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Въз основа на идеологията за „подпомагане на продуктовото 

развитие на клиентите“, Sodick се вслушва в изискванията на 

клиентите си, без значение дали са значителни или не, и оспорва и 

преодолява всяка трудна техническа неизправност, за да се 

разрешават проблеми. Компанията Sodick също така поддържа 

позицията си, относно разработването на собствени продукти за 

решаване на проблем, ако тяхното решение все още не е достъпно 

никъде по света.

Произходът на името на компанията Sodick, произлиза от духа на 

увереността към „Създаване (So)“, „Прилагане (di)“ и „Преодоляване 

на трудностите (ck)“ за клиентите и се превърна в мотото на 

компанията на Sodick .

СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СВЕТА

ИДЕОЛОГИЯТА ЗА „СЪЗДАВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ  ИДЕОЛОГИЯТА ЗА „СЪЗДАВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ  
И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИТЕ“И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИТЕ“

10-годишна гаранция за точност на позициониране
Чрез приемане на системата с линейно моторно задвижване, множество приложения, които преди се смятаха за невъзможни  

с конвенционалната система със задвижване със сферични винтове, станаха възможни от Sodick Wire EDM. През целия живот на машина-

та (над 20 години), точността не намалява с течение на времето, и първоначалната точност на машината се поддържа постоянно

Качество 
от Япония
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СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СВЕТА

ИДЕОЛОГИЯТА ЗА „СЪЗДАВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ  ИДЕОЛОГИЯТА ЗА „СЪЗДАВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ  
И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИТЕ“И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ТРУДНОСТИТЕ“ Създаваме бъдещето

Въз основа на основополагащата философия „Създаване, прилагане, преодоляване 

на трудностите“, Sodick се стреми да бъде компания, която допринася за общество-

то, като предоставя продукти от различен вид за „бъдещо творение“: създаване на 

бъдеще, което е енергийно ефективно, безопасно и екологично чисто, бъдеще със 

съвременни технологии и с големи надежди.

Съобщение от ръководството
Нашата мисия е да създаваме и доставяме машинни инструменти, които клиентите 

намират за полезно да използват. В непрестанния ни ангажимент към нашите 

корпоративни принципи на „Създаване, прилагане и преодоляване на трудности-

те“, всички машини на Sodick EDM са разработени и произведени в собствени 

съоръжения и се възползват от уникалните собствени технологии на Sodick; 

NC-устройства, линейни двигатели, керамични компоненти, разрядни устройства 

и системи за управление.

Sodick постигна непрекъснат растеж на европейския пазар, благодарение на 

изключително високите нива на надеждност на машините с усъвършенствана 

производителност. Европейската централа на Sodick Europe се намира във Уоруик, 

Великобритания, откъдето предоставяме цялата техническа поддръжка, резервни 

части и консумативи на нашите европейски партньори.

Peter Capp, изпълнителен директор на Sodick Europe Ltd.



Тази ново разработена технология, патентована от Sodick, завърта нишката по време на рязането, така 

че обработваните детайли се обработват отгоре надолу с „неупотребената“ повърхност на нишката.

Обикновено нишковите електроди се управляват единствено от напрежение и скорост на движение, 

като същевременно са ограничени от матрица. Механизмът за въртене iGroove на Sodick осигурява 

допълнителен контрол върху телта, което води до повишено качество на повърхността и подобрена 

геометрична точност, като същевременно минимизира консумацията на нишка - комбинирайки  

най-доброто екологично решение с най-високото качество на обработка EDM.

Контролен детайл:  Стомана,  
 100 mm височина 

Брой разрези:  3

Тел:  Месингова, Ø 0,25 mm

Точност:  +/- 1,5 µm

Консумация на тел:  35 % по-малко при  
 завършващия разрез

НОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪРТЕНЕ НА НИШКАТАНОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪРТЕНЕ НА НИШКАТА



Функцията за въртене на нишка е налична за ALC400G и ALC600G
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НОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪРТЕНЕ НА НИШКАТАНОВ МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЪРТЕНЕ НА НИШКАТА

При груб разрез не се извършва въртене на тел.

Груб разрез / 
Разрез при подхождане

Подрязване  
(2-ри последователен разрез)

За подрязванията, CNC автоматично определя посоката на въртене 

на телта (по посока на часовниковата стрелка или обратно на 

часовниковата стрелка), в зависимост от отместващата се страна, 

като анализира програмата за рязане.

завъртане по  
часовниковата стрелка

завъртане обратно  
на часовниковата стрелка

При конвенционалния метод на обработка нишковият 

електрод се износва по време на работа, което създава 

„конус“ на повърхността, особено при рязане на висок детайл.

За да се получи права повърхност, се изисква компенсация на 

конуса.

В противен случай увеличаването на скоростта на подаване 

на нишка би било още едно решение, но това може да доведе 

до чести скъсвания на нишката и по-голям разход на нишка.

Чрез завъртане на нишковия електрод, детайлът се изрязва от 

неизползваната повърхност на нишката, подобрявайки 

геометричната точност и качеството на повърхността, без да има 

компенсация на конус или по-висока скорост на подаване.

Предимството на новият механизъм за въртене на нишката



За да реализира продукти, отговарящи  

на най-строгите световни стандарти, Sodick 

разработва собствени усъвършенствани  

и ключови технологии. Философията за раз-

витие, създадена от Sodick, е „Ако не същест-

вува никъде по света, ние ще го създадем.“ 

Не е пресилено да се каже, че „създаването“ 

е резултат от ежедневното решаване на про-

блеми. Но когато се опитваме да решаваме 

проблеми, ние сме блокирани от бариери, 

които не можем да пробием с настоящите си 

технологии и продукти. За да пробием тези 

бариери, „нямаме друг избор, освен сами да 

създадем средствата, които са ни нужни“. NC 

EDM, моторното линейно задвижване EDM  

и други технологии, които вече са позната 

част от процеса на „създаване“, са разрабо-

тени от Sodick, за да могат всички наши кли-

енти да реализират своите амбиции; тяхното 

„желание да произвеждат добри продукти  

за обогатяване на обществото“. Процесът  

на технологичната революция на Sodick, оли-

цетворен от неговите иновации в областта 

на EDM, сега се изразява с думите „Крайното 

производствено решение“ и представлява 

дълъг процес, включващ пълна подкрепа  

за всяка стъпка в „Създаването“, простираща 

се от дизайна до крайния продукт. Sodick ще 

продължи да се вслушва в гласовете на свои-

те клиенти и непрекъснато да предизвиква 

ограниченията си, за да допринесе за „пос-

тигането на изобилно бъдеще“ и напредъка 

на „създаването“ в света.

NC-устройство

Електроразрядно 
захранващо 
устройство

Sodick разработва и произвежда лесни 

за ползване NC-устройства, които 

лесно могат да се управляват от всеки, 

и въпреки това осигуряват върховна 

производителност на обработката. За да 

се постигне ултра-прецизна обработка, 

вграденият изкуствен интелект се ком-

бинира с най-съвременните технологии 

за механична обработка с електрически 

разряд, която прецизно управлява зад-

вижващата система чрез K-SMC, захран-

ване с електрически разряд и система за 

нишководене.

Устройството съдържа множество  

вериги за оптимално управление  

на електроразрядна енергия. Високоско-

ростното качествено първо рязане, кое-

то е от съществено значение за бързото 

завършване, се управлява от оптимален 

разряден импулс за постигане на превъз-

ходна повърхност и точност на формата. 

Електроразрядното захранващо устрой-

ство, което включва тези вериги, се ос-

новава на енергийно ефективен дизайн, 

който работи по такъв начин, че да сведе 

до минимум разточителната загуба  

на енергия.

ПЕТ КЛЮЧОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗАПЕТ КЛЮЧОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕЦИЗНА ОБРАБОТКАРЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕЦИЗНА ОБРАБОТКА

Качество 
от Япония
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Керамика

Линеен двигател

SMC 
(Контролер на 
движението на Sodick)

„Контролерът на движението на Sodick 

(K-SMC)“, който точно контролира висо-

коскоростните и прецизни движения  

на линейното моторно задвижване чрез 

команди от NC-устройство, беше сериоз-

но проучен и разработен, за да доведе 

до нови технически иновации в обра-

ботката на електрически разряд. Точно 

контролира високата скорост, бързото 

ускорение и прецизното позициониране.

„Контролерът на движението на Sodick 

(K-SMC)“, който точно контролира висо-

коскоростните и прецизни движения  

на линейното моторно задвижване чрез 

команди от NC-устройство, беше сериоз-

но проучен и разработен, за да доведе 

до нови технически иновации в обра-

ботката на електрически разряд. Точно 

контролира високата скорост, бързото 

ускорение и прецизното позициониране.

Благодарение на изключително ниското 

топлинно разширение, керамиката е иде-

ален материал за електро-ерозийните 

машини. Освен перфектната твърдост, 

ниско тегло, термична устойчивост и 

бавно износване, керамиката има и 

електрически изолационни свойства, 

което е важно за електро-ерозийните 

машини. Чрез използване на керамични 

компоненти може да се осигури висо-

кокачествена обработваща повърхност 

на малки площи, без да са необходими 

специални приспособления.

ПЕТ КЛЮЧОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗАПЕТ КЛЮЧОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕЦИЗНА ОБРАБОТКАРЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕЦИЗНА ОБРАБОТКА



NC-УСТРОЙСТВОNC-УСТРОЙСТВО

Серията ALC е оборудвана с изця-

ло новия „Захранващ блок SPW“  

с многофункционален сензорен 

LCD монитор, за да внесе нови 

иновации в работата. В допълне-

ние устройството е оборудвано 

с високоскоростен двуядрен 

процесор. С оперативност, опти-

мизирана с LCD мониторна сис-

тема, уредът създава иновативна 

среда, в която работниците могат 

да извършват цялата необходима 

работа само чрез докосване. 
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Оборудвано с НОВИЯ  
контролер „SPW“

NC-устройството 
работи с 19” многофункционален сензорен LCD монитор

 Новоразработен високоскоростен контролер за движение

 Високоскоростна серийна комуникация K-SMC LINK с 1 Gbit/sec

 Оборудван с високоскоростен двуядрен процесор

 Ниска консумация на енергия

 Подобрена производителност при управлението на линейния двигател

 Нов потребителски интерфейс

Екран за настройка на координатите Екран за поддръжка

Екран за подравняване на детайла

Функция за AWT диагностика

Екран за състояние на обработката

Функция за компенсация на 
окръжността



SMART PULSESMART PULSE
Въз основа на най-новите цифрови иновации  

в генераторните технологии, серията Sodick ALC 

демонстрира значителен напредък в скоростта 

на рязане, точността и повърхностното покритие. 

Постижението стана възможно чрез разработва-

но от десетилетия ноу-хау и опита на Sodick  

в областта на EDM. Машината се предлага с 

най-новите и най-модерните функции на пазара. 

Генераторно управление
Устройството съдържа множество вериги за оптимално управление  

на електроразрядна енергия.  Високоскоростното качествено първо рязане  

е от съществено значение за бързото завършване и се управлява от оптима-

лен разряден импулс за постигане на превъзходна повърхност и точност  

на формата. Електроразрядното захранващо устройство, което включва тези 

вериги, се основава на енергийно ефективен дизайн, който работи по такъв 

начин, че да сведе до минимум разточителната загуба на енергия.  

 Контрол TMP II: Това подобрява грапавостта при втория цикъл на обработка  
 чрез непрекъснато управление на импулса. 

 Управление за елиминиране на грешки в праволинейността: Това позволява  
 висока прецизност и високоскоростна механообработка на високи плочи. 

Конвенционален 
контрол

Управление за елиминиране  
на грешки в праволинейността

 Цифрова верига PIKA: Това подобрява качеството  
 на довършване на повърхността и позволява оптимална  
 механообработка на повърхността.

300 mm

200 mm

100 mm

従来制御 タイコレス制御Ⅱ
300 mm

200 mm

100 mm

従来制御 タイコレス制御Ⅱ 300 mm

200 mm

100 mm

従来制御 タイコレス制御Ⅱ



6μm
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Генераторно управление

Ултра повърхностно покритие

Скорост на обработване

TMP контрол на ъглите  
с форма 6 µm

Серията ALC предлага „Digital PIKA W Plus“ като стандартно оборудване. Токът, генериран от 

транзистори, е оптимизиран за спестяване на енергия при обработка, също така и за предотвра-

тяване на корозия от свободна верига от електролиза. Използвайки Smart Pulse (високоскоростен 

и без електролиза), се постига най-добрата повърхност в индустрията.

Серията ALC предлага „Smart Pulse – TM circuit“ като стандартно оборудване с изключително 

висока скорост и електролиза. „Smart Pulse“ предотвратява окисляването, отслабването и коро-

зията, които се случват при използване на дейонизирана вода. Йонният ток се контролира, като 

същевременно осигурява високочестотен биполярен къс импулс в електродната междина, което 

води до ултрависокоскоростна обработка без електролиза.

В допълнение към високоскоростната 

механична обработка на първия разрез, 

TMP контролът на Smart Pulse (SPW захран-

ване) демонстрира своята изключителна 

способност за подобряване на грапавостта 

на повърхността на втория разрез с 50% от 

стойността на Ra.

Качеството на повърхността и точността на 

формата, включително ъгли с TMP контрол, 

реализира „обработка на прецизно монти-

рани компоненти“ при второто рязане.

 Цифрова верига PIKA: Това подобрява качеството  
 на довършване на повърхността и позволява оптимална  
 механообработка на повърхността.

Закален карбид Ra 0,04 μm (Rz 0,34 μm)

Серво-функция за обтягане на нишката: Нишката се 
движи със стабилен опън Digital PIKA W Plus Circuit:   
Равномерно най-добрата грапавост на повърхността

 Дебелина 15 mm

 Диаметър на нишката     Ø 0,2 mm

Изключителен контрол на ъглите

Високоскоростна обработка  
със стъпаловидна форма

Контрол на рязане на конуса

Обработката е подобрена, за да се предотврати износването на ъглите както 

във, така и извън ъгъла. Прогнозният контрол обработва оптимален контрол 

под ъгъл и ъглова форма преди обработка. Контролът на ъгъла може да се 

управлява, като едновременно с това автоматично променя сложните  

параметри на обработката.

Технология на стъпаловидно рязане

Новата серия ALC на Sodick включва новите функции за обработка на жлебо-

ве и функции за обработка със стъпаловидна форма на Sodick, разработени 

за лесно и удобно преодоляване на проблеми като типичните „пластове“, 

като грешки в прецизността, които могат да възникнат, когато височината на 

плочата внезапно се промени, например при фаска или отвор.

Високопрецизна обработка при монтиране

(Променливи горни и долни контури)

 точност на формата на изрязване от Taper Flex Neo (опция)

Стомана Ra 0,09 μm (Rz 0,91 µm)



Висока издръжливост в работата на задвижването

Предлага се с абсолютна 
линейна скала на Хайденхайн

Линейната технология на Sodick 
- висока точност и сензитивност.

Използва проекционен метод на линейната 

скала, който използва прожектирана светлина 

като сигнал.  Скала на енкодера с 

изключително фин интервал на мрежата  

Гарантира минимална грешка в позицията.

Веднага щом захранването бъде включено, 

данните за положението се получават от 

енкодера.  Движението за търсене на опорна 

точка не е необходимо.  Намаляване на 

времето за връщане към опорна точка.

За осите X, Y, U и V (4 оси)

Линейният двигател се е доказал като много надежден и издръжлив 

повече от 10 години след монтаж. Не изисква разходи за поддръжка  

за подмяна на сферичните винтове

10 години след монтаж

От 1998 г., когато системата за линейно мотор-

но задвижване е представена за първи път в 

индустрията, над 50 000 машинни продукта са 

доставени в световен мащаб, с повече от 20 

години опит за нейната дългосрочна надежд-

ност и производителност.

SMART LINEARSMART LINEAR
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4-осово линейно моторно задвижване

Контрол на движението на Sodick - в реално време

K-SMC (Контролът на движението на Sodick) 
осигурява максимален контрол на междината

Машини с линейно  
моторно задвижване вече  
над 20 години, Повече  
от 50 000 единици по света

Системата с линейно моторно задвижване е умело проектирана 

да работи безпроблемно дълги години и да бъде използвана в 

съчетание с абсолютната линейна скала на Хайденхайн. С отлично 

отчитане на позицията и стабилност абсолютната линейна скала  

е с резолюция 0,01 μm.

За разлика от традиционната система за контрол на позицията, при която контролерът на NC-устройството следи  

междината на разреждане и изпраща обратна връзка през задвижването на двигателя, контролът на движението на Sodick 

осигурява управление в реално време с оптимален контрол на междината, като същевременно контролира енергийните 

условия на разреждане.  

Това осигурява високопрецизно позициониране

Ефективността на осовото движение със система, задвижвана чрез сачмено – винтови 

топчести двойки, ще се влошава с времето поради загуба на движение в следствие на 

механична засечка, докато задвижването с линеен мотор осигурява гладко движение 

без засечки. Нейната опростена безконтактна структура не страда от механично износ-

ване или влошаване на състоянието. Първоначалната точност на Директното Линейно 

Задвижване остава постоянна за дълъг производствен период без необходимост от 

скъпа поддръжка.



МАШИННА МАШИННА 
КОНСТРУКЦИЯКОНСТРУКЦИЯ

Четворен филтър (Диелектричен 
резервоар) и O-образна форма
Обръщайки голямо внимание на достъпността на машината за 

подготовка на работа в специални условия, тройният филтър с 

O-образна форма са част от стандартното оборудване.

Машината има разнообразие от стандартни 

вградени функции, включително нова серво-

функция за опън, автоматичен контрол 

на нивото на течността и новия FJ-AWT 

(Автоматична система за вдяване). Обръщайки 

голямо внимание на достъпността на машината 

за подготовка на работа във всякакви условия 

са предоставени работна маса с квадратна 

форма, основа на керамична стойка, 4-степенен 

механичен резервоар с автоматична повдигаща 

се врата, троен филтър и много други функции, 

всички от които работят за осигуряване на 

подобрения в производителността. Освен това, 

чрез изработването на уникална конструкция 

на машината с пълно покритие, комфортът 

и безопасността в работната среда не са 

нарушени.



Автоматична 3-степенна 
вертикална плъзгаща се врата  
на резервоара
Серията ALC използва 3-степенна вертикално плъзгаща се врата  

на машинния резервоар като част от стандартното оборудване за 

достъпност на операторите. Това също така гарантира бъдещата 

автоматизирана работа с роботизирани системи. Качество от Япония  ALC series 14 15

МАШИННА МАШИННА 
КОНСТРУКЦИЯКОНСТРУКЦИЯ

Всички модели от серията са част от стандартното оборудване с 

функцията за диагностика на температурата на околната среда AIM (AI 

поддръжка) и функцията за корекция на термичното изместване TH 

COM, които могат да се справят с всичко - от високопрецизни до груби 

температурни среди, в допълнение към регистрационната функция и 

показването на температурата на околната среда на машината.

В допълнение, машината с пълно покритие има система за изравнява-

не на температурата, за да осигури по-стабилна работна среда.

Машина за спецификация с пълно покритие
Пример за система за изравняване на 
температурата

"TH COM"
Високопрецизна система за корекция 
на топлинното изместване и система за 
контрол на общата температура

Температурно синхронизирана машина

TH COM регистриране  
на температурата

Диагностика на температурата  
на околната среда AIM

Керамика с отлична изолация, 
изработена от Sodick

Керамичната работна маса осигурява висока твърдост и точност с дълъг 

живот. Sodick разработи своя собствена керамична маса за работните 

зони и водачи за всички машини, така че се осигурява дълъг живот с ви-

сока изолация и висока точност. Също така ниското термично изкривява-

не на керамиката помага за по-висока точност на обработката.

Функция за почистване на 
плъзгащата се плоча (промиване)
За поддържане на дълъг живот на уплътненията на работния 

резервоар е оборудвана система за самопочистване.

Задаване на стайна 
температура: 23 °C

10 min

Отчитане: Затворено Отворено Затворено

[°C]
30

25

20

[°C]
3

2

1

0

-1

Задаване на стайна температура: 28 °C

Общо отчитане
Система с пълно отчитане за 

изравняване на температурата

Колебания в стайната температура

Температурна разлика между горната и долната вътрешна част на машината



Диамантен водач

Рязане в наклонена повърхност

Тесен просвет

FJ-AWT (Фиксиран AWT) има отлично  

съотношение за успешно обработена нишка 

и скорост на свързване, заедно със система-

та за темпериране, допълнително подобря-

ва съотношението на рязане на нишката  

и нейната праволинейност.

FJ-AWT не се нуждае от подпомагаща водна струя за вдяване на телта.

 Режим за вдяване без струя. Надеждността на вдяване се подобрява 

при наклонени и извити заготовки

Подобрена производителност при обработка 

благодарение на нишкови водачи с тесен просвет.

0,05 нишка AWT
Като опция се предлага автоматично рязане на тънка нишка 

(ø 0,07 и 0,05 mm). Включен е и HTP ток за прилагане на 

по-високо напрежение.

FJ-AWTFJ-AWT
FJ-AWT (Фиксиран AWT) има отлично  

съотношение за успешно обработена нишка  

и скорост на свързване, заедно със системата 

за темпериране, допълнително подобрява  

съотношението на рязане на нишката  

и нейната праволинейност.

0.3mm 0.2mm 0.1mm 0.07mm 0.05mm

Диаметър на нишката

Стандартни поддържани 
диаметри за нишка на 

AWT
Поддържани диаметри  
на нишката с HTP ток  
0,05 AWT (опция).



Стартиране на 
обработката

Качество от Япония  ALC series 16 17

Функция за възстановяване при скъсване на нишката

Когато нишката се скъса по време на обработката, тя автоматично се изрязва и обработката  

се възобновява.

Функция за премахване на наклепи

Функцията за премахване на наклепи 

с помощта на въздух или прясна вода 

в горните и долните водачи доприна-

ся за поддържане на точно и последо-

вателно рязане.
Долен водач на нишката

Dice (Цвят)
Горен водач на нишката

Dice AQ-1U (T)
AWT  

водачи

Функция за темпериране на нишката

Вдяването на нишката чрез нагряване, подобрява праволинейността на нишката.

Отлична праволинейност, и вдяването без струя се препоръчва дори под вода.

Функция за повторен опит при вдяване на нишката

Функцията за повторен опит може да се настрои, когато нишката не може  

да бъде лесно вдяната поради усуканост или лош стартов отвор.

Pop-up функция за търсене

Точно повтарящите се операции за повдигане и спускане на нишката  

със силата на въздуха, прекарва нишката през долния отвор. 

Обработване на върха на нишката

Когато нишката не може да бъде вдяната в рамките  

на определен брой пъти, краят на нишката се отрязва  

и се стопява с нагряване до форма, която може лесно 

да бъде изтънена, след което телта може да премине 

през стартовия отвор.

1

2

3

Вдяване на нишката

Вдяване на нишкта в стартов отвор

Вдяване на нишката



20 kg Устройство  
за макари до 20 кг.

L- Cut (Устройство за  
отрязване на нишката преди коша)

Възможност за множество оси

Предлага се като част от стандартното оборудване, 

вградено устройство за бобина до 20 kg, което  

позволява непрекъсната работа.

Изхвърлената нишка се нарязва на малки парчета  

за лесно изхвърляне. (Опция)

Контролът на захранването „SPW-E“ на Sodick може 

да управлява едновременно до 8 оси. Контролът на 

множество оси се предлага като фабрична опция.

Taper flex Neo 45
Taper flex Neo 45 се предлага като опция 

за прецизна обработка на големи ъгли до 

45°. Taper Flex Neo 45 е лесен за използ-

ване и не изисква специално обучение. 

Опцията се състои от три части: Водачи 

големи ъгли, калибриращ механизъм  

и софтуер.

WS-4P/5P
Собствено разработената ротационна маса  

на Sodick се предлага като допълнителна ос A или 

B за индексиране или едновременно изрязване. 

(Опция)

ОПЦИИОПЦИИ



1,300mm

1,040mm

800mm
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ANCS (система против корозия)

Оптична измервателна система

ANCS предотвратява ръжда, корозия и обезцветяване на детайлите 

електрически и химически, докато те се обработват или оставят в 

диелектричния резервоар. Тази усъвършенствана система без ръж-

да е ефективна за стомана, карбид и сплави. (Фабрична опция)

Системата импортира данни за изображения, заснети от камерата, 

монтирана на главата на устройството, за да измери точността  

на обработената форма. 

Също така е възможно да се сравнят резултатите от рязането  

с DXF данни.

Удълженият Z - ход на оста 

от 800 mm се предлага за 

ALC800G, като фабрична опция 

(ALC800GH). Той е в състояние 

да отреже детайла с размер до 

1300 x 1040 x 800 mm под вода.

S3CORE
Ново устройство за автоматична обработка на детайли 

Устройство за автоматично събиране на детайли, което наскоро 

беше разработено в съответствие с концепциите за простота, 

стабилност и безопасност. Основният модул се състои просто от 

магнит и цилиндър и е лесен за работа и поддръжка. Той позволява 

стабилна работа без повреда на детайла. 

Материал за обработка: Съответства на феромагнитния  

материал на детайла като стоманен материал. 

Форма за обработка: Обработка с горен и долен водач  

в близък контакт 

Части на оборудването: Монтаж на оборудването към горния  

водач, събирателната кутия 

* Ходът има ограничения.

Размер на детайла

Висока колона 
(Удължен Z - ход)

ОПЦИИОПЦИИ



* Данните за обработка, посочени тук, се основават на зададените от Sodick условия, обработваща среда и стандарти за измерване. 
* Опциите могат да бъдат включени в съдържанието. * Единицата за грапавост на повърхността Rz се използва въз основа на JIS B0601:2001 и ISO4287:1997/ISO1302:2002.

Стомана 
40 mm
±3μm

Ra 1,37μm (Rz 9,76μm)

φ 0,2 mm
2 часа 25 минути (за 1 компонент)

Материал на детайла 
Дебелина 
Точност  
на обработване 

Грапавост  
на повърхността 
Тел
Време за обработка 

Висока скорост и висока точност на грубото и полу-финно 
обработване 
Подобрява грапавостта на повърхността и ъгловата форма на 
грубата и полу-финна обработкаmachining

Контрол TMP II

Scale 2 μm / Scale

ОбрабОтка на φ 15 mm кръглОст ОбрабОтка на φ 20 mm кръглОст

Точност на овалност 0,76 μm Точност на овалност 1,86 μm

Закалена стомана
30 mm
φ 0,2 mm

Материал на детайла 
Дебелина 
Тел

Стомана
40 mm
φ 0,2 mm

Материал на детайла 
Дебелина 
Тел

Овалност Микрообработка
2 степенна обработка на щифтове и сърцевина
Подредената форма на щифт където дебелината се променя от 
0,3 mm до 1,0 mm, може да бъде обработена стабилно с висока 
точност. – 33 щифта в 2 степени; Окръжност: 0,6 mm

Стомана 
0,3 до 1,0 mm (Дебелина на обработваната част) 
±2 μm 
Ra 0,24 μm (Rz 2,05 μm) 
φ 0,1 mm 

Материал на детайла 
Височина
Точност на обработка 
Грапавост на повърхността 
Нишка

Ъгъл R 0,06 mm 
Точните фини R форми на краищата могат да бъдат обработени. Може 
да се извършва надеждна обработката с междина от 0,006 mm/страна.

0.2 mm Междина 
0,006 mm

WC 
40 mm 
±2 μm 
Ra 0,11 μm (Rz 0,96 μm) 
φ 0,1 mm 

Материал на детайла 
Височина 
Точност на обработка 
Грапавост на повърхността 
Нишка

Подобрената точност на обработка на фините ъгли и външните ъгли, точно  
пресъздава формите на върха на зъбите, които изискват висока точност.

Стомана 
20 mm 
±2 μm 
Ra 0,23 μm (Rz 2,03 μm) 
Ra 0,35 μm (Rz 2,75 μm) 
φ 0,2 mm 

Материал на детайла 
Височина
Точност на обработка 
Грапавост на повърхността (матрица) 
Грапавост на повърхността (поансон) 
Нишка

Ъглова обработка

Подобрен ъгъл с малък диаметър R в 3 разреза 
Форма: R0,15 mm, R0,20 mm, R0,5 mm 
междина 2 μm/страна

Стомана 
20 mm 
60 mm 
±2 μm 
3
φ 0,25 mm

Материал на детайла 
Височина (матрица) 
Височина (поансон) 
Точност на обработка 
Брой разрези 
Нишка

ОБРАЗЦИОБРАЗЦИ Широка гама от приложения  
за обработване



Висока плоча

Карбидни прецизни 
форми

Точна обработка на 
формата, която позволява 
монтиране на дебели 
компоненти с форма  
на пружина

WC
80 mm
Ra 0,27 μm  
(Rz 2,35 μm)
φ 0,2 mm 

Материал на детайла 
Височина
Грапавост на 
повърхността 
Нишка

Стомана 
250 mm 
Ra 0,26 μm  
(Rz 2,09 μm) 
φ 0,2 mm 

Материал на детайла 
Восочина Грапавост 
на повърхността 

Нишка

Стабилна точност на 
формата, която позволява 
поставяне в 3 вида разрез

Стомана 
250 mm 
Ra 0,61 μm  
(Rz 4,50 μm) 
φ 0,2 mm 

Материал на детайла 
Восочина Грапавост 
на повърхността 

Нишка

Контрол без  
резервоар II
Подобрява значително точността 
на формата на първия разрез

Стомана 
100 mm 
φ 0,25 mm 

Материал на детайла 
Височина
Нишка

Slide core
Конусен ъгъл от 5 градуса

Tapered core
Конусен ъгъл от 5 градуса

Опцията „Taper Flex Neo“: подпомага подобряването на обработваемостта 
на обработването на фитинги с дълги конуси и обработка на различни T/B 
форми с високо ниво на трудност.

Стомана 
40 mm 
±2,5 μm 
Ra 0,36 μm (Rz 2,71 μm) 

φ 0,2 mm

Материал на детайла 
Височина
Точност на обработка 
Грапавост на повърхността 

Нишка

Стомана 
40 mm 
±2,5 μm 
Ra 0,35 μm (Rz 2,76 μm) 

φ 0,2 mm 

Материал на детайла 
Височина 
Точност на обработка 
Грапавост на повърхността 

Нишка

Висококачествена обработка на слайдове

Компоненти за висока прецизност  
с 10-градусов ъгъл на 

Материал на детайла 
Височина
Точност на обработка 
Грапавост на повърхността 
Нишка

Стомана 
40 mm 
±2 μm 
Ra 0,23 μm (Rz 2,18 μm) 
φ 0,2 mm

Стомана 
200 mm 
±5 μm 
Ra 0,32 μm (Rz 2,69 μm) 
φ 0,25 mm 

Материал на детайла 
Височина
Точност на обработка 
Грапавост на повърхността 
Нишка

Конусна обработка
Висока плоча с 10-градусов  
конус; Компоненти за висока 
прецизност
Осигурената отлична точност  
на формата позволява гладки, 
тесни междини, дори при обра-
ботката на високи  компоненти  
от 250 mm.

Качество от Япония  ALC series 20 21

Широка гама от приложения  
за обработване
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Отказ от отговорност на брошурата: Продуктите, описани тук в тази литература, могат да бъдат предмет на промяна  
в спецификацията без предизвестие за подобряване на способността, дизайна или функцията.

ALC600G

ALC800G

ALC400G

Изглед отпред

Изглед отпред

Изглед отпред

Изглед отгоре

Изглед отгоре

Изглед отгоре

(устройство : mm)СПЕЦИФИКАЦИИСПЕЦИФИКАЦИИ
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Качество от Япония  ALC series 22 23

Диелектричен 
резервоар ALC400G ALC600G ALC800G ALC800GH

Външни размери (Ш x Д) 775 x 2.250 mm 870 x 2.605 mm 1.505 x 3.060 mm 2.280 x 3.150 mm

Тара 450 kg 500 kg 800 kg 1.100 kg

Капацитет    790 lit 1.000 lit 1.500 lit 2.500 lit

Система за филтриране 
на диелектрична течност 

4 сменяеми  
хартиени филтри  

(вътрешно налягане)

4 сменяеми  
хартиени филтри  

(вътрешно налягане)

4 сменяеми  
хартиени филтри  

(вътрешно налягане)

4 сменяеми  
хартиени филтри  

(вътрешно налягане)

Дейонизатор    Йонообменна  
смола (18 л.)

Йонообменна  
смола (18 л.)

Йонообменна  
смола (18 л.)

Йонообменна  
смола (18 л.)

Охладителите за диелектрична течност на машините на Sodick съдържат флуориран парников газ R410A или R407C.

*Поради текущо проучване, спецификациите подлежат на промяна без предизвестие

ALC800GH

Изглед отпред Изглед отгоре

Машинен 
инструмент ALC400G ALC600G ALC800G ALC800GH

движение на ос X 400 mm 600 mm 800 mm 800 mm 

движение на ос Y 300 mm 400 mm 600 mm 600 mm 

движение на ос Z 250 mm 350 mm (500 mm optional) 500 mm 730 (80 ~ 810) mm 

движение на ос U x V 150 x 150 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 

Конусен ъгъл  
(раб. дебелина 130 mm) ±25° ±25° ±25° ±30°

Размери на работен 
резервоар (Ш x Д) 850 x 610 mm 1.050 x 710 mm 1.410 x 1.110 mm 1.312 x 1058 mm 

Макс. тегло на детайла 500 kg 1.000 kg  3.000 kg  3.000 kg

Диаметър на нишката 0,1 ~ 0,3 mm 0,1 ~ 0,3 mm 0,1 ~ 0,3 mm 0,2 ~ 0,3 mm

Обтягане на нишката 3 ~ 23N 3 ~ 23N 3 ~ 23N 3 ~ 23N

Макс. допустима скорост        420 mm/sec 420 mm/sec 420 mm/sec 420 mm/sec

Разстояние от пода до 
горната част на масата 995 mm 995 mm 995 mm 1.150 mm

Размери на машината  
(Ш x Д) 2.190 x 2.590 x 2.230 mm 2.575 x 2.945 x 2.345 mm 3.395 × 3.640 × 2.780 mm 4.200 x 3.590 x 3.390 mm

Размери на инсталиране 
на машината 3.425 x 3.850 mm 3.860 x 4.245 mm 4.675 × 5.050 mm 5.500 x 4.600 mm

Тегло на машината 3.400 kg 4.600 kg 6.000 kg 6.600 kg 

Обща мощност на 
захранване    3-фазов 50/60Hz 13KVA 3-фазов 50/60Hz 13KVA 3-фазов 50/60Hz 13KVA 3-фазов 50/60Hz 13KVA
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