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Sodick vždy naslouchal podnětům svých zákazníků a snažil se najít řešení 

k jejich požadavkům bez ohledu na to, jak složité tyto požadavky byly.

Společnost Sodick přispívá k řešení i způsobem, kdy vyvíjí a vyrábí vlastní 

produkty ve svých výrobních závodech, pakliže je nelze zajistit nikde 

jinde ve světě.

Původ názvu Sodick je odvozen z japonského: „(So) Vytvořit “,  

„(di) Implementovat“ a „(ck) Překonat obtíže“. Současně se tato tři  

slova stala firemním mottem společnosti Sodick. 

ZÁKLADNÍ PILÍŘE OBRÁBĚNÍ VE SVĚTĚ

MOTTO: VYTVOŘENÍ, IMPLEMENTACE MOTTO: VYTVOŘENÍ, IMPLEMENTACE 
A PŘEKONÁNÍ OBTÍŽÍA PŘEKONÁNÍ OBTÍŽÍ

10-ti letá záruka na přesnost polohování
Použitím systému pohonu lineárními motory umožňuje u drátových řezaček firmy Sodick provádět obtížné 

operace obrábění, kterých nebylo možné dosáhnout s konvenčními kuličkovými šrouby. Po celou dobu  

životnosti stroje není snižována počáteční přesnost a zůstává tak zachována.

Japonská  
kvalita
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ZÁKLADNÍ PILÍŘE OBRÁBĚNÍ VE SVĚTĚ

MOTTO: VYTVOŘENÍ, IMPLEMENTACE MOTTO: VYTVOŘENÍ, IMPLEMENTACE 
A PŘEKONÁNÍ OBTÍŽÍA PŘEKONÁNÍ OBTÍŽÍ Vytváření budoucnosti

Na základě filozofie „Vytvořit, implementovat a překonat obtíže“ se Sodick snaží  

být firmou, která přispívá společnosti tím, že vyrábí produkty, které jsou energeticky 

účinné, bezpečné a šetrné k životnímu prostředí.

Slovo z managementu
Naším posláním je vytvářet a dodávat obráběcí stroje, které zákazníci považují za spoleh-

livé. V našem neustálém závazku dodržovat firemní zásady “Vytvořit – implementovat 

– překonat obtíže” jsou všechny elektroerozivní stroje Sodick vyvíjeny a vyráběny  

ve vlastních továrnách, včetně technologických součástí jako jsou: NC jednotky,  

lineární pohony, keramické komponenty, kontrolní systémy atd. 

Sodick trvale roste na evropském trhu díky extrémně vysoké úrovni spolehlivosti strojů  

s pokročilým výkonem. Evropská centrála Sodick se nachází ve Warwicku, ve Velké 

Británii, odkud poskytujeme veškerou technickou podporu, náhradní díly a spotřební 

materiál našim evropským partnerům.

Peter Capp, CEO of Sodick Europe Ltd.



Tato nově vyvinutá technologie patentovaná společností Sodick, otáčí během řezání drátem. Obrobky jsou 

obráběny celým svým povrchem drátu, čímž se zlepší geometrická přesnost a kvalita povrchu obrobku oproti 

konvenční metodě obrábění, při které se drát během chodu opotřebovává, což vytváří na povrchu obrobku 

“zkosení”, zejména při řezání vysokých obrobků.

Obrobek:  ocel, výška 100 mm

Počet řezů:  3

Drát:  mosazný, Ø 0.25 mm

Přesnost:  +/- 1.5 µm

Spotřeba drátu:   nižší o 35 % při  
 dokončovacím řezu

NOVÝ MECHANISMUS ROTACE DRÁTUNOVÝ MECHANISMUS ROTACE DRÁTU



Funkce rotace drátu je dostupná pro ALC 400G a ALC 600G.
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NOVÝ MECHANISMUS ROTACE DRÁTUNOVÝ MECHANISMUS ROTACE DRÁTU

Při hrubovacím řezu není funkce rotace 

drátu aktivována

Hrubovací řez Následné řezy (od druhého řezu)

Při dalších řezech je automaticky definován směr rotace drátu  

(ve směru nebo proti směru hodinových ručiček) v závislosti  

na podmínkách ofsetu.

otáčení ve směru 
hodinových ručiček

otáčení proti směru 
hodinových ručiček

Při konvenční metodě obrábění se drát během chodu opotřebová-

vá, což vytváří na povrchu obrobku „zkosení“, zejména při řezání 

vysokých obrobků.

Pro získání rovného povrchu je nutná kompenzace úkosu 

(parametr BSA). Lze dosáhnout i vyšší rychlostí řezu, ale má  

to za následek lámání drátu a větší spotřebu drátu.

Rotací drátu se obrobek řeže s celým povrchem drátu, čímž se zlepší 

geometrická přesnost a kvalita povrchu obrobku bez „kompenzace 

kužele“, nebo vyšší rychlostí posuvu drátu.

Výhoda nového mechanismu rotace drátu



Aby společnost Sodick vyráběla produkty splňu-

jící nejpřísnější světové standardy, vyvíjí vlastní 

pokročilé technologie. Filozofie vývoje vytvoře-

ná společnosti Sodick zní: „Pokud nikde na Světě 

neexistuje, vytvoříme ji my.“ Není přehnané říci, 

že „tvoření“ je výsledkem každodenního řešení 

problémů. Když se ale snažíme problémy řešit, 

blokují nás bariéry, které nedokážeme prolomit 

našimi současnými technologiemi a produkty. 

Abychom tyto bariéry prolomili, nezbývá nám 

nic jiného, než si prostředky vytvořit sami. 

Lineární motory a další technologie, které jsou 

dnes již známou součástí procesu „tvorby“, byly 

vyvinuty společností Sodick, aby všichni naši 

zákazníci mohli realizovat své ambice: „touha 

vyrábět skvělé produkty“. Proces technologické 

revoluce společnosti Sodick ztělesněný jejími 

inovacemi v oblasti EDM je nyní vyjádřen slovy: 

„Total Manufacturing Solution“ a je to dlouhý 

proces zahrnující celkovou podporu pro každý 

krok v „Creation“ od návrhu až po finální výrobu.  

Společnost Sodick bude i nadále naslouchat 

hlasům svých zákazníků a neustále  

se zlepšovat a zdokonalovat.

Sodick NC  
řídící jednotka

Napájecí jednotka

Vestavěná umělá inteligence je v kombinaci 

s nejmodernějšími technologiemi elektroe-

rozivního obrábění ta, která přesně řídí hna-

cí systém přes jednotku K-SMC a generátor.

Napájecí jednotka dodává efektivně energii 

generátoru a lineárním motorům, výstupní 

proud je regulován úspornými bezodporo-

vými obvody. Vysoká rychlost jak pro hrubo-

vací, tak dokončovací operace, je řízeno 

pomocí optimálního výbojového impulzu k 

dosažení vynikající přesnosti povrchu  

a tvaru.

PĚT KLÍČOVÝCH TECHNOLOGIÍ K DOSAŽENÍ PĚT KLÍČOVÝCH TECHNOLOGIÍ K DOSAŽENÍ 

NEJVYŠŠÍ KVALITY OBRÁBĚNÍNEJVYŠŠÍ KVALITY OBRÁBĚNÍ

Japonská 
kvalita
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Keramické 
komponenty

Lineární motor
SMC 
(Kontrolór pohybu)

Nejvýznamnějšími rysy lineárních motorů 

vyvinutých a vyráběných firmou Sodick, 

jsou vysokorychlostní pohyb os a rychlá 

odezva při polohování, což vyplívá  

z bezodporového pohybu bez použití  

kuličkových šroubů.

Sodick Motion Controller má za úkol kont-

rolovat vysokorychlostní a přesné pohyby 

lineárních motorů s příkazy NC jednotky.  

Ta řídí rychlou akceleraci a přesné poloho-

vání potřebné pro elektroerozivní obrábění.

Díky extrémně malé teplotní roztažnosti  

keramických částí, je tento materiál ideální 

pro použití na elektroerozivních strojích. 

Kromě tuhosti, nízké hmotnosti, tepelné 

odolnosti a nízkým hodnotám opotřebení, 

má keramika také elektrické izolační 

vlastnosti. Tím je považována za nejlepší 

materiál pro použití v EDM Obrábění.

PĚT KLÍČOVÝCH TECHNOLOGIÍ K DOSAŽENÍ PĚT KLÍČOVÝCH TECHNOLOGIÍ K DOSAŽENÍ 

NEJVYŠŠÍ KVALITY OBRÁBĚNÍNEJVYŠŠÍ KVALITY OBRÁBĚNÍ



SODICK NC ŘÍDÍCÍ SODICK NC ŘÍDÍCÍ 
JEDNOTKAJEDNOTKA

Řada ALC je vybavena zcela novou 

“SPW Power Supply Unit” s vícedoty-

kovým LCD monitorem, který přináší 

nové inovace v provozuschopnosti. 

Jednotka je navíc vybavena 

vysokorychlostním dvoujádrovým 

procesorem. Rozhraní monitoru vy-

tváří inovativní prostředí, ve kterém 

obsluha může lehce ovládat stroj 

pomocí dotyků.
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SODICK NC ŘÍDÍCÍ SODICK NC ŘÍDÍCÍ 
JEDNOTKAJEDNOTKA

Vybaven novým ovladačem 
“SPW”

19” dotykový LCD displej

 Nově vyvinutý vysokorychlostní kontrolór pohybu

 1 Gbit/sec vysokorychlostní komunikace K-SMC LINK

 Vybaven vysokorychlostním dvoujádrovým procesorem

 Nízká spotřeba energie

 Vylepšený výkon řízení lineárních motorů

 Nové uživatelské rozhraní

Obrazovka nastavení souřadnic Obrazovka údržby

Obrazovka stavu obrobku

Diagnostika funkce AWT

Obrazovka stavu obrábění

Funkce kompenzace drátu



300 mm

200 mm

100 mm

従来制御 タイコレス制御Ⅱ

SMART PULSESMART PULSE
Na základě nejnovějších digitálních  

inovací v oblasti technologií  

generátorů, vykazuje řada ALC  

společnosti Sodick značný pokrok  

v rychlosti řezání, přesnosti a dosaženého  

povrchu. Tento úspěch byl umožněn díky  

několika desítkám roků zkušeností  

a know-how společnosti Sodick v oblasti  

EDM. Stroj přichází s nejnovějšími  

a nejpokročilejšími funkcemi na trhu.

Napájecí jednotka
Napájecí jednotka obsahuje řadu obvodů pro optimální regulaci energie 

elektrického výboje. Vysoká rychlost a kvalita řezu jsou nezbytné pro dokončovací 

operace, které jsou řízeny pomocí optimálních impulzů pro dosažení vynikající 

drsnosti povrchu a přesnosti tvaru. Tato napájecí jednotka je založena na 

energeticky úsporném návrhu, který minimalizuje zbytečné ztráty energie.

 TMP II Control: 
 Zjemňuje drsnost povrchu při druhém řezu

 Kontrola eliminace chyby přímosti
 Umožňuje vysoce přesné a rychlé obrábění vysokých obrobků

Konvenční 
ovládání

Kontrola eliminace 
chyb přímosti

 Digital PIKA obvod:
 Zlepšuje rychlost řezání a stabilitu  
 finálního opracování.



6μm
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Napájecí jednotka

Jemné dokončování

Rychlost obrábění

Tvar kontrolního  
rohu TMP II 6 µm

Drátové řezačky řady ALC jsou standardně vybaveny „Digital PIKA W Plus“. 

Generovaný proud je optimalizován pro úsporu energie při obrábění.

Pomocí Smart Pulse dosáhneme nejlepšího možného povrchu.

Řada ALC standardně obsahuje „vysokorychlostní a elektrolytický obvod“ „Smart Pulse – TM okruh“. Tento 

obvod zabraňuje tvoření korozi, ke které dochází při používání deionizované vody. Řízený iontový proud 

poskytuje vysokofrekvenční bipolární krátký pulz do elektrodové mezery, což vede k ultra vysokorych-

lostnímu obrábění bez elektrolýzy.

Krom vysokorychlostního obráběcího výkonu 

u prvního řezu, TMP II Control (SPW napájecí 

zdroj) prokazuje svou vynikající schopnost 

zjemňovat drsnost povrchu u druhého řezu  

o 50% hodnoty Ra. 

Kvalita povrchu a přesnost tvarů s  

(TMP II Control) umožňuje „obrábění přesných 

licovaných dílů“ již ve druhém řezu.

Slinutý karbid Ra 0.04 μm (Rz 0.34 μm)

Funkce serva napětí drátu: drát se 
pohybuje při stabilním napětí pomocí 
Digital PIKA W Plus obvodu. Nejlepší 
drsnost povrchu.

 Výška 15 mm

 Průměr drátu Ø 0.2 mm

Pokročilé řízení v rohu

Vysokorychlostní stupňovité obrábění

Úhlové řezání

Jednotka zaměřená na automatické vytváření optimálních řezných podmínek  

na obrábění vnitřních a vnějších rohů. Tyto podmínky jsou upraveny automaticky – 

nastavení tlaků výplachů a řezných podmínek.

Technologie Stepcut

Nová řada drátových řezaček ALC společnosti Sodick obsahuje nové funkce  

obrábění drážek a stupňovitých tvarů obrobku, které byly vyvinuty tak, aby  

snadno a pohodlně překonaly problémy, jako jsou např. chyby přesnosti,  

ke kterým může dojít při náhlé změně tloušťky materiálu.

Vysoce přesné obrábění

(Měnící se horní a spodní tvar)

Přesnost tvaru řezu pomocí opce TAPER Flex Neo

Ocel Ra 0.09 μm (Rz 0.91 µm)



Vysoká odolnost motoru

Dodávána s lineárními  
pravítky Heidenhain

Lineární pohony od společnosti 
Sodick – vysoká přesnost a citlivost

Využívá lineární pravítko, které používá promítané 

světlo jako signál  Pravítko s extrémně jemným 

rastrem  Zaručuje minimální chybovou polohu.

Jakmile je napájení zapnuto, z kodéru se získají data 

polohy  Vyhledávání „nulového bodu“ není nutný 

 Zkrácení času návratu do původní polohy

Pro osy X, Y, U, V (4 osy)

Lineární pohony se ukázaly jako vysoce odolné, přesné a spolehlivé po 

dobu 10-ti roků provozu. Na rozdíl od kuličkových šroubů se nevyžadují 

náklady na údržbu a náklady na opravy.

10 roků po provozu

Od roku 1998, kdy byl poprvé představen systém 

s lineárním pohonem, bylo na celém světě s touto 

technologií dodáno přes 65 000 strojů, s vice než 

20-ti letými zkušenostmi s jeho dlouhodobou 

spolehlivostí a výkonem. 

LINEÁRNÍ POHONYLINEÁRNÍ POHONY
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Lineární pohon 4 os

Sodick Motion Control — V reálném čase

K-SMC (Sodick Motion Control) poskytuje 
maximální odezvu z jiskřiště

Za více jak 20 roků bylo 
vyrobeno do celého světa přes 
65 000 strojů s lineárním 
motorem. 

Systém lineárního pohonu motoru je navržen tak, aby fungoval  

po mnoho let bezporuchově. Používá se ve spojení s lineárními pravítky 

od společnosti Heidenhain. Díky vynikajícímu výkonu a stabilitě detekce 

polohy má absolutní lineární stupnice rozlišení 0,01μm.

Na rozdíl od řízení polohy u kuličkových šroubů, kdy NC regulátor monitoruje polohu 

pomocí rotačního senzoru, je u strojů Sodick odezva z jiskřiště přivedena přímo do obvodu

K- SMC, který může okamžitě měnit podmínky jiskření.

Pohyb os vykonaný s kuličkovými šrouby je časem zhoršován v důsledku mechanického 

odporu; oproti pohybu s lineárními motory, které umožňují hladký pohyb bez vůle. Jejich 

jednoduchá bezkontaktní konstrukce netrpí mechanickým opotřebením nebo poškozením. 

Počáteční přesnost lineárního motoru je stálá po celou dobu produktivního období stroje  

a bez nutnosti nákladné údržby.



KONSTRUKCE KONSTRUKCE 
STROJESTROJE

Čtyřnásobný filtrační systém
Zvláštní pozornost je věnována přístupu do filtrační jednotky.  

Standardní vybavení stroje zahrnuje čtyřnásobný filtrační systém.

Stroj má řadu standardních funkcí, včetně nové 

funkce servopohonu napětí, automatické 

kontroly hladiny kapaliny a nového FJ-AWT 

(automatické navlékání drátu). Velká pozornost  

je věnována přístupu do pracovního prostoru 

vany, čtyřstrannému pracovnímu stolu, 

keramickým komponentům, třístranné obráběcí 

nádrži s automatickými zvedacími dvířky, 

čtyřnásobnou filtrační jednotkou a dalšími 

funkcemi, které zajišťují zlepšenou produktivitu. 
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KONSTRUKCE KONSTRUKCE 
STROJESTROJE

Všechny modely této řady jsou standardně vybaveny funkcí diagnostiky 

okolní teploty (AI Maintenance) a funkcí korekce tepelného výkyvu TH COM, 

která zvládne vše od vysoké přesnosti až po drsná teplotní prostředí, navíc  

s funkcí zobrazení a protokolování teploty v okolí stroje.

Stroj s celoplechovým krytováním je navíc vybaven systémem vyrovnání  

teploty, který poskytuje stabilnější prostředí pro obrábění.

Stroj s celoplechovým krytováním a uzavřenými dveřmi
Příklad systému vyrovnání teploty

"TH COM"
Vysoce přesná korekce tepelného výkyvu  
a systém řízení celkové teploty

Teplotně synchronizovaný stroj

TH COM záznam teplotyAIM diagnostika teploty prostředí

Keramické komponenty vyráběné 
firmou Sodick s vynikající izolací

Elektroerozivní drátové řezačky těží s použitím keramiky na kritických  

komponentech jako jsou horní a spodní vodítka a podpěry stolu, které 

Sodick vyvinul. Je zajištěna dlouhá životnost izolace a vysoká přesnost.

Automatická 3-stranná  
vysouvací vana
Řada ALC je standardně vybavena automatickou 3-strannou 

vysouvací vanou. Tato funkce umožní vynikající dostupnost do 

pracovního prostoru. Zároveň zajišťuje automatický provoz při 

robotizaci.

Funkce stálého oplachu těsnění 
pracovní nádrže
Funkce oplachování těsnění pracovní nádrže zlepšuje schopnost 

stroje dosáhnout velké přesnosti a stability obrábění. Rovněž je 

usnadněna údržba a prodloužena životnost těsnění nádrže.

Nastavená pokojová teplota: 
23 °C

10 min

Dveře: zavřeno Otevřeno Zavřeno

[°C]
30

25

20

[°C]
3

2

1

0

-1

Nastavená pokojová teplota: 28 °C

Celkové krytování stroje
Celoplošný systém 
vyrovnání teploty

Kolísání pokojové teploty

Teplotní rozdíl mezi horním a spodním vnitřním krytováním



Diamantová vodítka

Navlékání do zakřivených ploch

Obrábění zúžených matric

Diamantová vodítka s malou vůlí umožňuje 

vysoce přesné obrábění. * Prosím používejte 

pouze originální spotřební materiál.

Funkce FJ-AWT nevyžaduje podporu vodního paprsku  

pro navlečení drátu. 

Vylepšené navlékání bez vodního paprsku na šikmých  

a zakřivených obrobcích v nezaplavené vaně. 

Zlepšený výkon obrábění díky vedení drátu ve vodítku  

s úzkou vůlí.

0,05 tenký drát AWT
Automatické navlékání drátu pro tenký drát  

(ø 0,07 mm a ø 0,05 mm) je k dispozici jako opční výbava.

FJ-AWTFJ-AWT
Funkce FJ-AWT (Fixed Jet AWT) má vynikající 

rychlost navlékání drátu a tepelného procesu, 

který současně žíhá a upravuje návlekovou stranu 

drátu do ostré špičky. Výrazně tím přispívá k 

úspěšnému navlečení drátu.

0.3mm 0.2mm 0.1mm 0.07mm 0.05mm

Průměry drátů:

Standardní AWT 
podporované 

průměry drátu
0,05 AWT (opce) 
Podporované průměry drátu 
s obvodem HTP.



Začínáme  
obrábět
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Funkce obnovy přerušení drátu

Když se drát během obrábění přetrhne, drát se automaticky navlékne.

Funkce odstraňování kalu

Funkce odstraňování kalu pomocí  

vzduchu nebo čerstvé vody na horním  

a spodním vodítku přispívá k zachování 

přesnosti a spolehlivosti navlékání  

drátu.

Spodní vodítko
Dice (barva)

Horní vodítko
Dice AQ-1U (T)

Navlékací vodítko
AWT Dice (FJ)

Funkce žíhání drátu

Zahřívání drátu Jouleovým ohřevem zlepšuje přímost drátu.  

Vynikající přímost drátu v kombinaci s beztryskovém navlékáním  

se doporučuje i pro navlékání drátu pod vodou.

Funkce opakování navlékání drátu

Funkci opakovaného navlékání drátu lze nastavit, když drát nelze hladce  

navléknout kvůli zkroucenému drátu, nebo špatnému startovacímu otvoru.

Funkce Pop-up

Když drát nemůže projít skrz otvor, funkce Pop-up zavede vzduch do vodítka,  

které drát zvedne směrem nahoru. Následně vodítko přivede znovu drát směrem  

do startovacího otvoru a tento proces se opakuje do doby, až je drát provlečen.

Zpracování hrotu drátu

Když se drát nemůže navléknout, pak se špička drátu  

odstřihne a znovu se teplem roztaví špička drátu  

do tvaru, aby se mohl snadno navléci do startovacího  

otvoru v obrobku. 

1

2

3

Přímost drátu

Provlečení drátu  
startovacím otvorem

Navlékání drátu



20 kg cívka drátu

L-Cut (sekačka drátu)

Multi-osé řízení
Jako standard je vestavěný zásobník 

drátu pro cívky o hmotnosti až 20 kg, 

které umožňují plynulé obrábění.

Pro usnadnění manipulace je odvedený 

drát nasekán na malé kousky.

Řízení Sodick „SPW-E“ umožňuje  

simultánně ovládat až 8 os. Multi-osé řízení 

„SPW-E“ je dostupné jako opční výbava  

z výrobního závodu.

Taper flex Neo 45
Za účelem zlepšení možnosti řezání velkých 

úkosů až do 45° je k dispozici funkce Taper 

Flex Neo 45. Funkce Taper Flex Neo 45 se 

snadno používá a nevyžaduje žádné zvlášt-

ní školení. Tato funkce je tvořena třemi 

komponenty:

•  úhlová vodítka

•  kompenzační přípravek

•  speciální program

WS-4P/5P
Společnost Sodick také vyvinula rotační stůl,  

který je k dispozici jako přídavná osa A, nebo B –  

slouží k indexování nebo simultánnímu obrábění.

OPCEOPCE



1,300mm

1,040mm

800mm
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ANCS (antikorozní systém)

Optický měřící systém

Antikorozní systém ANCS předchází korozi a nežádoucímu zbarvení 

obrobku během obrábění nebo v době, kdy je obrobek ponechán  

v dielektriku. Tento pokročilý antikorozní systém je účinný pro ocel, 

karbidy a slitiny.

Systém importuje obrazová data zachycená kamerou namontovanou 

na hlavě drátovky pro měření přesnosti zpracovaného tvaru.

Je také možné porovnat výsledky řezání s daty DXF.

Zvýšená osa Z, umožňující řezy  

až do výšky 800 mm, je dostupná 

pro model ALC 800G jako opce  

z výrobního závodu pod označe-

ním ALC800GH. Je schopna řezat 

velikost obrobku o rozměrech 

1300 x 1040 x 800 mm. 

S3CORE
Nové zařízení pro sběr jádra

Automatické zařízení pro sběr jádra, které bylo nedávno vyvinuto  

podle konceptů jednoduchosti, stability a bezpečnosti. Hlavní jednotka 

se skládá z magnetu a válce, snadno se s ní manipuluje. Umožňuje 

stabilní provoz bez poškození obrobku.

Obráběný materiál: odpovídá feromagnetickému materiálu obrobku, 

podobný jako je ocel.

Forma obrábění: Obrábění horním a spodním vodítkem, v těsném 

kontaktu

Části zařízení: Instalace zařízení do horního vodítka, sběrná skříň

* Pojezdy jsou limitovány

Rozměry obrobku

Zvýšená osa Z 
(Z = 800 mm)

OPCEOPCE



* Uvedené údaje o obrábění vycházejí ze specifikovaných podmínek společnosti Sodick a to prostředí pro obrábění a podmínek měření.
* V textu mohou být uvedeny možnosti  * Jednotka drsnosti povrchu Rz se používá na základě JIS B0601:2001 a ISO4287:1997/ISO1302:2002.

ocel
40 mm
±3μm

Ra 1,37 μm (Rz 9,76 μm)
φ 0,2 mm 
2 hod 25 min (na 1 kus)

Materiál obrobku
Tloušťka 
Přesnost obrábění 

Drsnost povrchu 
Drát 
Doba obrábění 

Vysoká rychlost a vysoká přesnost hrubovacího  
a polodokončovacího obrábění 
Zlepšuje drsnost povrchu a obrábění v rozích hrubovacího  
a polodokončovacího obrábění.

TMP Control II

VZORKYVZORKY Široká škála  
příkladů obrábění

Roh R 0,06 mm
Je možné vytvářet velice přesné poloměry na vrcholcích tvaru.
Spolehlivě lze provádět obrábění s přesností 0,006 mm na stranu.

0.2 mm Vůle  
0,006 mm

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

Materiál obrobku
Tloušťka
Přesnost obrábění
Drsnost povrchu
Drát

Vylepšená přesnost obrábění umožňuje obrábění  
velice přesných zubů, vnitřních a vnějších rádiusů.

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

Materiál obrobku
Tloušťka
Přesnost obrábění
Drsnost povrchu (matrice)
Drsnost povrchu (razník)
Drát

Obrábění v rohu

Scale 2 μm / Scale

φ 15 mm kruhové obrábění φ 20 mm kruhové obrábění

Přesnost kruhovitosti 0,76 μm Přesnost kruhovitosti 1,86 μm

kalená ocel
30 mm
φ 0,2 mm 

Materiál obrobku 
Tloušťka 
Drát 

ocel
40 mm
φ 0,2 mm 

Materiál obrobku 
Tloušťka 
Drát 

Kruhovitost Mikroobrábění
Dvouřadé obrábění jádra čepů
Skládaný tvar čepu jádra, kde se tloušťka mění od 0,3 mm  
do 1,00 mm, lze stabilně obrábět s vysokou přesností.
33 kolíků ve dvou řadách, rozteč 0,6 mm

Ocel
0,3 mm až 1,00 mm (tloušťka obráběné části)
±2 μm
Ra 0,24 μm (Rz 2,05 μm)
φ 0,1 mm 

Materiál obrobku
Tloušťka
Přesnost obrábění
Drsnost povrchu
Drát

Vylepšený roh s malým průměrem ve třech 
řezech
Tvar: R0,15 mm, R0,20 mm, R0,5 mm
Tolerance 2 μm na stranu.

Ocel
20 mm
60 mm
±2 μm
3
φ 0,25 mm

Materiál obrobku
Tloušťka (matrice)
Tloušťka (razník)
Přesnost obrábění
Počet řezů
Drát
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Obrábění na výšku

Přesné tvary  
ze slinutého karbidu

Přesné tvarové opracování, 
které umožňuje montáž dílů 
pružinového tvaru

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

Materiál obrobku
Tloušťka
Drsnost povrchu

Drát

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

Materiál obrobku
Tloušťka
Drsnost povrchu
 
Drát

Stabilní  
tvarová přesnost

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

Materiál obrobku
Tloušťka
Drsnost povrchu
 
Drát

Bez  
soudkovitosti
Výrazně zlepšuje tvarovou  
přesnost prvního řezu

Ocel
100 mm
φ 0,25 mm

Materiál obrobku
Tloušťka
Drát

Posuvné jádro
Zkosený úhel 5 stupňů

Zúžené jádro
Zkosený úhel 5 stupňů

Opce “Tapef Flex NEO” podporuje zlepšení obrábění  
úkosů a řezů pod úhlem.

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

Materiál obrobku
Tloušťka
Přesnost obrábění
Drsnost povrchu
 
Drát

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

Materiál obrobku
Tloušťka
Přesnost obrábění
Drsnost povrchu
 
Drát

Vysoce kvalitní obrábění úkosů

Vysoce přesná součást  
s úhlem 10 stupňů

Materiál obrobku
Tloušťka
Přesnost obrábění
Drsnost povrchu
Drát

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

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

Materiál obrobku
Tloušťka
Přesnost obrábění
Drsnost povrchu
Drát

Kuželové obrábění
Vysoce přesný obrobek  
s úhlem 10 stupňů
Vynikající tvarová přesnost 
umožňuje hladké osazení malých 
vůlí i při obrábění dlouhých 
součástí – 250 mm.
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Nádrž dielektrika ALC400G ALC600G ALC800G ALC800GH
Rozměr (Š x H) 775 x 2,250 mm 870 x 2,605 mm 1,505 x 3,060 mm 2,280 x 3,150 mm

Hmotnost (prázdná nádrž) 450 kg 500 kg 800 kg 1,100 kg

Objem 790 lit 1,000 lit 1,500 lit 2,500 lit

Filtrační systém dielektrika     4 vyměnitelné papírové 
filtry (vnitřně tlakovaný)

4 vyměnitelné papírové 
filtry (vnitřně tlakovaný)

4 vyměnitelné papírové 
filtry (vnitřně tlakovaný)

4 vyměnitelné papírové 
filtry (vnitřně tlakovaný)

Deionizace      Pryskyřice  
(18-ti litrová nádoba)

Pryskyřice  
(18-ti litrová nádoba)

Pryskyřice  
(18-ti litrová nádoba)

Pryskyřice  
(18-ti litrová nádoba)

Dielektrické chladiče na strojích Sodick obsahují fluorovaný skleníkový plyn R410A, nebo R407C.

*V důsledku probíhajícího vývoje se specifikace mohou měnit bez předchozího upozornění

ALC800GH

Pohled ze předu Pohled shora

Specifikace ALC400G ALC600G ALC800G ALC800GH
Pojezd osy X 400 mm 600 mm 800 mm 800 mm 

Pojezd osy Y 300 mm 400 mm 600 mm 600 mm 

Pojezd osy Z 250 mm  350 mm (500 mm opce) 500 mm 730 (80 ~ 810) mm 

Pojezd os U x V 150 x 150 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 

Obrábění pod úhlem 
(pracovní výška 130 mm) ±25° ±25° ±25° ±30°

Velikost pracovní nádrže  
(Š x H) 850 x 610 mm 1.050 x 710 mm 1.410 x 1.110 mm 1.312 x 1.058 mm 

Maximální hmotnost 
obrobku 500 kg 1.000 kg  3.000 kg  3.000 kg

Průměr drátu 0.1 ~ 0.3 mm 0.1 ~ 0.3 mm 0.1 ~ 0.3 mm 0.2 ~ 0.3 mm

Tah drátu 3 ~ 23N 3 ~ 23N 3 ~ 23N 3 ~ 23N

Maximální rychlost drátu 420 mm/sec 420 mm/sec 420 mm/sec 420 mm/sec

Vzdálenost podlaha 
– pracovní stůl 995 mm 995 mm 995 mm 1,150 mm

Rozměr stroje (Š x H x V) 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

Zastavěný prostor 3.425 x 3.850 mm 3.860 x 4.245 mm 4.675 × 5.050 mm 5.500 x 4.600 mm

Hmotnost stroje 3.400 kg 4.600 kg 6.000 kg 6.600 kg 

Příkon stroje 3-phases 50/60Hz 13KVA 3-phases 50/60Hz 13KVA 3-phases 50/60Hz 13KVA 3-phases 50/60Hz 13KVA
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