

FIXAÇÃO FLEXÍVEL



Struers ApS
Pederstrupvej 84 
DK-2750 Ballerup, Denmark
 
Phone +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801
struers@struers.dk 
www.struers.com

AUSTRALIA & NEW ZEALAND
Struers Australia
27 Mayneview Street
Milton QLD 4064
Australia
Phone +61 7 3512 9600
Fax +61 7 3369 8200
info.au@struers.dk

BELGIQUE (Wallonie)
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F- 94507 Champigny  
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430 
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

BELGIUM (Flanders)
Struers GmbH Nederland
Zomerdijk 34 A
3143 CT Maassluis
Telefoon +31 (10) 599 7209
Fax +31 (10) 5997201
netherlands@struers.de

CANADA
Struers Ltd.
7275 West Credit Avenue
Mississauga, Ontario L5N 5M9
Phone +1 905-814-8855
Fax +1 905-814-1440
info@struers.com

CHINA
Struers Ltd.
No. 1696 Zhang Heng Road
Zhang Jiang Hi-Tech Park
Shanghai 201203, P.R. China
Phone +86 (21) 6035 3900
Fax +86 (21) 6035 3999
struers@struers.cn

CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
Struers GmbH Organizační složka
vědeckotechnický park
Přílepská 1920,
CZ-252 63 Roztoky u Prahy
Phone +420 233 312 625
Fax +420 233 312 640
czechrepublic@struers.de
slovakia@struers.de

DEUTSCHLAND 
Struers GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 5
D- 47877 Willich
Telefon +49 (0) 2154 486-0
Fax +49 (0) 2154 486-222
verkauf@struers.de

FRANCE
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F-94507 Champigny  
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430 
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

HUNGARY 
Struers GmbH 
Magyarországi Fióktelep 
Tatai ut 53 
2821 Gyermely 
Phone +36 (34) 880546 
Fax +36 (34) 880547 
hungary@struers.de

IRELAND
Struers Ltd.
Unit 11 Evolution@ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL
Tel. +44 0845 604 6664
Fax +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk

ITALY
Struers Italia
Via Monte Grappa 80/4
20020 Arese (MI)
Tel. +39-02/38236281
Fax +39-02/38236274
struers.it@struers.it 

JAPAN
Marumoto Struers K.K.
Takara 3rd Building
18-6, Higashi Ueno 1-chome
Taito-ku, Tokyo 110-0015 
Phone +81 3 5688 2914 
Fax +81 3 5688 2927
struers@struers.co.jp

NETHERLANDS
Struers GmbH Nederland
Zomerdijk 34 A
3143 CT Maassluis
Telefoon +31 (10) 599 7209
Fax +31 (10) 5997201
netherlands@struers.de

NORWAY
Struers ApS, Norge
Sjøskogenveien 44C
1407 Vinterbro
Telefon +47 970 94 285
info@struers.no 

ÖSTERREICH
Struers GmbH
Zweigniederlassung Österreich
Betriebsgebiet Puch Nord 8
5412 Puch
Telefon +43 6245 70567
Fax +43 6245 70567-78
austria@struers.de

POLAND
Struers Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 44
31-358 Kraków
Phone +48 12 661 20 60
Fax +48 12 626 01 46 
poland@struers.de

ROMANIA
Struers GmbH, Sucursala Bucuresti
Str. Preciziei nr. 6R
062203 sector 6, Bucuresti
Phone +40 (31) 101 9548 
Fax +40 (31) 101 9549
romania@struers.de

SCHWEIZ
Struers GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Weissenbrunnenstraße 41
CH-8903 Birmensdorf 
Telefon +41 44 777 63 07 
Fax +41 44 777 63 09
switzerland@struers.de

SINGAPORE
Struers Singapore
627A Aljunied Road,  
#07-08 BizTech Centre
Singapore 389842
Phone +65 6299 2268 
Fax +65 6299 2661
struers.sg@struers.dk

SPAIN 
Struers España 
Camino Cerro de los Gamos 1
Building 1 - Pozuelo de Alarcón
CP 28224 Madrid 
Teléfono +34 917 901 204 
Fax +34 917 901 112
struers.es@struers.es

SUOMI
Struers ApS, Suomi
Hietalahdenranta 13
00180 Helsinki
Puhelin +358 (0)207 919 430
Faksi +358 (0)207 919 431
finland@struers.fi

SWEDEN
Struers Sverige
Box 20038
161 02 Bromma
Telefon +46 (0)8 447 53 90 
Telefax +46 (0)8 447 53 99
info@struers.se

UNITED KINGDOM
Struers Ltd.
Unit 11 Evolution @ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL
Tel. +44 0845 604 6664
Fax +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk

USA
Struers Inc.
24766 Detroit Road
Westlake, OH 44145-1598
Phone +1 440 871 0071 
Fax +1 440 871 8188
info@struers.com
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Ensuring Certainty
Com escritórios e afiliadas em 24 países e presença em mais de 50 países no mundo todo, a Struers é a  
empresa líder mundial no fornecimento de soluções materialográficas. Somos dedicados a permitir que nossos 
clientes assegurem a certeza em todos os aspectos da preparação materialográfica e também nos ensaios  
de dureza – onde quer que eles estejam no mundo. A Struers oferece uma gama completa de equipamentos,  
consumíveis, serviços e programas de treinamento – todos apoiados pela mais compreensível base de  
conhecimento, por um suporte global em aplicações e por um serviço global certificado de assistência técnica.

Saiba mais
Entre em contato com um representante de vendas da Struers ainda hoje ou visite www.struers.com

O SistemaAbele está 
disponível na nova loja 

virtual da Struers! 
e-shop.struers.com


