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Spoločnosť Sodick, vychádzajúc z myšlienkovej koncepcie „pomáhať 

zákazníkom pri vývoji produktov“, načúva požiadavkám zákazníkov bez 

ohľadu na to, ako bezvýznamne by sa mohli javiť, a pri riešení problémov 

čelí a prekonáva technické problémy na rôznych úrovniach zložitosti. 

Spoločnosť si tiež zachovala pôvodný zámer vnútropodnikovo vyvíjať 

produkty na riešenie problémov, pokiaľ takéto riešenie nie je dostupné 

nikde na svete.

Názov spoločnosti Sodick bol odvodený od filozofie „Vytvárať (So)“,  

„Implementovať (di)“ a „Prekonávať ťažkosti (ck)“ zákazníkov a stal  

sa firemným mottom spoločnosti Sodick.

ZÁKLADNÝ PILIER CELOSVETOVEJ VÝROBY

V DUCHU KONCEPCIE „VYTVÁRAŤ, IMPLEMENTOVAŤ  V DUCHU KONCEPCIE „VYTVÁRAŤ, IMPLEMENTOVAŤ  
A PREKONÁVAŤ ŤAŽKOSTI“A PREKONÁVAŤ ŤAŽKOSTI“

10-ročná záruka na presnosť polohovania
Uplatnením systému pohonu s lineárnym motorom bol prostredníctvom riešenia Sodick Wire EDM umožnený 

rad aplikácií, ktoré sme doposiaľ s konvenčným systémom pohonu s guľovou skrutkou považovali za nemožné. 

Počas celej životnosti stroja (viac ako 20 rokov) sa presnosť časom nestráca a počiatočná presnosť stroja sa 

zachováva semipermanentne

Japonská 
kvalita
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ZÁKLADNÝ PILIER CELOSVETOVEJ VÝROBY

V DUCHU KONCEPCIE „VYTVÁRAŤ, IMPLEMENTOVAŤ  V DUCHU KONCEPCIE „VYTVÁRAŤ, IMPLEMENTOVAŤ  
A PREKONÁVAŤ ŤAŽKOSTI“A PREKONÁVAŤ ŤAŽKOSTI“

Formovanie budúcnosti
Vychádzajúc zo základnej filozofie „Tvoriť, implementovať, prekonávať ťažkosti“ sa Sodick snaží 

byť firmou, ktorá je prínosom pre ľudské spoločenstvo poskytovaním produktov rôznych druhov 

pre „budúcu tvorbu“: vytváraním budúcnosti, ktorá je energeticky efektívna, bezpečná a ekolo-

gická, budúcnosti s najmodernejšou technológiou a s veľkými nádejami.

Posolstvo od manažmentu
Naším poslaním je vytvárať a dodávať obrábacie stroje, ktorých používanie je pre klienta ra-

dosť. Pri našej neutíchajúcej snahe dodržiavať naše podnikové princípy „Tvoriť, implementovať 

a prekonávať ťažkosti“ sú všetky stroje na elektroerozívne obrábanie vyvíjané a vyrábané v na-

šich vlastných zariadeniach s využitím jedinečných interne vyvíjaných technológií Sodick – NC 

jednotiek, lineárnych motorov, keramických komponentov, výbojových jednotiek a riadiacich 

systémov.

Spoločnosť Sodick neustále rastie na európskom trhu vďaka extrémne vysokej úrovni spoľahli-

vosti jej strojov so špičkovým výkonom. Európske sídlo spoločnosti Sodick Europe sa nachádza 

vo Warwicku v Spojenom kráľovstve, odkiaľ poskytujeme všetku technickú podporu, náhradné 

diely a spotrebný materiál pre našich európskych partnerov.

Peter Capp, generálny riaditeľ spoločnosti Sodick Europe Ltd.



Táto novo vyvinutá technológia patentovaná spoločnosťou Sodick, otáča počas rezania drôtom. 

Obrobky sú obrábané celým svojím povrchom drôtu, čím sa zlepší geometrická presnosť a kvalita povrchu 

obrobku oproti konvenčnej metóde obrábania, pri ktorej sa drôt počas chodu opotrebováva, čo vytvára na 

povrchu obrobku „skosenie“, najmä pri rezaní vysokých obrobkov.

Obrobok:  Oceľ, výška 100 mm 

Počet rezov:   3

Drôt:  Mosadz, Ø 0,25 mm 

Presnosť:  +/- 1,5 μm 

Spotreba drôtu:   O 35 % menej pri reze  
 koncovej úpravy

NOVÝ MECHANIZMUS ROTÁCIE DRÔTUNOVÝ MECHANIZMUS ROTÁCIE DRÔTU



Funkcia rotácie drôtu je dostupná na modeloch ALC400G a ALC600G
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NOVÝ MECHANIZMUS ROTÁCIE DRÔTUNOVÝ MECHANIZMUS ROTÁCIE DRÔTU

Pri hrubovacom reze sa rotácia  

drôtu nepoužíva.

Hrubovací rez Následné rezy (od druhého rezu)

Pri ďalších rezoch je automaticky definovaný smer rotácie drôtu

(v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek) v závislosti

na podmienkach ofsetu.

rotácia v smere 
hodinových ručičiek

rotácia proti smeru 
hodinových ručičiek

Pri konvenčnej metóde obrábania sa drôt počas chodu 

opotrebováva, čo vytvára na povrchu obrobku „skosenie“, najmä 

pri rezaní vysokých obrobkov.

Na získanie rovného povrchu je nutná kompenzácia úkosu 

(parameter BSA). Je možné dosiahnuť aj vyššou rýchlosťou rezu, 

ale má to za následok lámanie drôtu a väčšiu spotrebu drôtu.

Rotáciou drôtu sa obrobok reže celým povrchom drôtu, čím sa zlepší 

geometrická presnosť a kvalita povrchu obrobku bez „kompenzácie 

kužeľa“, alebo vyššou rýchlosťou posuvu drôtu.

Výhoda nového mechanizmu rotácie drôtu



Na výrobu produktov, ktoré spĺňajú 

najprísnejšie svetové štandardy, spoločnosť 

Sodick vyvíja vlastné pokročilé podkladové 

technológie. Filozofia vývoja, ktorú vytvorila 

spoločnosť Sodick, znie: „Ak to nikde na svete 

neexistuje, vytvoríme si to sami.“ Nie je vôbec 

prehnané povedať, že „vývoj“ je výsledkom 

každodenného riešenia problémov. Keď sa však 

snažíme riešiť problémy, bránia nám v tom 

prekážky, ktoré nedokážeme prekonať našimi 

súčasnými technológiami a produktmi. Aby 

sme prelomili tieto bariéry, „nemáme inú 

možnosť, ako vytvoriť si vlastné prostriedky“. 

NC EDM, pohon EDM s lineárnym motorom a 

ďalšie technológie, ktoré sú dnes už známou 

súčasťou procesu „vývoja“, boli vyvinuté 

spoločností Sodick, aby všetci naši zákazníci 

dokázali zhmotniť svoje ambície; svoju „túžbu 

vyrábať kvalitné produkty, ktoré budú pre 

ľudské spoločenstvo prínosom“. Proces 

technologickej revolúcie spoločnosti Sodick 

stelesnený jej inováciami v oblasti 

elektroerozívneho obrábania je vyjadrený 

slovami „Riešenie totálnej výroby“ a ide o dlhý 

proces zahŕňajúci úplnú podporu pre každý 

krok v rámci procesu „Tvorba“ – od návrhu až 

po koncovú výrobu. Spoločnosť Sodick bude aj 

naďalej počúvať hlasy svojich zákazníkov a 

neustále sa snažiť prekonávať vlastné 

obmedzenie, aby prispela k „naplneniu vízia 

štedrej budúcnosti“ a posúvala hranice 

možného v oblasti „tvorby“ vo svete

Jednotka NC

Napájacia jednotka 
elektrického výboja

Spoločnosť Sodick vyvíja a vyrába pou-

žívateľsky prívetivé NC jednotky, ktoré aj 

napriek tomu, že ich dokáže jednoducho 

obsluhovať ktokoľvek, poskytujú najvyšší 

výkon pri obrábaní. Na dosiahnutie mi-

moriadne presného obrábania je vstavaná 

umelá inteligencia kombinovaná  

s najmodernejšími technológiami elektro-

erozívneho obrábania, ktoré presne riadia 

systém pohonu prostredníctvom K-SMC, 

napájania elektrického výboja a systému 

vedenia drôtu.

Jednotka obsahuje množstvo obvodov  

na optimálne riadenie energie elektrického 

výboja Vysokorýchlostné, kvalitné hru-

bovacie rezanie nevyhnutné pre koncovú 

úpravu je riadené optimálnym výbojovým 

impulzom na dosiahnutie špičkovej pres-

nosti povrchov a tvarov. Napájacia  

jednotka elektrického výboja, ktorá  

obsahuje tieto obvody, je založená  

na energeticky úspornom dizajne, ktorý 

minimalizuje zbytočné straty energie.

PÄŤ ZÁKLADNÝCH TECHNOLÓGIÍ NA PÄŤ ZÁKLADNÝCH TECHNOLÓGIÍ NA 
EALIZÁCIU PRE SNÉHO OBRÁBANIAEALIZÁCIU PRE SNÉHO OBRÁBANIA

Japonská 
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Keramika

Lineárny motor
SMC 
(Regulátor pohybu Sodick)

Lineárny motor Sodick poskytuje vysokú 

akceleráciu a presnosť polohovania bez vôle 

pomocou mechanizmu priameho pohonu 

bez oneskorenia jediného príkazu. Vynika-

júca dynamická odozva, stabilná presnosť 

obrábania a výkon neklesá ani pri dlhých 

obdobiach prevádzky bez akejkoľvek 

údržby.

„Regulátor pohybu Sodick (K-SMC)“, ktorý 

presne riadi vysokorýchlostné a presné  

pohyby lineárneho motora pomo cou  

príkazov z NC jednotky, bol podrobený  

dôkladnému výskumu a vývoju, aby  

prinie sol nové technické inovácie do  

oblasti elek troerozívneho obrábania.  

Presne reguluje na presné polohovanie  

s vysokou rýchlosťou a akceleráciou. 

Vďaka extrémne malej tepelnej odchýlke je 

keramika ideálnym materiálom na použitie 

v elektroerozívnych zariadeniach. Okrem 

dokonalej tvrdosti, nízkej hmotnosti, tepel-

nej odolnosti a vysokej odolnosti voči opot-

rebovaniu má keramika aj elektroizolačné 

vlastnosti, čo je dôležité pre elektroerozívne 

stroje. Použitím keramických komponentov 

je možné zabezpečiť vysokú kvalitu obrá-

baného povrchu na malých plochách bez 

potreby špeciálnych nástrojov.

PÄŤ ZÁKLADNÝCH TECHNOLÓGIÍ NA PÄŤ ZÁKLADNÝCH TECHNOLÓGIÍ NA 
EALIZÁCIU PRE SNÉHO OBRÁBANIAEALIZÁCIU PRE SNÉHO OBRÁBANIA



JEDNOTKA NCJEDNOTKA NC

Séria ALC je vybavená úplne  

novou „napájacou jednotkou SPW“ 

s viacdotykovým LCD monitorom, 

ktorý vnáša nové inovácie do sféry 

prevádzky. Okrem toho je jednotka 

vybavená vysokorýchlostným 

dvojjadrovým procesorom. Vďaka 

prevádzke optimalizovanej pomo-

cou systému LCD monitora jednotka 

poskytuje inovatívne prostredie,  

v ktorom môžu pracovníci vykoná-

vať všetku potrebnú prácu pomocou 

jednoduchého dotykového  

ovládania. 
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JEDNOTKA NCJEDNOTKA NC

Vybavený NOVÝM  
regulátorom „SPW“

Jednotka NC využíva 19”  
multidotykový LCD displej

  Novo vyvinutý vysokorýchlostný regulátor pohybu

  1 Gbit/s vysokorýchlostná sériová komunikácia K-SMC LINK

  Vybavený vysokorýchlostným dvojjadrovým procesorom

  Nízka spotreba energie

  Zvýšený výkon regulácie lineárneho motora

  Nové používateľské rozhranie

Obrazovka nastavenia súradníc Obrazovka údržby

Obrazovka zarovnania obrobku

Diagnostická funkcia AWT

Obrazovka stavu obrábania

Funkcia kompenzácie sklonu



300 mm

200 mm

100 mm

従来制御 タイコレス制御Ⅱ

INTELIGENTNÝ  INTELIGENTNÝ  
IMPULZIMPULZ

Vychádzajúc z najnovších digitálnych  

inovácií v technológiách generátorov,  

séria Sodick ALC preukazuje značné  

pokroky v rýchlosti rezania, presnosti  

a povrchovej úprave. Tento úspech bolo  

možné dosiahnuť vďaka desaťročiam  

know-how a skúseností spoločnosti Sodick  

v oblasti elektroerozívneho obrábania. Stroj  

prichádza s najnovšími a najpokročilejšími  

funkciami na trhu. 

Napájacia jednotka  
elektrického výboja
Jednotka obsahuje množstvo obvodov na optimálne riadenie energie elek-

trického výboja  Vysokorýchlostné, kvalitné hrubovacie rezanie je nevyhnutné 

pre koncovú úpravu a je riadené optimálnym elektroerozívnym impulzom na 

dosiahnutie špičkovej presnosti povrchov a tvarov. Elektroerozívna jednotka, 

ktorá obsahuje tieto obvody, je založená na energeticky úspornom dizajne, 

ktorý minimalizuje zbytočné straty energie.

 Ovládanie TMP II: 
 Zjemňuje drsnosť povrchu pri druhom reze

 Kontrola odstraňovania chýb priamosti: 
 Umožňuje vysoko presné a rýchle obrábanie vysokých obrobkov

Tradičné 
ovládanie

Kontrola odstraňovania 
chýb priamosti

 Digitálny okruh PIKA: 
 Zlepšuje kvalitu povrchu a umožňuje realizovať  
 optimálne obrábanie povrchu. 



6μm
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Napájacia jednotka  
elektrického výboja

Ultra povrchová úprava

Rýchlosť obrábania

Tvar rohu kontroly  
TMP 6 µm

Séria ALC poskytuje v štandarde technológiu „Digital PIKA W Plus“. Prúd generovaný tranzistorom  

je optimalizovaný na úsporu energie pri obrábaní a tiež na predchádzanie korózii prostredníctvom  

obvodu bez elektrolýzy. Použitím inteligentného impulzu (vysoká rýchlosť a žiadna elektrolýza)  

sa získava najlepší povrch v odvetví.

Rad ALC štandardne obsahuje „vysokorýchlostný a elektrolytický obvod“ „Smart Pulse – TM okruh“. Tento  

obvod zabraňuje tvoreniu korózii, ku ktorej dochádza pri používaní deionizovanej vody. Riadený iónový 

prúd poskytuje vysokofrekvenčný bipolárny krátky pulz do elektródovej medzery, čo vedie k ultra vysoko-

rýchlostnému obrábanie bez elektrolýzy.

Okrem vysokorýchlostného obrábacieho 

výkonu pri prvom reze, TMP II Control (SPW 

napájac í zdroj) preukazuje svoju vynikajúcu 

schopnosť zjemňovať drsnosť povrchu pri 

druhom reze o 50% hodnoty Ra.

Kvalita povrchu a presnosť tvarov s (TMP II 

Control) umožňuje „obrábanie presných

licovaných dielov“ už v druhom reze.

Spečený karbid Ra 0.04 μm (Rz 0,34 μm)

Funkcia serva napínania drôtu: Drôt sa 
pohybuje pri stabilnom napätí Digital  
PIKA W Plus Circuit:   Rovnomerná  
najlepšia drsnosť povrchu

 Hrúbka 15 mm

 Priemer drôtu     Ø 0,2 mm

Špičková kontrola rohov

Vysokorýchlostné stupňovité obrábanie

Kontrola skosenia rezu

Jednotka zameraná na automatické vytváranie optimálnych rezných podmienok 

na obrábanie vnútorných a vonkajších rohov. Tieto podmienky sú upravené auto-

maticky – nastavenie tlakov výplachov a rezných podmienok.

Technológia Stepcut

Nová séria ALC od spoločnosti Sodick obsahuje nové funkcie obrábania drážok  

a stupienkov Sodick vyvinuté tak, aby ľahko a komfortne odstránili problémy,  

ako sú typické „pruhovité“ nedostatky presnosti, ktoré môžu vzniknúť v prípade, 

keď sa hrúbka dosky náhle zmení, napríklad pri zahĺbení alebo otvore.

Vysoko presné montážne obrábanie

(rôzne tvary horného a spodného okraja)

presnosť tvaru rezu prostredníctvom technológie Taper Flex Neo (*opcia)

Oceľ Ra 0,09 μm (Rz 0,91 μm)



Vysoká trvácnosť výkonu pohonu

Dodávaná s lineárnymi
pravítkkami Heidenhain

Lineárna technológia spoločnosti 
Sodick — vysoká presnosť a citlivosť

Uplatňuje projekčnú metódu lineárnej škály,  

ktorá využíva projekčné svetlo ako signál.  Škála 

kódovača s extrémne jemným mriežkovým 

intervalom  Zaručuje minimálnu chybovosť 

polohy. Hneď po zapnutí napájania sa zo snímača 

získajú údaje o polohe.  Pohyb pri hľadaní 

východiskovej polohy nie je potrebný.  Skrátenie 

času návratu do východiskovej polohy

Pre osi X, Y, U a V (4 osi)

Lineárny motor sa ukázal ako vysoko spoľahlivý a odolný aj viac  

ako 10 rokov po inštalácii. Nevyžaduje si náklady na údržbu  

na výmenu guľových skrutiek

ani 10 rokov po inštalácii

Od roku 1998, kedy bol prvýkrát predstavený 

systém s lineárnym pohonom, bolo na celom 

svete s touto technológiou dodaných cez 65 000 

strojov, s viac ako 20-ročnými skúsenosťami  

s jeho dlhodobou spoľahlivosťou a výkonom.

INTELIGENTNÁ  INTELIGENTNÁ  
LINEÁRNA TECHNOLÓGIALINEÁRNA TECHNOLÓGIA
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4-osový pohon s lineárnym motorom

Ovládanie pohybu Sodick – v reálnom čase

K-SMC (Ovládanie pohybu Sodick)  
poskytuje dokonalú kontrolu medzery

Za viac ako 20 rokov bolo 
vyrobených do celého sveta  
cez 65 000 strojov s lineárnym 
motorom.

Systém lineárneho pohonu motora je navrhnutý tak, aby fungoval  

po mnoho rokov bezporuchovo. Používa sa v spojení s lineárnymi  

pravítkami od spoločnosti Heidenhain. Vďaka vynikajúcemu výkonu  

a stabilite detekcie polohy má absolútnu lineárnu stupnicu  

rozlíšenia 0,01 μm.

Na rozdiel od tradičného systému kontroly polohy, kde riadiaca jednotka NC monitoruje 

medzeru výboja a posiela spätnú väzbu prostredníctvom pohonu motora, regulátor pohybu 

Sodick poskytuje riadenie v reálnom čase s optimálnou reguláciou medzery a zároveň 

priamo monitoruje stav výbojovej energie.  

To poskytuje vysokú presnosť polohovania s vysokou citlivosťou

Pohybové vlastnosti osi so systémom pohonu guľovou skrutkou sa časom zhoršujú pre po-

hybové straty v dôsledku mechanickej vôle, zatiaľ čo pohon lineárnym motorom poskytuje 

hladký pohyb bez vôle. Jeho jednoduchá bezdotyková konštrukcia netrpí mechanickým 

opotrebovaním ani postupnou stratou očakávaných vlastností. Počiatočná presnosť  

priameho lineárneho pohonu sa zachováva počas dlhého produktívneho obdobia  

bez potreby nákladnej údržby.

INTELIGENTNÁ  INTELIGENTNÁ  
LINEÁRNA TECHNOLÓGIALINEÁRNA TECHNOLÓGIA



KONŠTRUKCIA KONŠTRUKCIA 
STROJASTROJA

Štvornásobný filter  
(dielektrická nádrž) 
Zvláštna pozornosť je venovaná prístupu do filtračnej jednotky.

Štandardné vybavenie stroja zahŕňa štvornásobný filtračný systém.

Stroj má množstvo štandardných vstavaných 

funkcií vrátane novej funkcie servopohonu  

napätia, automatickej kontroly hladiny kvapaliny 

a nového zariadenia FJ-AWT (Automatický zavá-

dzač drôtu). S dôrazom na prístup k stroju pre 

prípravu prác v teréne, štvorcový pracovný stojan, 

keramická základňa stojana, 3-stranná obrábacia 

nádrž s automatickými zdvíhacími dverami, štvor-

násobný filter a mnoho ďalších funkcií sú zárukou 

zvýšenia produktivity. Navyše, uplatnením  

jedinečnej kompletne krytej konštrukcie  

stroja nie je ohrozený komfort a bezpečnosť  

v pracovnom prostredí.
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KONŠTRUKCIA KONŠTRUKCIA 
STROJASTROJA

Všetky modely v sérii sú štandardne vybavené funkciou diagnostiky teploty 

prostredia AIM (AI údržba) a funkciou korekcie teplotného posunu TH COM, 

ktorá okrem funkcie zaznamenávania a zobrazovania teploty okolia stroja 

zvládne všetko od vysoko presného až po rámcovo definované teplotné 

prostredie.

Okrem toho je stroj s kompletne krytou špecifikáciou vybavený systémom 

vyrovnávania teploty, ktorý poskytuje stabilnejšie prostredie na obrábanie.

Stroj s kompletne krytou špecifikáciou
Príklad systému vyrovnávania teploty

"TH COM"
Vysoko presný systém korekcie teplotnej  
odchýlky a celkovej teploty

Teplotne synchronizovaný stroj

Záznam teploty TH COMAIM diagnostika teploty prostredia

Vlastná keramika Sodick  
s vynikajúcou izoláciou

Keramický pracovný stojan zaisťuje vysokú tuhosť a presnosť s dlhou 

životnosťou. Spoločnosť Sodick vyvinula svoj vlastný keramický stôl  

pre pracovné stojany a vodítka na všetkých strojoch, čím je zabezpečená 

dlhá životnosť účinnej izolácie a vysoká presnosť. Nízke tepelné odchýlky 

keramiky zároveň napomáhajú vyššej presnosti obrábania.

Automatické 3-stranné vertikálne 
posuvné dvere nádrže
Séria ALC v štandarde využíva 3-stranné vertikálne posuvné  

dvere obrábacej nádrže na prístup pre operátora.

To zároveň zabezpečuje budúcu automatizovanú prevádzku  

s robotickými systémami.

Funkcia čistenia posuvnej platne 
(oplachovanie)
Na zachovanie dlhej životnosti tesnenia na pracovnej nádrži  

je stroj vybavený samočistiacim systémom.

Nastavenie izbovej teploty: 
23 °C

10 min

Kryt: Uzavretý Otvorený Uzavretý

[°C]
30

25

20

[°C]
3

2

1

0

-1

Nastavenie izbovej teploty: 28 °C

Iba všeobecný kryt
Príklad plne krytého systému 

vyrovnávania teploty

Kolísanie izbovej teploty

Teplotný rozdiel medzi horným a spodným vnútorným krytom



Diamantové vodidlo

Navliekanie do zakriveného  
povrchu

Tesný odstup

Diamantové okrúhle vodidlo s malými odstup-

mi umožňuje realizovať vysoko presné obrába-

nie. * Používajte originálny spotrebný materiál.

FJ-AWT nevyžaduje asistenciu vodnej dýzy na navliekanie 

drôtu.

Bezdýzový režim navliekania Spoľahlivosť navliekania  

sa zvyšuje na zvažujúcich sa a zakrivených obrobkoch  

vtedy, keď sa nepoužíva ponor vo vode.

Zvýšený výkon pri obrábaní vďaka vodidlám drôtu s tesným 

odstupom.

0,05 drôt AWT
Automatické navliekanie drôtu pre tenký drôt (ø0,07 a 0,05 mm) 

je k dispozícii ako voliteľná výbava. Zahrnutý je aj obvod HTP na 

použitie vyššieho napätia.

FJ-AWTFJ-AWT
Funkcia FJ-AWT (Fixed Jet AWT) má vynikajúcu 

rýchlosť navliekania drôtu a tepelného procesu, 

ktorý súčasne žíha a upravuje návlekovú stranu 

drôtu do ostrej špičky. Výrazne tým prispieva k 

úspešnému navlečeniu drôtu.

0.3mm 0.2mm 0.1mm 0.07mm 0.05mm

Priemery drôtu

Štandardné priemery 
drôtov podporované 

systémom AWT
0,05 AWT (voliteľné) 
Podporované priemery 
drôtov s obvodom HTP.



Spustí  
obrábanie
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Funkcia obnovenia po prerušení drôtu

Keď sa drôt pri obrábaní pretrhne, drôt sa automaticky prevlečie a obrábanie sa obnoví.

Funkcia odstraňovania kalu

Funkcia odstraňovania kalu pomocou 

vzduchu alebo čistej vody na horných  

a spodných vodidlách prispieva k zacho-

vaniu presnosti a konzistentného  

navliekania.
Vodidlo drôtu na spodnej strane

Kocky (farba)
Vodidlo drôtu na hornej strane

Kocky AQ-1U (T)
Vodidlo kociek AWT 

AWT kocky (FJ)

Funkcia žíhania drôtu

Ohrievanie drôtu Jouleovým ohrevom optimalizuje priamosť drôtu.

Vynikajúca priamosť a bezdýzové navliekanie sa odporúča aj pri navliekaní  

drôtu pod vodou.

Funkcia opätovného pokusu o navlečenie drôtu

Funkciu opätovného pokusu je možné nastaviť v prípade, keď sa drôt nedá hladko 

navliecť z dôvodu skrúteného drôtu alebo nenáležitého štartovacieho otvoru.

Funkcia vyhľadávania v kontextovom okne

Presne opakované operácie zdvíhania a spúšťania drôtu pôsobením  

vzduchu prestrčia drôt cez spodný otvor.

Spracovanie hrotu drôtu

Keď sa drôt nepodarí navliecť na špecifikovaný počet  

pokusov, hrot drôtu sa odreže a teplom roztaví do tvaru, 

ktorý sa dá ľahko navliecť, a drôt potom ľahšie prejde  

štartovacím otvorom.

1

2

3

Vyrovnáva drôt

Zavedie drôt do  
štartovacieho otvoru

Navlečie drôt



20 kg cievka drôtu

L-Cut (kosačka drôtu)

Multi-osé riadenie
Ako štandard je vstavaný zásobník

drôtu pre cievky s hmotnosťou až  

20 kg, ktoré umožňujú plynulé  

obrábanie

Vysunutý drôt je narezaný na malé kúsky 

pre ľahkú likvidáciu. (Voliteľné)

Riadenie napájacieho zdroja „SPW-E“  

od spoločnosti Sodick je schopné súčasne 

ovládať až 8 osí. Ovládanie viacerých osí  

je k dispozícii ako voliteľný doplnok 

montovaný od výroby.

Taper flex Neo 45
Taper flex Neo 45 je k dispozícii ako voli-

teľná výbava pre presné obrábanie pod 

veľkým uhlom do 45°. Taper Flex Neo 45 sa 

ľahko používa a nevyžaduje žiadne špeciál-

ne zaškolenie. Voliteľný doplnok sa skladá 

z troch častí: Vodítka pod veľkým uhlom, 

kalibračný prípravok a softvér.

WS-4P/5P
Vlastný interne vyvinutý rotačný stôl Sodick je k dispo-

zícii ako prídavná os A alebo B na indexovanie alebo 

simultánne tvarovanie. (Voliteľné)

OPCIE – OPCIE – 
VOLITEĽNÉ VOLITEĽNÉ 
PRÍSLUŠENSTVOPRÍSLUŠENSTVO



1,300mm

1,040mm

800mm
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ANCS (antikorózny systém)

Optický merací systém

ANCS zabraňuje hrdzaveniu, korózii a zmene farby na obrobkoch 

elektrickým a chemickým pôsobením počas ich opracovania alebo  

pri ponechaní v dielektriku. Tento vyspelý antikorózny systém je účinný 

pri oceli, karbide a zliatinách. (Voliteľný doplnok dostupný od výroby)

Systém importuje obrazové dáta zachytené kamerou namontovanou  

na hlavici jednotky na meranie presnosti spracovaného tvaru. 

Výsledky rezania je tiež možné porovnať s údajmi DXF.

Zvýšená os Z, umožňujúca  

rezy až do výšky 800 mm, je 

dostupná pre model ALC 800G 

ako opcia z výrobného závodu 

pod označením ALC800GH.  

Je schopná rezať veľkosť 

obrobku s rozmermi  

1300 x 1040 x 800 mm.

S3CORE
Nové zariadenie na automatické spracovanie jadra 

Automatické zariadenie na zber jadra, ktoré bolo nedávno vyvinuté 

v súlade s koncepciou jednoduchosti, stability a bezpečnosti. Hlavná 

jednotka pozostáva z magnetu a valca, ľahko sa s ňou manipuluje a je 

nenáročná na údržbu. Umožňuje stabilnú prevádzku bez poškodenia 

obrobku. 

Materiál na obrábanie: Zodpovedá feromagnetickým materiálom 

obrobku, ako je oceľový materiál. 

Forma obrábania: Obrábanie s horným a spodným vodidlom  

v tesnom kontakte 

Časti zariadenia: Inštalácia zariadenia do horného vodítka,  

zbernej skrinky 

* Rozsah pohybu má obmedzenia. 

Veľkosť obrobku

Vysoký stĺp 
(predĺžený zdvih osi Z)



* Tu uvedené údaje o obrábaní sú založené na špecifikovaných podmienkach spoločnosti Sodick, prostredí obrábania a štandardoch merania. 
* V obsahu môžu byť zahrnuté voliteľné doplnky. * Jednotka drsnosti povrchu Rz sa používa na základe noriem JIS B0601:2001 a ISO4287:1997/ISO1302:2002.

VZORKYVZORKY Široká škála  
obrábacích aplikácií

oceľ
40 mm
±3μm

Ra 1,37 μm (Rz 9,76 μm) 
φ  0,2 mm
2 hodiny 25 minút (na 1 komponent)

Materiál obrobku
Hrúbka
Presnosť obrábania

Drsnosť povrchu
Drôt
Čas obrábania

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

TMP Control II

Roh R 0,06 mm 
Je možné reprodukovať presné jemné tvary R na koncoch. Umožňuje 
spoľahlivo realizovať obrábanie s odstupom 0,006 mm/strana.

0.2 mm Odstup 
0,006 mm

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

Materiál obrobku 
Hrúbka 
Presnosť obrábania 
Drsnosť povrchu 
Drôt

Vylepšená presnosť obrábania jemných rohov a vonkajších rohov presne  
reprodukuje tvary zakončení zubov, ktoré vyžadujú vysokú presnosť.

Oceľ 
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 
Hrúbka 
Presnosť obrábania 
Drsnosť povrchu (forma) 
Drsnosť povrchu (dierovanie) 
Drôt

Rohové obrábanie

Scale 2 μm / Scale

φ 15 mm kruhové obrábanie φ 20 mm kruhové obrábanie

Presnosť kruhovosti 0,76 μm Presnosť kruhovosti 1,86 μm

tvrdená oceľ
30 mm
φ 0,2 mm

Materiál obrobku
Hrúbka
Drôt

oceľ
40 mm
φ 0,2 mm

Materiál obrobku
Hrúbka
Drôt

Kruhovitosť Mikroobrábanie
Obrábanie 2-vrstvových kolíkov jadra
Tvar stohovaných kolíkov jadra, kde sa hrúbka mení od 0,3 mm  
do 1,0 mm, je možné stabilne obrábať s vysokou presnosťou. 
33 kolíkov v 2 vrstvách; Rozstup: 0,6 mm

Oceľ 
0,3 až 1,0 mm (hrúbka obrábanej časti) 
±2 μm 
Ra 0,24 μm (Rz 2,05 μm) 
φ 0,1 mm 

Materiál obrobku 
Hrúbka 
Presnosť obrábania 
Drsnosť povrchu 
Drôt

Vylepšený roh R s malým priemerom v 3 rezoch 
Tvar: R0,15mm, R0,20mm, R0,5mm  
Odstup 2 μm/strana

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

Materiál obrobku 
Hrúbka (forma) 
Hrúbka (dierovanie) 
Presnosť obrábania 
Počet rezov 
Drôt
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Hrubý plech

Presné tvary  
spečeného karbidu

Presne tvarované obrába-
nie, ktoré umožňuje montáž 
hrubých pružinových kom-
ponentov

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

Materiál obrobku 
Hrúbka 
Drsnosť povrchu 

Drôt

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

Materiál obrobku 
Hrúbka 
Drsnosť povrchu 

Drôt

Stabilná presnosť tvaru,  
ktorá umožňuje montáž  
v 3 rezoch

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

Materiál obrobku 
Hrúbka 
Drsnosť povrchu 

Drôt

Kontrola absencie  
barelového efektu II
Výrazne zlepšuje presnosť  
tvaru 1. rezu

Oceľ 
100 mm 
φ 0,25 mm

Materiál obrobku 
Hrúbka 
Drôt

Násuvné jadro
5 stupňový uhol úkosu

Jadro s úkosom
5 stupňový uhol úkosu

„Taper Flex Neo: voliteľný doplnok“ napomáha zlepšeniu spracovateľnosti  
obrábania dlhých kužeľových tvaroviek a obrábania rôznych T/B tvarov  
s vysokou úrovňou komplexnosti.

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

Materiál obrobku 
Hrúbka 
Presnosť obrábania 
Drsnosť povrchu 

Drôt

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

Materiál obrobku 
Hrúbka 
Presnosť obrábania 
Drsnosť povrchu 

Drôt

Vysoko kvalitné klzné obrábanie

Vysoko presný komponent  
s 10 stupňovým uhlom úkosu

Materiál obrobku 
Hrúbka 
Presnosť obrábania 
Drsnosť povrchu 
Drôt

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

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

Materiál obrobku 
Hrúbka 
Presnosť obrábania 
Drsnosť povrchu 
Drôt

Obrábanie s úkosom
Hrubý plech s 10 stupňovým  
uhlom úkosu Vysoko presné 
komponenty
Garantovaná výborná tvarová  
presnosť umožňuje hladké  
osádzanie pri tesných odstupoch  
aj pri obrábaní dlhých dielov  
s rozmerom 250 mm.
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ALC600G

ALC800G

ALC400G

Pohľad spredu

Pohľad spredu

Pohľad spredu

Pohľad zhora

Pohľad zhora

Pohľad zhora

(jednotka: mm)ŠPECIFIKÁCIEŠPECIFIKÁCIE
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Dielektrická nádrž ALC400G ALC600G ALC800G ALC800GH
Vonkajšie rozmery  
(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

Hmotnosť v prázdnom 
stave 450 kg 500 kg 800 kg 1.100 kg

Kapacita    790 lit 1.000 lit 1.500 lit 2.500 lit

Dielektrický  
systém filtrácie tekutín

4 Vymeniteľné papierové 
filtre (vnútorný tlak)

4 Vymeniteľné papierové 
filtre (vnútorný tlak)

4 Vymeniteľné papierové 
filtre (vnútorný tlak)

4 Vymeniteľné papierové 
filtre (vnútorný tlak)

Deionizér Živica iónovej výmeny 
(18-litrový typ)

Živica iónovej výmeny 
(18-litrový typ)

Živica iónovej výmeny 
(18-litrový typ)

Živica iónovej výmeny 
(18-litrový typ)

Dielektrické chladiče na strojoch spoločnosti Sodick obsahujú buď fluórovaný skleníkový plyn R410A alebo R407C.

* V dôsledku prebiehajúceho výskumu sa špecifikácie môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia

ALC800GH

Pohľad spredu Pohľad zhora

Obrábací stroj ALC400G ALC600G ALC800G ALC800GH
Rozsah pohybu osi X 400 mm 600 mm 800 mm 800 mm 

Rozsah pohybu osi Y 300 mm 400 mm 600 mm 600 mm 

Rozsah pohybu osi Z 250 mm  350 mm (500 mm opcia) 500 mm 730 (80 ~ 810) mm 

Rozsah pohybu osi U x V 150 x 150 mm 150 x 150 mm 200 x 200 mm 200 x 200 mm 

Uhol úkosu  
(hrúbka obrobku 130 mm) ±25° ±25° ±25° ±30°

Rozmery pracovnej 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 

Max. hmotnosť obrobku 500 kg 1.000 kg  3.000 kg  3.000 kg

Priemer drôtu 0,1 ~ 0,3 mm 0,1 ~ 0,3 mm 0,1 ~ 0,3 mm 0,2 ~ 0,3 mm

Napätie drôtu 3 ~ 23N 3 ~ 23N 3 ~ 23N 3 ~ 23N

Max. rýchlosť drôtu        420 mm/sec 420 mm/sec 420 mm/sec 420 mm/sec

Vzdialenosť od podlahy  
po dosku stola 995 mm 995 mm 995 mm 1.150 mm

Rozmery nástroja stroja  
(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

Inštalačné rozmery stroja 3.425 x 3.850 mm 3.860 x 4.245 mm 4.675 × 5.050 mm 5.500 x 4.600 mm

Hmotnosť obrábacieho 
stroja 3.400 kg 4.600 kg 6.000 kg 6.600 kg 

Celkový napájací vstup 3-fázy, 50/60 Hz, 13 KVA 3-fázy, 50/60 Hz, 13 KVA 3-fázy, 50/60 Hz, 13 KVA 3-fázy, 50/60 Hz, 13 KVA
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