Продуктова
гама

Нишкова Ерозийна
EDM машина

Обемна Ерозийна
EDM машина

VZ300L | VZ500L
AG400L | AG600L
AQ750L | AQ900L | AQ1200L
AP250L

AG40L | AG60L
AG80L | AG100L
AD & AQ Series | AQ15L
AP1L | AP3L

Високо скоростен
фрезови център

Машина за
пробиване на
малки отвори EDM

HS430L | HS650L
HS650L 5-axis

K1C | K3HN

Nano&Solution

Прецизна нишкова ерозийна машина EDM
Sodick предлага пълна гама нишкови ерозийни EDM машини; от малък ултра-високо прецизен модел до
XXL размер машина. Независимо от размера, всички серии нишкови ерозийни EDM се предлагат с линейни
мотори на 4-те оси и керамични компоненти като стандарт, за да се гарантира най-висока производителност
на рязане, на операциите, които клиентите очакват от Sodick.

Линейна високоскоростна нишкова ерозийна EDM машина
AG400L | AG600L

AG400L

AG600L

Sodick AG серията машини е най-продаваната гама нишкови ерозийни EDM машини, предлагайки най-доброто
изпълнение благодарение на най-високите технологии на пазара.

Нововъведени линейни Нишкови EDM машини
AQ750L | AQ900L | AQ1200L

AQ1200L

AQ750L | AQ900L

Голямогабаритна нишкова ерозийна EDM машинна гама, AQ серията е на разположение в продуктовата гама на Sodick.
Машините се предлагат с всички технически характеристики на Sodick.

Нововъведени линейни Нишкови EDM машини
VZ300L | VZ500L

VZ300L

VZ500L

Sodick предлага VZ300L и VZ500L като въвеждащи модели на пазара на линейни нишкови-ерозийни EDM машини.
VZ гамата, независимо от промоционите си цени, са окомплектовани с линейни мотори и имат 10-годишна гаранция
на точност като стандарт. Машините постигат изключителни нива на точност и скорости на рязане в сравнение с
Високоскоростните Sodick EDM модели.
Спецификация
X/Y/Z ходове оси (mm)
U/V ходове оси
Taper angle (опция за конусни ъгли)

VZ300L

VZ500L

AG400L

AG600L

AQ750L

AQ900L

AQ1200L

350 x 250 x 220

500 x 350 x 250

400 x 300 x 250

600 x 400 x 350**

750 x 500 x 400***

900 x 600 x 400

1200 x 800 x 400***

80 x 80

80 x 80

120 x 120

120 x 120

770 x 520

920 x 620

1220 x 820

±15° (±45°)

±15° (±45°)

±25° (±45°)

±25° (±45°)

±30° (±45°)

±30° (±45°)

±30° (±45°)
Ø0.15~Ø0.33

Ø0.15~Ø0.30

Ø0.15~0.3

ø0.10 - 0.30*

ø0.10 - 0.30*

Ø0.15~Ø0.33

Ø0.15~Ø0.33

Макс. Тегло на заготовката (mm)

500 kg

850 kg

500 kg

1000 kg

3000 kg

3000 kg

4000 kg

Макс. Размер на заготовката (mm)

780 x 570 x 215

960 x 670 x 245

600 x 470 x 240

800 x 570 x 340

1050 x 750 x 400

1200 x 900 x 400

1600 x 1200 x 400

Диаметър на нишката (mm)

Размери на машината (mm)

1895 x 2180 x 1960 2300 x 2590 x 2040 2240 x 2395 x 2220 2615 x 2760 x 2390 2100 x 2860 x 2390 2380 x 3330 x 2395 4100 x 3935 x 2510

* 0.05 mm и 0.07mm нишка е възможно като опция | ** Височина на рязане на Z 500 mm при детайл в вода при AG600L се предлага като опция.
*** Височина на рязане на Z 600 mm при детайл в вода е на разположение при AQ750L и AQ1200L

Прецизна Обемна ерозийна EDM машина
Цялата гама Sodick обемно – ерозийни EDM машини също се характеризира с линейни мотори по 3-те оси.
“SGF Plus” генератора който реализира “Nano-Wear” (нано – износване) се предлага за графитни и медни
електроди като стандарт.

AG Серии
AG40L | AG60L

AG40L

AG60L

Най-продаваната гама на Sodick обемни ерозийни EDM машини “AG сериите” гарантира висока скорост и точност
на операциите, като същевременно се намалява износването на електрода.

AG Сериите
AG80L | AG80L LST | AG100L

AG80L LST

AG100L

По-големите размери в гамата AG обемно ерозийни EDM машини вече са на разположение. Всички те идват с последната
разработена вътрешно фирмена технология на Sodick като стандарт.

Ултра голям размер EDM машина
AQ15L

Нововъведени линейни EDM машини
AD30L | AQ45L

AQ15L

Спецификация
X/Y/Z ходове оси (mm)
Размер на масата (mm)

AD30L

AD30L

AQ45L

AG40L

AG60L

AG80L

AG100L

AQ15L

320 x 200 x 250

450 x 300 x 320

400 x 300 x 270

600 x 420 x 370

850 x 520 x 420

1200 x 650 x 500

900 x 1500(+500) x 600

600 x 400

650 x 450

600 x 400

750 x 550

1100 x 700

1600 x 1000

1000 x 2000

Размери на работния резервоар (mm)

895 x 584 x 288

800 x 632 x 320

750 x 620 x 350

950 x 740 x 450

1400 x 950 x 500*

2100 x 1250 x 650

1400 x 2500 x 800

Макс. Тегло на заготовката

550 kg

800 kg

550 kg

1500 kg

3000 kg

5000 kg

10000 kg

Макс. Тегло на електрода

50 kg

80 kg

50 kg

50 kg

100 kg

100 kg

100 kg

Размери на машината (mm)

2239 x 2248 x 2345 1800 x 2193 x 2460 1662 x 2490 x 2330 1852 x 2825 x 2570 2060 x 3195 x 2900 3820 x 4200 x 3340 3050 x 5180 x 4220

*LST (Голям размер резервоар) възможен по запитване.

Пионер в Нано Технологиите
Всички уникални и иновативни вътрешно - фирмени разработени технологии позволиха на Sodick
да се превърне в световен лидер в сферата на Нано машиностроенето. Sodick е разработила EDM
и Високоскоростни Фрезови Центри, които могат да постигнат точност на ниво нано технология.

Високо прецизна нишкова ерозийна
EDM машина с Масло
Линейна Високопрецизна нишкова ерозийна EDM машина
AP250L

Комбинацията от линейна система за управление на мотора и портална структура е постигнала голям напредък в точността на
позициониране и механичната обработка използвайки пълните предимства от липса на т.н. бърз, свободен, камшичен удар
по осите, докато минимизира деформацията на структурата, на машината по време на движението по съотвените оси. ECO
Cut Oil – технологията (изполване за диелектрик специално масло) постига най-високата комбинация от скорост и точност.

Високо прецизна обемна ерозийна EDM
Линейна Високопрецизна ерозийна EDM машина
AP1L | AP3L

AP1L

AP3L

В отговор на необходимостта от по-високо ниво на точност на обработка и прецизност, AP1L/AP3L Sodick Premium предлага
решения, базирани на доказано превъзходство в Микро механичната обработка.
Спецификация
X/Y/Z ходове оси (mm)
U/V ходове оси
Taper angle (Конусно рязане)

AP250L
250 x 150 x 120

Спецификация
X/Y/Z ходове оси (mm)

AP1L

AP3L

200 x 120 x 200

300 x 250 x 250

35 x 35

Размери на масата (mm)

360 x 220

500 x 350

±7°

Размери на ваната (mm)

503 x 349 x 250

760 x 538 x 260
200 kg

Диаметър на нишката (mm)

ø0.05 - 0.20*

Макс. Тегло на заготовката

25 kg

Макс. Тегло на заготовката

80 kg

Макс. Тегло на електрода

5 kg

5 kg

1360 x 1920 x 2030

1555 x 1945 x 1990

Макс. Размери на заготовката (mm)
Размери на машината (W x D x H) (mm)
* = 0.03mm нишка е възможна като опция.

400× 270 × 100
2395 x 2692 x 2095

Размери на машината (W x D x H) (mm)

Машина за пробиване на отвори EDM
Sodick гамата при K-серии машини може да произвежда бързо и ефективно много малки нишкови EDM стартови
отвори, също така и други малки по диаметър пробивни отвори. Линията на К-сериите с характеристиките K1C
и K3HN е и с широка гама от възможности определени в съответствие на нуждите на предлагането.

K серии Машина за отвори EDM
K1C | K3HN

K1C

K3HN

10 Години Гаранция
При линейно задвижваните EDM машини, се елиминира нуждата от СВД и свързаните с това недостатъци.
Използването на Линеен мотор премахва влошаването на машинната точност, причинена от износени
съчмо винтови двойки през целия живот на машината (повече от 10 години). Sodick са толкова уверени в
изпълнението и точността на своите машини за период от над 10 години, че са единственият производител,
който предлага 10 годишна гаранция за точност на позициониране на всички свои линейни EDM машини.

Високоскоростно Фрезоване
Всички гами на Sodick за високо скоростно фрезоване, сериите "HS серия", разполагат с линейни мотори.
За да се конкурират успешно в днешния глобален пазар, производителите търсят решения за фрезоване
с минимално време на цикъла. HS сериите отговарят на най-взискателните изисквания за прилагане.

Високоскоростен Линеен Машинен Център
HS430L | HS650L | HS650L 5 оси

HS430L

Спецификация
X/Y/Z ходове оси (mm)
W-оси (ходове на рязане в mm)
Размери на масата (mm)
Макс. Размер на заготовката (mm)
Диаметър на електрода (mm)
Тегло на машината (kg)
Размери на машината (W x D x H)

K1C

K3HN

200 x 300 x 300

300 x 400 x 300

Спецификация
X/Y/Z ходове оси (mm)

HS650L

HS430L

HS650L

420 x 350 x 200

620 x 500 x 300

250

230

750 x 500

750 x 500

250 x 350

400 x 450

Макс. тегло на детайла (kg)

120

120

250 x 350 x 300

400 x 450 x 300

Шпиндел oбороти ( min−1 )

6000~40000

6000~40000

0.25~3.0

0.25~3.0

>1 G

>1 G

550

850

890 x 870 x 2015 mm

1425 x 1120 x 2080 mm

Размери на масата (mm)

Макс. Ускорение X/Y/Z оси (G)
Бърз ход (m/min)
Размери на машината (W x D x H)

36

36

1500 x 1625 x 2105

1825 x 2956 x 2540

Повече от 27,000 Произведени
Линейни машини
Днес, Sodick има 4 производствени завода в цял свят: Фукуи Япония, Суджоу Китай, Ксиамен Китай и не на последно място
Банкок Тайланд. Тайландската фабрика на Sodick винаги е била основният производствен завод на фирмата, от създаването
си през 1988 година. Повечето от машините в Европа са от тайландския завод, където линейните мотори, керамиката,
електрическите генератори, NC блоковете, платките и лятата конструкция на машините са вътрешно фирмено производство.

Фабрика Тайланд

Консумативи, на които можете
да се доверите
Оригинални консумативи на Sodick
Клиентите в цяла Европа са в състояние да получат истински Sodick EDM части и консумативи, качество което е било
напълно тествано и проверено в Япония, за да осигури оптимална продуктивност на оборудването на Sodick. То се
доставя до мястото в географския район на крайния клиент, с пълна техническа поддръжка от Sodick Europe Ltd.

create your future
Sodick Europe Ltd.

Sodick Contact

Rowley Drive, Baginton
Coventry, CV3 4FG
United Kingdom

Phone +44 (0) 24 7621 4314
email europe@sodick.eu.com
online www.sodick.org

