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V duhu ‘’ Ustvarjanja, 
Izvajnja in 
Premagovanja Težav

Glavni člen proi zvodnje na svetu

Na temelju miselnosti ‘’pomagajmo pri razvoju proizvodov 
kupcev’’ je Sodick prisluhnil zahtevam kupcev, ne glede 
na težavnost in s tem izzval in premagal  vse tehnične 
težave. Prav tako podjetje ohranja stališče, razvijanja 
produktov znotraj podjetja za rešitve raznovrstnih 
problemov in s tem ponuja možnosti, ki niso dobavljive 
nikjer po svetu.

Poreklo imena podjetja Sodick izhaja iz duha 
neobotavljanja za kupce ‘’ Ustvari (So)’’, ‘’Izvajaj 
(di)’’,’’Premaguj Težave(ck)’’  enako se glasi moto 
podjetja Sodick

Japonska
Kvaliteta

Ustvarjanje Prihodnosti
Na podlagi ustanovljene filozofije ‘’ Ustvari, Izvajaj, Premaguj Težave’’ želi Sodick 
biti podjetje, ki prispeva družbi z zagotavljanjem produktov iz različnih vrst za ‘’ 
nastanek prihodnosti’’: ustvarjanje prihodnosti, ki je energetsko učinkovita, varna in 
ekološko prijazna prihodnost z napredno tehnologijo in z visokimi upanji.

Sporočilo vodstva
Naše poslanstvo je ustvarjanje in zagotavljanje strojev, ki jih stranke lahko koristno 
uporabljajo. V nenehni zavezanosti naših podjetniških načel ‘’ Ustvari, Izvajaj in 
Premaguj Težave’’ so vsi Sodick stroji razviti in izdelani znotraj lastnega podjetja 
ter koristijo Sodickove edinstvene tehnologije; NC enote, linearne motroje, 
keramične komponente, rezelektritvene enote in krmilne enote.

Sodick dosega stalno rast na evropskem trgu, zahvaljujoč izredno visoki 
zanesljivosti strojev z napredno obdelavo.  Sodickov evropski tehnični center je 
lociran v mestu Coventry v Veliki Britaniji, od koder nudimo tehnično podporo, vse 
rezervne dele in potrošni material za naše evropske partnerje.

Peter Capp, CEO podjetja Sodick Europe Ltd.
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Linearni motorni pogon
Visoko natančna žična erozija
Preko lastnega razvoja in proizvodnje vseh bistvenih 
tehnologij, vključno z linearnimi motorji, razelektritvenimi 
enotami, NC enotami, krmilniki gibanja in keramiko 
prinašata ALC400G in ALC600G ogromno zanesljivost, ki 
temelji na ‘’Smart Pulse in Smart Linear’’ konceptu.

ALC400G

10-letna garancija na  natančnost pozicioniranja
S sprejetjem linearnih motornih pogonov, so vrste aplikacij ki jih prej ni bilo možno 
izvajati s konvencionalnim sistemom krogljičnih vreten, sedaj omogočene na 
Sodickovih žičnih erozijah. Skozi življensko dobo stroja (preko 15 let) se natančnost 
ne bo zmanjšala, natančnost stroja se bo ohranila skozi življensko dobo stroja.

Japonska
Kvaliteta

Pozicionorna natančnost
10-letna garancija

Integracija Sodickovih linearnih EDM strojev
izpopolnitev 15-letnih izkušenj v ‘’know-how’’ tehnologiji 
Sodick je predstavil popolnoma novo Premium žično EDM erozijo serije ALC400G in ALC600G.
Na podlagi najnovejših digitalnih inovacij v generatorski tehnologiji nova ALC Premium serija strojev, kaže 
precejšen napredek v rezalnih hitrostih, natančnosti in površini obdelave.
Ta dosežek je omogočen zaradi 15-letnih izkušenj Sodickove 
Linearne Tehnologije.
Smart Pulse Genaretor drastično zmanjša število potrebnih porezovanj, da doseže zahtevano natančnost in 
kvaliteto površine v primerjavi s konvencionalnimi stroji.
Za popoln izkoristek naprednega digitalnega Smart Plus Genaratorja in Sodickovih linearnih motornih pogonov 
je bil potreben razvoj nove mehanske konstrukcije. Ta nova oblika ima  posledico kompaktnega in popolnoma 
zaprtega stroja, ki poleg tega uporablja najnovejši človeški vmesnik z 19 palčnim zaslonom občutljivim na dotik. 
Ta nov velik barvni TFT zaslon omogoča delovanje podobno pametnim telefonom in tablicam.

ALC600G
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Za realizacijo proizvodov, ki zadovoljujejo 
najstrožje svetovne standarde, Sodick 
razvija znotraj podjetja razvite Napredne 
Jedrne Tehnologije. Zavzemanje Sodickove 
filozofije razvoja je: ‘’Če ne obstaja nikjer na 
svetu, ga bomo ustvarili.’’ Ni pretirano reči da 
je ‘’ Ustvarjanje’’ rezultat reševanja 
problemov dan za dnem. Vendar, ko 
poizkušamo rešiti te probleme, smo blokirani 
z ovirami, ki jih ne moremo prebiti z našimi 
dosedanjim tehnologijami in produkti. Za 
preboj teh ovir nimamo drugih možnosti kot 
da ‘’ Samostojno ustvarimo ta sredstva.’’ NC 
EDM, linearni motroni pogoni, in ostale 
tehnologije, ki so sedaj prepoznavne kot del 
procesa ‘’ Ustvarjanja’’ so razvite s strani 
Sodicka tako, da vsi naši kupci lahko 
uresničijejo svoje ambicije;’’Izdelava 
kvalitetnih produktov, za obogatitev družbe.’’
Proces Sodickove tehnološke revolucije je 
poosebljen s svojimi inovacijami na EDM 
področju in je sedaj izražen z besedami, 
‘’Popolne Proizvodne Rešitve’’ in zavzema 
dolg proces vključno s kompletno podporo za 
vsak korak v ‘’Ustvarjanju’’ in se razteza od 
zasnove do končne proizvodnje. Sodick bo 
še naprej poslušal glasove svojih strank in 
nenehno izzival svoje meje, kako prispevati k 
‘’Doseganju bogate prihodnosti’’ in izkoriščati 
napredek v svetovnem merilu ‘’Ustvarjanja.’’

Japonska
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NC Enota
Sodick razvija in izdeluje uporabniku 
prijazne NC enote, s katerimi je izredno 
enostavno upravljati, a vendar 
zagotavljajo vrhunsko zmogljivost 
obdelave. Da bi dosegli ultra natančno 
obdelavo je vgrajena umetna inteligenca 
v kombinaciji z naprednimi obdelovalnimi 
tehnologijami električne razelektritve, 
katera natančno nadzira pogonski sistem 
K-SMC, napajanje električne razelektritve  
in sistem vodenja žice.

Električno Razelektritvena 
Napajalna Enota
Enota vsebuje številna vezja za 
optimalno kontrolo energije iskrenja. 
Visoka hitrost, kakovost grobega reza, ki 
je bistvenega pomena za dodelave je 
nadzorovana skozi optimalni impulz 
iskrenja za doseganje odlične površine in 
tvorjenje natančnosti. Električno 
razelektritvena napajalna enota vsebuje 
vezja, ki temeljijo na dizajnu zasnovanem 
za varčevanje energije, in zmanjševenje 
električnih izgub.

Pet jederna tehn ologija
za realizacijo pr ecizne obdelave

SMC 
(Sodickov Krmilnik Gibanja)
‘’Sodick Krmilnik Gibanja (K-SMC)’’ ki 
natančno upravlja visoke hitrosti in 
natančne premike linearnih motorjev, 
preko ukazov iz NC enote, je bil natančno 
raziskan in razvit za dobrinos novih 
tehničnih inovacij v obdelavi električnega 
iskrenja. Natančno nadzoruje, visoke 
hitrosti, hitro pospeševanje in natančno 
pozicioniranje.

Linearni motor
Sodickov linearni motor zagotavlja visoke 
pospeške in pozicionirno natančnost, 
brez zračnosti z direktno gnanim 
mehanizmom, brez časovnega zamika 
ukazov.Odlična dinamična odzivnost, 
stabilna natančnost obdelave in njegovo 
izvajanje je zagotovljeno skozi dolgo 
življenjsko dobo brez potrebnega 
vzdrževanja.

Keramika
Zaradi izredno majhnega toplotnega 
raztezka je keramika idealen material za 
uporabo pri žično erozijskih strojih. Poleg 
njene popolne trdote, majhne teže, 
odpornosti na toploto, značilnosti nizke 
obrabe ima keramika odlične lastnosti 
električne izolacije, kar je bistvenega 
pomena pri žično erozijskih strojih. Z 
uporabo keramičnih komponet, lahko 
zagotovimo visoko kakovostne površine na 
majhnih območjih, brez potrebe specialnih 
šablon.

Japonska Kvaliteta  ALC400G | ALC600G 6 7



Opremljen z NOVIM ‘’SPW’’ 
Napajalnikom

NC Enota z 19’’ LCD zaslonom na dotik

 Novo razvit Visoko-hitrostni krmilnik gibanja

 1 Gbit/sek visoko-hitrostna serijska komunikacija K-SMC 

LINK
 Opremljen z visoko-hitrostnim Dvo Jedrnim procesorjem

 Nizka poraba energije

 Izboljšana zmogljivost nadzora linearnih motorjev

 Nov uporabniški vmesnik

Slika zaslona nastavitve koordinat Slika vzdrževalnega zaslona

Slika zaslona umerjanja obdelovancaSlika zaslona rezalnih pogojev

NC Enota
ALC Serija strojev je opremljena s popolnoma 
novim ‘’ SPW Napajalnikom’’ za dobrinos 
inovativnosti in operativnosti pa služi LCD 
displaj z zaslonom občutljivim na dotik. Poleg 
tega je napajalnik opremljen z dvojedernim 
procesorjem. Z optimiziranim operativnim 
sistemom na LCD displeju, enota ustvarja 
inovativno okolje v katerem lahko operaterji 
izvajajo vsa potrebna dela in operacije  z 
enostavnim pritiskom na displaj. S pritiskom 
na gumb lahko uporabniki preklapljajo med 
najnovejšim Tabletnim Načinom ali Klasičnim 
Načinom, ki nam je Poznan že od prejšnjih 
generacij stojev.

Povezava na posebno spletno stran
http://www.sodick.jp/emo/
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Jeklo Ra 0.09μm (Rz 0.91 µm)

6μm

Smart Pulse
Hrapavost površine, natančnost in hitrost obdelave 
so prosto nadzorovane, ‘’Smart Pulse’’ (SPW 
napajalnik) dokazuje prepričljivo visoko zmogljivost 
na vseh področjih od prvega začetnega reza do 
končne zaključne obdelave.  Prosto nadzorovana 
sta visok tok, ki je potreben za grobo obdelavo in 
zelo fin električni pulz, ki je potreben za fino 
končno obdelavo. Strojna obdelava je izboljšana 
na vseh področjih obdelave, kot naprimer 
izboljšanje hitrosti rezanja za 50% pri grobem 
rezanju z uporabo ‘’ Hayabusa’’ žice, visoke 
natančnosti in visoke hitrosti obdelave visokih 
plošč z nadzorom, ki odpravlja sodčkase oblike 
željene konture, zagotavljanje finih površin že po 
zaključenem drugem rezu nam zagotavlja TMP 
nadzor, in izboljšane končne površine zaključnih 
rezanj s pomočjo tokokroga ‘’Digital PIKA W.’’

Napajalnik električne razelektritve
Enota vsebuje številna vezja za optimalno kontrolo električne razelektritve. 
Visoka hitrost, kakovost grobega rezanja sta bistvenega pomena za dodelavo, 
nadzorovana sta z optimalnim impulzom razelektritve za doseganje odlične 
površine in zagotavljanje natančnosti. Napajalnik električne razelektritve 
vsebuje vezja ki temeljijo na zasnovi varčevanja energije in je zasnovan tako 
da zmanjšuje razsipnost izgube električne energije.

 TMP Nadzor:
 Izboljšuje hrapavost površine pri tehnologijah z dvemi rezi s stalnim nadzorom impulza. 

 Nadzor odpravljanja napak neravnosti: 
 Omogoča visoke natančnosti in hitrosti pri obdelavi visokih plošč. 

 Digital PIKA Vezje: 
 Izboljšuje kakovost površine in omogoča optimalno
 površinsko obdelavo. 

Povezava na posebno spletno stran
http://www.sodick.jp/emo/

Ultra Površinska Obdelava

Hitrost Obdelave

TMP Nadzor Kotna 
oblika 6 µm

ALC400G/ALC600G zgotavlja ‘’ Digital PIKA W Plus Vezje’’ standardno. 
Tranzistorji generirajo optimalen tok za prihranek obdelovalne energije, 
prav tako pa omogoča preprečevanje korozije z vezjem prostim 
elektrolize. Z uporabo Smart Pulse (Visoka Hitrost in Vezjem Prostim 
Elektrolize), je industriji podana najboljša površina.

“ALC400G/ALC600G”  zagotavlja ultra visoke hitrosti, vezje prosto elektrolize  in ‘’ Smart Pulse 
– TM Vezje’’ standardno. ‘’ ‘’Smart Pulse’’ preprečuje oksidacijo, poslabšanja in jamičaste korozije, 
ki se pojavljajo pri uporabi deioninizirane vode. Ionski tok je pod nadzorom medtem ko zagotavlja 
visoko-frekvenčni bi-polarni kratek puls v režo elektrode, kar vodi v rezultat  ultra visokih hitrosti z 
vezjem prostim elektrolize.

Poleg uspešnosti visoko hitrostne obdelave 
v prvem rezu, TMP Nadzor, Smart Pulse 
(SPW napajalnik) dokazuje svojo 
sposobnost za izboljšanje površinske 
obdelave po zaključenem drugem rezu za 
kar 50% vrednosti Ra. Kakovost površine in 
natančnost oblike vključno z obdelavo 
vogalov s pomočjo TMP nadzora so 
spoznane za ‘’vključene komponente pri 
precizni obdelavi’’ tehnologije drugega reza.

Cementirana karbidna trdina Ra 0.04 μm (Rz 0.34 μm)

Funkcija servo napetosti žice: Žica 
potuje s stabilno napetostjo Vezje Digital 
PIKA W Plus: Enakomera odlična 
povšina

 Višina: 15mm
 Premer žice: Ø 0.2 mm (Hayabusa žica)

Superiorni Nadzor Vogalov
Za preprečevanje obdelave prekomerne obrabe  notranjih in zunanjih vogalov. 
Predviden nadzor optimalnega procesa kontrole pri kotnih in vogalnih oblikah 
pred obdelavo. Avtomatsko kontrolo vogala lahko upravljate hkrati s 
spreminjanjem zapletenih obdelovalnih parmetrov.

Visoko Hitrostna Obdelava Stopničastih Oblik

Nadzor Rezanja Konusa

DSF Dinamična Oblika
Linearni motorni pogon zagotavlja vrhunsko zaznavanje in prilagaja učinek 
glede na spremembo višine obdelovanca. Predvidljivo vezje avtomatsko 
zazna višino obdelovanca in tako pripravi optimalne obdelovalne pogoje. 
Visoki obdelovanci dosegajo ravnost 1-2μm.

Vgrajena precizna obdelava
(Različne zgornje in spodnje oblike)
 Odrezana natančnost oblike z opcijo Taper Flex Neo* je 3 μm/na stran 
(*Opcija)
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Po 10 letih obratovanja

Smart Linear
Standardno opremljen z Heidenhain 
linearnimi merilnimi letvami

Sodickova Linearna Tehnologija – Visoka 
Preciznost in Natančno zaznavanje

Zaposljuje metodo projeciranja, linearna merilna 
letev uporablja projeciranje svetlobe kot signal. 

 Skala enkoderja z izjemno finim razmikom 
mreže.  Zajamčen minmalni odstopek napake.
Takoj po pritisku gumba ‘’Power ON’’ so podatki 
položaja pridobljeni iz enkoderja.  Ni potrebe 
po iskanju referenčne točke.  Skrajšan čas 
povratka v refernčno točko
Za X,Y,U in V osi ( 4 osi).

Linearni motor se je izkazal kot zelo zanesljiv in vzdržljiv, še po 
10-letni obdelavi. Ne zahteva, vzdrževanja in stroškov menjave 
krogljičnih vreten.

Od leta 1998 ko je bil sistem linearnega 
motornega pogona prvič predstavljen industriji, 
je bilo dostavljenih več kot 35,000 produktov 
po celem svetu, z več kot 15-letnimi 
referencami za njegovo dolgoročno 
zmogljivost in zanesljivost.

Visoka vzdržljivost pri opravljanju pogona

Povezava na posebno spletno stran
http://www.sodick.jp/emo/

Sodickov nadzor gibanja – V realnem času

K-SMC (Sodick Nadzor Gibanja) 
zagotavlja ultimativno kontrolo reže

Preko 15 let strojev z 
linearnim motorni pogonom
 Več kot 35000 enot po celem 
svetu

Za razliko od tradicionalnih nadzornih sistemov kjer NC krmilnik
nadzira režo iskrenja in pošilja te informacije  skozi motorni pogon, Sodickov nadzor 
gibanja prinaša nadzor v realnem času z optimalno kontrolo reže medtem ko 
neposredno spremlja  pogoje energije iskrenja.
To zagotavlja visoko natančnost pozicioniranja z zelo natančnim zaznavanjem.

Osno gibanje s sistemom krogljičnih vreten se skozi čas poslabša zaradi obrabe, kar 
posledično vodi v prekomerno 
mehansko zračnost, linearni motorni pogon pa zagotavlja gladko brezkontaktno 
gibanje brez zračnosti. Njegova enostavna brez kontaktna konstrukcija, ne trpi zaradi 
mehanske obrabe,začetna natančnost direktno gnanega linearnega motorja se ohrani 
skozi njegovo dolgo življensko dobo brez potrebe po dragem vzdrževanju.

4-osni linearni motorni pogon
Sistem linearnega motornega pogona je zasnovan domiselno, da 
deluje več let brez težav in se uporablja z absolutnimi merilnimi 
letvami Heidenhain. Z odličnimi zmogljivostmi in stabilnostjo za 
določanje položaja ima absolutna merilna letev ločljivost 0.01μm.
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Konstrukcija Stroja

Povezava na posebno spletno stran
http://www.sodick.jp/emo/

Stroj ima mnogo različnih že v standardu 
zajetih funkcij, vključno z novo funkcijo enote 
za servo napetost, enoto za avtomatski nadzor 
nivoja dielektrične tekočine in nov FJ-AWT 
(Avtomatski napeljevalec žice). Veliko 
pozornosti pa je bilo posvečeno lažji 
dostopnosti in sami pripravi dela, kvadratno 
oblikovana delovna miza, 3-strani dvižno 
spustni avtomatski delavni rezervoar, 
3-filtracijski sistem in številne druge funkcije so 
pripomogle k izboljševanju produktivnosti. 
Poleg tega pa nam stroj s sprejetjem polno 
zaprtega ohišja stroja nudi brez kompromisno 
udobno in varno delovno območje.

Trojni Filtrirni Sistem (Dielektrični rezervoar) 
in 4-strano oblikovna delovna miza.
Za lažjo dostopnost in enostavnejšo pripravo dela, sta v standardni 
opremi zajeta tako trojni filtracijski sistem, kot 4-strana delovna miza.

Sodickova lastna keramika z 
odlično izolacijo

Avtomatska 3-strana vertikalna 
drsna vrata  delovnega rezervoarja

Funkcija čiščenja tesnilne 
plošče (Izpiranje)

Keramično podnožje delovne mize, zagotavlja visoko togost in 
natančnost skozi dolgo življensko dobo.
Sodick proizvaja lastna keramična podnožja in vodila za vse modele 
strojev, da bi zagotovili dolgo življensko dobo, odlično izolacijo in 
visoko natančnost. Nizek toplotni raztezek keramike prav tako 
doprinese k višji natančnosti obdelave.

ALC Serija strojev je standardno opemljena z 3 stranim 
vertikalnim drsnim vratom delovnega rezervoarja, kar 
omogoča lažjo dostopnost. Prav tako nam prav to v 
prihodnosti omogoča
avtomatizacijo s pomočjo robota.

Za ohranjanje dolge življenske dobe tesnil delovnega 
rezervoarja, je stroj opremljen sistemom samodejnega 
čiščenja.
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FJ-AWT　

Pop-up iskalna funkcija

Diamantno vodilo

Ozek prileg

Uspešno napeljevanje žice pri obdelovancih, kjer je 
potrebno zaradi oblik večkratno napeljevanje žice. Žica je 
potegnjena navzgor s pomočjo pop-up funkcije s tem pa je 
nemudoma aktivirana tudi funkcija iskanja. S pomočjo 
Pop-up funkcije je napeljevanje žice zanesljivo tudi pri 
obdelovancih s kompliciranimi oblikami.

Okroglo diamantno vodilo z izjemno majhno 
zračnostjo, omogoča visoko-precizno 
obdelavo. *Prosimo, da uporabljate originalni 
potrošni material.

FJ-AWT sistem za napeljevanje žice ne potrebuje vodnega 
curka.Napeljevanje žice brez vodnega curka!! Zanesljivost 
napeljevanja žice je izboljšana pri nakonjenih in ukrivljenih 
površinah, tako v potopljenem kot v nepotopljenem načinu.

Odlična zmogljivost obdelave zaradi ozkega prilega vodila

Napeljevalec žice 0.05
Avtomatski napeljevalec tanke žice (ø0.07 and 0.05mm) je 
na voljo kot opcija. HTP tokokrog je prav tako vključen za 
uporabo visokih napetosti.

Napeljevanje žice v ukrivljenih površinah

Izpodrivanje sodčkaste oblike na
obdelovancih debeline 200 mm  odstopek 2 µm/
stran doseženo s štirimi rezi
Hayabusa žica se razlikuje od žice oplaščene z cinkom, saj 
je cink prežet v medenini. Ker ni oblikovane nobene cinkove 
površine ni pojava prahu, ki ga povzroča cink ali 
prekomernih električnih izžiganj. Prav tako žica ni okrivljena 
in ne povzroča linij pri obdelavi, kar vodi v stabilno natančno 
obdelavo.

Visoka-Hitrost &
Ekološka Žica

Hayabusa žica

Razlika med Hayabusa žico in žico oplaščeno s cinkom
 Material obdelovanca Jeklo
 Debelina 200 mm
 Točnost obdelave ±2 µm
 Kvaliteta površine Ra 0.35 µm (Rz 2.8 µm)
 Premer žice Ø 0.25 mm (Hayabusa žica) 
           Št. porezovanj  4

Hayabusa žica S cinkom oplaščena žica
[Prečni prerez]

(Slikano z povečavo x500) (Slikano s povečavo x500)

Cink prežet 
v medenini Cink

Medenina

[Prečni prerez]

Hayabusa žica + ECO rezalni pogoji
Hayabusa žica z izvrstno visoko hitrostjo, zmanjša vrednost 
porabe žice za 10% ali več z kvaliteto končne površine Ra 
0.38 µm ob izbiri rezalnih pogojev ‘’ ECO Conditions ’’ v 
Sodickovi podatkovni bazi (STD Conditions).

ECO rezalni pogoji

Možnosti izbire standardnih rezalnih pogojev

 Material obdelovanca SKD11
 Debelina 40 mm
 Kvaliteta površine Ra 0.38 µm (Rz 2.8 µm)
 Premer žice Ø 0.2 mm (Hayabusa žica)
 Št. porezovanj 4

Kvaliteta 
površine

Točnost 
obdelave

ECO rezalni 
pogoji

ECO rezalni pogoji
Debelina Čas obdelave Vrednost potrošenežice

 (STD pogoji)

80 mm 4 h 27 min 2793 m (3025 m)

Obdelovalni pogoji so nastavljeni z 
enostavno operacijo, izbire in vnosa 
premera žice, materiala 
obdelovanca, debeline itd.

Ravnovesje med željeno 
hrapavostjo površine in točnostjo 
obdelave se lahko predhodno 
preveri preden je dokončno izbrana.

Rezalni pogoji in njihova izbira Izbira rezalnih pogojev (Izbirni zaslon 
natančnosti obdelave)

Avtomatski napeljevalec žice FJ-AWT odlikuje 
superiorno napeljevanje žice in njegova visoka 
hitrost skupaj s sistemom žarjenja žice 
pripomore pri stopnji ravnosti žice in vnovičnem 
napeljevanju.

Debelina Čas obdelave Vrednost potrošenežice
 (STD pogoji)

40 mm 2 h 19 min 1206 m (1435 m)

 Material obdelovanca SKD11
 Debelina 80 mm
 Kvaliteta površine Ra 0.37 µm (Rz 2.8 µm)
 Premer žice Ø 0.2 mm (Hayabusa žica)
 Št. porezovanj 4
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Avtomatizacija

20kg podajalec žice

L-Cut (sekač žice)

Vgrajen napeljevalec žice je na voljo 
standardno za kolute težke do 20 kg, 
kar nam omogoča neprekinjeno 
delovanje.

Izvržena žica je razsekana na manjše 
koščke, za lažje odstranjevanje. 
(Opcija)

Več-osna zmogljivost
Sodikova ‘’SPW-E’’ krmilna enota ima zmogljivost 
vodenja 8- osi simultano. Več-osna krmilna enota 
je na voljo kot tovarniška opcija.

WS-4P/5P
Sodickova lastna rotacijska miza razvita znotraj 
podjetja je na voljo kot dodatna A ali B os za 
indeksiranje ali simultano oblikovanje.
(Opcija)

ANCS (Sistem za preprečevanje korozije)
ANCS preprečuje rjavanje, korozijo in razbarvanje obdelovancev, električno in 
kemijsko medtem ko jih obdelujemo ali pa ko so prepuščeni v dielektriku. Ta 
napredni sistem proti rjavenju je učinkovit pri jeklu, karbidni trdini in zlitinah. 
(Tovarniška opcija)

Rezanje pod kotom 45°
Na voljo je je opcija Taper Flex NEO za izdelavo natančnih kotov 
do 45°. Opcija Taper Flex NEO 45 je enostavna za uporabo in ne 
zahteva dodatnih specialnih izobraževanj. Opcija je sestavljena iz 
treh delov: Vodila za velike kote, kalibracijska kocka in 
programska oprema.
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Vzorci
Smart Pulse &  Smart Linear
Izboljšana zmogljivost obdelave v vseh žično 
erozijskih aplikacijah.

Japonska
Kvaliteta

Kvaliteta površine drugega reza je 1.6Ra ali manj
 Material obdelovanca Jeklo 

 Višina 100 mm

 Kvaliteta površine Ra 1.6 µm (Rz 11 µm)

 Premer žice Ø 0.2 mm (Hayabusa žica)

 Čas obdelave 90min

Število rezov Kvaliteta Površine: µm
Čas rezanja 

(min)   

1st Rz16 Ra2.5 54

2nd Rz12 Ra1.6 90

Precizno priležni deli zaključeni z dvemi rezi
 Material obdelovanca SKD11

 Višina 40 mm

 Točnost obdelave ±3 µm 

 Kvaliteta površine Ra 1.37 µm

 Premer žice Ø 0.2 mm (Hayabusa žica)

 Čas obdelave 2h 25min

Število rezov
Čas rezanja 

(min)

Prvi 83

Drugi 145

ALC stroj

Konvencionalni stroj

0 1 2 3 4 5

Čas rezanja za vsak rez (ure)

Prvi Drugi

Prvi Drugi Tretji

ALC stroj

Konvencionalni stroj

0 255 10 15 20

Čas rezanja za vsak rez (ure)

Prvi Drugi

Prvi Drugi Tretji

C(24.997mm)

Zgoraj

Izboljšana natančnost obdelave

Izboljšana oblikovna natančnost in kvaliteta površine z zmanjšanjem števila porezovanj.

 Material obdelovanca SKD11

 Višina 100 mm

 Točnost obdelave ±3 µm 

 Kvaliteta površine Ra 1.42 µm (Rz 9.58 µm)

 Premer žice Ø 0.25 mm (Hayabusa žica)

 Čas obdelave 13h 17min (1 komplet, 2 obliki)

ALC stroj

Konvencionalni stroj

0 1 2 3 4 5

Čas rezanja za vsak rez (ure)

Prvi Drugi

Prvi Drugi Tretji

ALC stroj

Konvencionalni stroj

0 255 10 15 20

Čas rezanja za vsak rez (ure)

Prvi Drugi

Prvi Drugi Tretji

39%

Zmanjšano

Omejitev odgovrnosti vzorcev:  Vsi rezultati, ki so zajeti v tem dokumentu, so bili doseženi pod rezalnimi in merilnimi pogoji Sodicka.

ALC400G ALC600G
Zmogljivost obdelave na žično erozijskem stroju se je bistveno izboljšala na vseh področjih zaradi najnovejše kombinacije  tehnologije 
linearnih motorjev  in ‘’Smart Pulse’’ generatorja. Sodick je dosegel 50% višjo hitrost prvega reza z ravnostjo površine oziroma 
brez-sodčkasto obliko  v vrednosti 2µm/stran, z drugi porezovanjem je dosežena končna kvaliteta površine Ra 1.6 Ra, pri preciznih 
obdelavah lahko dosežemo končno obdelovalno površino Ra0.04µm.

Smart plus (SPW Napajalnik) 
omogoča enotno končno površino 
tudi v zelo težkih primerih 
26-kratnega razmerja obdelave, z 
uporabo tokokroga Digital PIKA W 
za super končno obdelavo.

Super končna dodelava Digital 
PIKA W tokokrog 4 rezi Ra 0.24 
µm (Rz 2 µm)

Odlična zmogljivost obdelave 
Smart Pulse (SPW Napajalnika) 
realizira precizno obdelavo 
komponent do višine 100mm. 
Oblikovna natančnost in visoka 
natančnost ravnosti je lahko 
realizirana s 4 rezi.

Učinek nadzora odpravljanja 
sodčkaste oblike: Prvi rez, 
sodčkasti efekt 2 µm/na stran
Funkcija servo napetosti žice: 
Žica potuje pod stabilno 
napetostjo
Vezje Digital PIKA W: Enotna 
površinska obdelava hrapavosti 
tudi pri debelih ploščah
Elektrokemična protikorozijska 
tehnologija (Opcijsko):
Preprečuje eluiranje kobalta, in 
zagotavlja ostre robove

ALC serija je opremljena s Funkcijo Servo Napetosti žice z edinstvenim 
Sodickovim krmiljem gibanja K-SMC (Sodickov Krmilnik Gibanja). Ta funkcija 
se odziva skladno z spremembami višin obdelovanca in izvaja visoko 
precizno obdelavo z idealnim nadzorom napetosti žice. Celo pri uporabi 
tanke žice, je odklon žice zatrt za realizacijo stabilne in visoko precizne 
obdelave, z visokim izkoristkom.

Enotna natančnost oblike v zgornjem, srednjem in spodnjem delu celotne 
višine obdelovanca. Precizna obdelava združljivih elementov s 4 rezi.

Visoka cementirana karbidna trdina 
Precizna obdelava obdelovancev z prilegom

Jederna igla 2- stopenjska obdelava, kjer se višina spreminja 
od 0.3 do 0.1 mm.

 Material obdelovanca SKD11

 Višina 100 mm

 Točnost obdelave ±3 µm 

 Kvaliteta površine Ra 0.20 µm (Rz 2.10 µm)

 Premer žice Ø 0.2 mm (Hayabusa žica)

 Čas obdelave 2 h 57 min

 Material obdelovanca Cementrirana Karbidna Trdina

 Višina 180 mm

 Točnost obdelave ±3.0 µm 

 Kvaliteta površine Ra 0.27 µm (Rz 2.35 µm)

 Premer žice Ø 0.2 mm (Hayabusa žica)

 Čas obdelave 1h 20min (1 kos)

 Material obdelovanca Jeklo

 Višina 0.3 do 0.1mm (v dveh ravninah)

 Točnost obdelave ±2.0 µm 

 Kvaliteta površine Ra 0.24 µm (Rz 2.05 µm)

 Premer žice Ø 0.1 mm (Hayabusa žica)

 Čas obdelave 3 h 48 min

33 zob v dveh ravninah, razmak 0.6mm

ALC stroj

Konvencionalni stroj

0 51 2 3 4

Čas rezanja za vsak rez (ure)

Prvi Drugi

Prvi Drugi Tretji

Četrti PetiTretji Četrti

ALC stroj

Konvencionalni stroj

0 31 2

Čas rezanja za vsak rez (ure)

Prvi Drugi

Prvi Drugi Tretji

Četrti PetiTretji Četrti

ALC stroj

Konvencionalni stroj

0 51 2 3 4

Čas rezanja za vsak rez (ure)

Prvi Drugi

Prvi Drugi Tretji

Četrti PetiTretji Četrti

ALC stroj

Konvencionalni stroj

0 31 2

Čas rezanja za vsak rez (ure)

Prvi Drugi

Prvi Drugi Tretji

Četrti PetiTretji Četrti

32%

Zmanjšano

38%

Zmanjšano

Razmak 0.6mm

41%

Zmanjšano
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Specifikacije
Stroj ALC400G ALC600G
Hod osi X 400 mm 600 mm 

Hod osi Y 300 mm 400 mm 

Hod osi Z 250 mm 350 mm 

Hod osi U in V 150 x 150 mm 150 x 150 mm 

Kot ploskve (Višina obdelovanca 
130mm) ±25° ±25°

Dimenzije delovnega rezeroarja
(ŠxG) 850 x 610 mm 1050 x 710 mm 

Maksimalna masa obdelovanca 500 kg 1000 kg

Premer žice 0.1 ~ 0.3 mm 0.1 ~ 0.3 mm

Napetost žice 3 ~ 23N 3 ~ 23N

Maksimalna hitrost žice 420 mm/sek 420 mm/sek

Razdalja od tal do vrha delove mize 995 mm 995 mm

Dimenzije stroja (ŠxGxV) 2115 x 2500 x 2230 mm 2495 x 2895 x 2345 mm

Dimenzije instalacije stroja 3350 x 3865 mm 3780 x 4245 mm 

Masa stroja 3400 kg 4600 kg 

Skupna priključna moč 3-fazni 50/60Hz 13kVA 3-fazni 50/60Hz 13kVA

Rezervoar dielektrične tekočine ALC400G ALC600G
Zunanje dimenzije (ŠxG) 700 x 2155 mm 790 x 2505 mm

Masa praznega rezervoarja 400 kg 600 kg

Volumen 600 litrov 800 litrov

Dielektrični filtracijski sistem 3 izmenljivi papirni filtri(notrnji tlak) 3 izmenljivi papirni filtri (notrnji tlak)

Deionizator Ionska smola (18-litrov) Ionska smola (18-litrov)

*Zaradi stalnih raziskav se specifikacija lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Pogled od zgoraj

ALC400G Dimenzije delovne mize

Pogled od zgoraj

ALC600G Dimenzije delovne mize

Odtok 1B
(V=45)

Dovod zraka

Zaboj
odpadne žice

Ionizacijska
kartuša

Dovod zraka

Napajalni kabel
AC200/220V
(50/60Hz)
(V=1610)

Odtok 1B
(V=45)Zaboj

odpadne žice
Ionizacijska
kartuša

Napajalni kabel
AC200/220V
(50/60Hz)
(V=1495)
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(Enota: mm)

Odtok 1B
(V=45)

Dovod zraka

Zaboj
odpadne žice

Ionizacijska
kartuša

Dovod zraka

Napajalni kabel
AC200/220V
(50/60Hz)
(V=1610)

Odtok 1B
(V=45)Zaboj

odpadne žice
Ionizacijska
kartuša

Napajalni kabel
AC200/220V
(50/60Hz)
(V=1495)

ALC600GALC400G

Izjava o spreminjanju kataloga: Izdelki opisani v tej literaturi so lahko predmet spreminjanja brez predhodnih obvestil za izboljšanje funkcij, dizajna in zmogljivosti.

ALC600GALC400G
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Specifications

Due to ongoing research, specifications are subject to change without prior notice.

Floor Layout
AG80L LST AG100L

AG80L LST/AG100L
Large Size Linear Die Sinker EDM
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Technical Specifications AG80L LST AG100L

X/Y/Z axis travel (mm) 850 x 520 x 420 1200 x 650 x 500

Table dimensions (mm) 1200 x 700 1600 x 1000

Worktank dimensions (mm) 1800 x 1000 x 550 2100 x 1250 x 650

Dielectric level (min ~ max, mm) 225 ~ 500 325 ~ 600

Max. workpiece weight (kg) 3,000 5000

Max. electrode weight (kg) 100 100

Distance from floor to table top (mm) 840 940

Machine tool dimensions (W x D x H, mm,) 
(Incl. power supply and dielectric tank)

2335 x 3475 x 2900 3820 x 4200 x 3340

Step resolution (mm) 0.0001 0.0001

Machine weight (kg) 9600 12500

Controlled axis 4 4

Air pressure (Automatic Clamping chuck, MPa) 0.65 0.65

Dielectric Tank AG80L LST AG100L

External dimensions          Main- 
(W x D x H, mm)               Sub-

2060 x 1270 x 2230  
700 x 2350 x1150

2520 x 900 x 2330  
900 x 2650 x 1250

Empty weight (kg) 600 (main) + 300 (sub) 650 (main) + 450 (sub)

Dielectric fluid Oil Oil

Capacity (l) 1,730 2,770

Filtration method 4 replaceable paper filters(MF-2400) 6 replaceable paper filters(MF-2400)
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