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AL40G/ AL60G/ AL80G

Линейна премиум гама Обемни, електро-ерозийни машини.

create your future
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Първата в света 10-годишна гаранция  
за точност на позициониране
През последните 20 години, откакто Sodick пусна първия в света линеен мотор за EDM, компанията е доставила 
близо 60 000 такива машини и спечелили международно признание за своето техническо превъзходство. 

Новата серия машини AL-G за матрици осигурява точност, скорост и качество от груба обработка и полудовър-
шителни работи до довършителни такива, в резултат на редица нови технологии, включително най-новите 
EDM контроли и генератори. 

В допълнение машините са изградени от изключително твърда структура, с монтирани температурни сензори 
в корпуса на машината, за да се сведе до минимум ефектът от температурните промени по време на високоско-
ростна обработка. 

Големите и лесни за експлоатация, 19-инчови тъч скрийн панели са стандартни, докато програмата 
LN Professional Artificial Intelligence гарантира идеални условия за обработка по всяко време, позво-
лявайки на серията AL-G да се управлява оптимално както от начинаещи, така и от експерти. 

Лесният достъп се осигурява от тристепенен, автоматизиран, вертикален резервоар за обработка, 
който позволява вграждането на голямо разнообразие от технологии за автоматизация.
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Серията обемни, електтро-ерозийни  

машини на Sodick промени значително 

стандартите за производство и то  

продължава още да се развива.
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Основни 
технологии

Пет вътрешно разработени основни технологии за 
постигане на най-високо качество на обработка в света
Започвайки с разработването на генератори, Sodick продължи да полага неуморни усилия в изследването и 
разработването на нови, модерни EDM машини. Философията на Sodick е стремеж към най-високо ниво на 
точност, скорост и гъвкавост на обработка, за да предостави продукти с най-високо качество на своите клиенти.

Гамата на Sodick: Съвременни цифрови управления, високо-скоростни генератори, линейните мотори, контро-
лерите за движение и фините керамични компоненти са се развили като пет основни технологии. Тези разра-
ботки позиционират Sodick на върха на EDM технологиите.

Технология 1 2&

Обемните EDM машини от серията Sodick AL-G разполага с най-новото 
CNC-управление „SP“, което е способно да управлява високоскоростна, пре-
цизна и високоефективна обработка. Потребителският интерфейс използва 
19-инчов цветен тъч скрийн сензорен екран за лесна употреба и експлоата-
ция.

Веригата TMM 4 може да осигури до 50% повече напрежение при ерози-
ране от конвенционалните машини. Веригата BSN4 е друга нова функция 
за подобряване на качеството и скоростта на довършителното ерозиране, 
чрез контролиране на времето в нано-секунди.

Технология 3
Най-забележителните характеристики на вътрешно разработените и произ-
ведени линейни мотори на Sodick са високоскоростното движение по ос и 
бързата реакция, които са резултат от движение без износване и без нужда 
от старомодни сферични винтове. Конвенционалните задвижващи систе-
ми използват сферични винтове, за да преобразуват въртеливото движение 
на мотора в линейно движение на хода на оста, което води до неизбежно 
влошаване в отговор на високоскоростни сервомотори поради обратен, 
камшичен удар и механично допълнително движение. Линейните мотори 
обаче осигуряват директно движение към всяка ос без да преобразуват ро-
тационните движения на мотора в линейно движение.

Линеен мотор

CNC-управление + високо-скоростен генератор
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Най-новият контролер за движение на Sodick 
„K-SMC“ е приложен в серията AL-G и се отличава с 
още по-кратко време за реакция от 0,4 до 1 микро-
секунда. Контролерът за движение е разработен 
в САЩ от собственото научноизследователско и 
развойно подразделение на Sodick, разположено 
в Силициевата долина, специално, за да отговори 
и да надмине взискателните изисквания на EDM 
процесите днес и за в бъдеще. Той е вграден в гене-
ратора на машината, като контролира движението 
на осите и следи промените в искровата междина.

С въвеждането на нови усъвършенствани абсолют-
ни линейни стъклени скали, необходимостта от 
рефериране е премахната. Следователно се осигу-
рява пълен позиционен контрол по всяко време и 
намалено време за настройка.

В основните компоненти, като пинол и маса, серията EDM машини за изработ-
ването на матрици на Sodick е оборудвана с вътрешно разработени керамични 
материали, които са внимателно проучени и се считат за най-добрия материал 
за използване в EDM машини от висок клас. 

Керамичният пинол, разработен от Sodick, характеризиращ се с лекота, здрава 
структура и без термична деформация, се задвижва от двете страни от линей-
ни мотори по симетричен начин (патент на Sodick) и позволява изключително 
точно и плавно движение, без да причинява отклонение или изкривяване на 
плъзгачите.

Разширен дизайн на машината:
Структура с висока твърдост
Отлятата конструкция на машината е проектирана 
със силно оребрени секции, за да осигури превъзход-
на дългосрочна твърдост и стабилност. Повърхности-
те, към които са монтирани линейните направляващи  

THK SSR са върху шабаровани на ръка повърхности, 
за да се осигури идеална равнина и изключител-

на геометрия на машината.

Освен това, машината има вградена система 
за циркулация на въздуха и диелектрика за 
поддържане на постоянна вътрешната и външ-

ната температура на машината.

NC-устройство

Контролер  
за движение  

на Sodick

Линеен 
мотор

Електрод
Детайл

G
ap

 м
еж

ди
на

Мотор

Енкодер

Сферичен 
винт

Задвижване 
на мотора

NC-устройство

G
ap

 м
еж

ди
на

Детайл
Електрод

Линейно моторно 

задвижване
Конвенционален сферичен 

винт

Предимствата на керамичния материал 

1.  Когато се използва в движещи се компоненти, като пинол, ниската плътност е ефек-
тивна за намаляване на теглото, което води до повишена динамична реакция, което 
пък води до превъзходно качество на обработваната повърхност. 

2.  Ниският коефициент на линейно топлинно разширение минимизира термичната 
деформация, причинена от промяната на температурата по време на процеса на 
ерозиране, осигурявайки висока точност. 

3.  Отличната електрическа изолация позволява дори много ниската енергия на ра-
зряд, използвана по време на довършителни дейности, да бъде ефективно проведе-
на между електрода и детайла. 

4.  Стабилността на керамичния материал не се влияе от времето.

Динамична спирачка

Охлаждаща  
тръба
Пневматичен  
баланс
Керамичен 
пинол

Магнит

Структура на 
керамичната глава

Керамични компоненти + керамичен пинол

Контролер за движение

Система за циркулация 
на диелектрична течност 

използва охладителен 
агрегат който е с висока 

прецизност.

В машината 
е вградена и 

допълнителна 
система за 

циркулация на 
въздуха.
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Работна зона

Гамата AL-G е проектирана за още по-лесен достъп и експлоатация. Използ-
ва се автоматичен тристепенен резервоар за издигане и спускане, и работен 
NC-панел, копчета за регулиране на нивото на промиване/налягането и дис-
танционно управление, които са разположени в предната част на машината, 
което предлага още по-голямо открито пространство в работната зона.

Благодарение на широко отворената страна е лесно да монтирате робот до 
машината и да организирате система за автоматизация. Друго предимство 
на новия ергономичен дизайн е, че роботът може да бъде позициониран и от 
двете страни на машината като стандартна функция.

S-Viewer

S-Viewer може да бъде свързан към множество машини. Той осъществява достъп до NC блоковете, за да придобие 
данни и да ги натрупа в сървъра, позволявайки на данните да бъдат наблюдавани в уеб браузър на компютър или 
смартфон.

TH COM

Серията AL-G е оборудвана с новата система за прецизна термична 
компенсация „TH COM“* като стандартна опция.

Температурните сензори са монтирани по целия корпус на маши-
ната и CNC управлението записва температурните колебания. Той 
автоматично компенсира движе-
нията на осите, за да сведе до ми-
нимум термичното изместване.

*За да се възползвате максимално от функци-
ята, е необходимо да инсталирате машината 
в определената от Sodick среда.

Стандартни функции

Записаните данни за температурата могат 
да бъдат показани на контролера.
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Механизмът за линейно моторно задвижване генерира ултра 
високо-скоростен ефект на изпомпване, като ефективно пре-
махва стружки, газ и въглерод, които се намират между елек-
трода и детайла. Следователно машинната обработка може да 
се извърши без необходимост от промиване.

Финишна повърхност (Огледален завършек)  
 Ra 0,08 µm 
 (Матиран завършек) 
 Ra 0,15 µm

Време за обработка  (Огледален завършек)  
 2 часа и 25 минути  
 (Матиран завършек)  
 1 час и 39 минути

За да се осигури много точно право движение във всяка ос, се 
използват висококачествени линейни направляващи. Тези на-
правляващи са фиксирани на място върху шабаровани на ръка 
повърхности за оптимална точност.

Предимства на линейната  
система с моторно задвижване

БЪРЗ СКОК

Рязкото движение нагоре генерира отрица-
телно налягане между електрода и повърх-
ността на детайла, където диелектричната 
течност нахлува заедно със стружки, газ и 
катран.

СКОК

Неравномерният поток на промиване води не 
само до остатъчни стружки, газ и катран, но и 
до неравномерна концентрация на диелек-
тричната течност

БЪРЗО СПУСКАНЕ

Стружките, газът и катранът, намиращи се 
между електрода и детайла, се изхвърлят 
ефективно заедно с диелектричната течност.

СПУСКАНЕ

Остатъчните стружки, газ и катран причиняват 
вторично колебание на процеса, което води до 
нестабилни условия на междината, колеба-
ния в  работата на генератора и излишни 
движения.

Обработка на базата на линеен мотор (без промиване)

Механична обработка на базата на сферични винтове  
(с промиване)

Без операции за промиване Ерозиране с дълъг електрод
Огледална и матова повърхнина

Здрав линеен водач

Материал на детайла Стомана (HRC50 – 53) 

Дълбочина на обработка 30 mm (конусовидна 1°/ на страна) 

Пробен отвор φ 0,80 × 27 mm + φ 0,30 × 3 mm 

Изходни диаметри φ 0,50 mm 

Материал на електрода Cu 

Брой електроди 

Груба обработка (Огледален  
и матиран завършек): 1 
Полуфинни работи (Огледален  
и матиран завършек): 1 
Финишно (Огледален завършек): 1 
(Общо 3/отвор) 
(Матиран завършек): 1  
(Общо 3/отвор) 

Електроден офсет 0,05 mm/ на страна 

Отвор за обработка 
(Ляв A)  
Огледален завършек 

Електрод

Електрод за груба 
обработка

Полуфин електрод

(Огледално покри-
тие) Фин електрод

Отвор за обработка 
(Десен B)  
Матиран завършек 

Електрод 

Електрод за груба 
обработка

Полуфин електрод

(Огледално покри-
тие) Фин електрод

1 1

2 2

3 4

1 3
2

A B

4
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LN Professional AILN
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AI
„LN Professional AI“ предлага широка гама от приложими шаблони за ерозиране, 
за да отговарят на различни изисквания за обработка. За всеки шаблон са налични 
оптимални условия на обработка и междуосови движения, както и NC програми 
които се генерират автоматично от базата данни на изкуствения интелект, 
максимизирайки възможностите на линейните мотори.

LN Professional предлага широка гама от приложими шаблони за ерозиране,  
за да отговарят на различни типове изисквания за обработка. За всеки шаблон 
за ерозиране са налични оптимални условия на обработка и движения на оси. 
Различните видове обработка могат да се извършват чрез прости операции, 
без да зависят от уменията и опита на оператора.

Голямо разнообразие от приложими 
шаблони за обработка

Екран за търсене на различни видиве 
обработки

Екран за търсене на обработки за графитни 
електроди

LN Professional предлага широка гама от 
приложими шаблони за ерозиране, за да от-

говарят на различни типове изисквания за 
обработка. За всеки шаблон за ерозиране са 
налични оптимални условия на обработка и 

движения на оси. 

Различните видове обработка могат да се 
извършват чрез прости операции, без да 

зависят от уменията и опита на оператора. 
Ако се избере схема за обрабитка на осно-

вен електрод в сърцевина например, LN 
Professional автоматично генерира най-под-

ходящите условия на обработка и необхо-
димите движения по осите.

Лесно въвеждане на 
данни за обработка

Кръг Квадрат Квадрант

Процесът на обработка на множество части може лесно да бъде програмиран 
(с опции за решетка, кръг или форма).

Освен това дължината на движение на електрода и заявките за обработка  
могат да се програмират или променят лесно.

Многофункционална  
настройка на позицията
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За всеки модел на обработка удобната за ползване 
графика позволява на операторите да въвеждат 
плана за обработка, включително материали за 
електроди и контролни детайли, дълбочината на 
ерозиране и лесната обработка на повърхността, 
както и минимизирането на грешки при въвеждане.

Удобен за ползване 
графичен дисплей

Настройка за 
позициониране и 
координация

Смяна на 
електрод

Движения и машинна 
обработка

Поредица от машинни операции могат да бъдат 
извършени чрез натискане или щракване върху 

бутони без никакви специализирани познания 
за NC код. Сложните програми могат да бъдат 
създадени лесно чрез прост избор на записи, 

като обработка, настройка за координация, 
движение, смяна на електроди с помощта на ATC, 

позициониране и изместване на електрода.

Лесно могат да се създават  
сложни програми

Оригиналните NC програми на клиента могат да бъдат запазени чрез прости опе-
рации, с коментари или забележки в началото на програмата. Тъй като NC програ-
мите, включващи ноу-хау на опитен оператор, могат да бъдат запазени, е възмож-
но вътрешно-разработеното ноу-хау да се предаде на следващото поколение.

Запазване на оригинални програми

Данните за позицията могат да се въвеждат и редактират в 
текстов формат на персонален компютър, без да е необхо-
дим специален софтуер. Освен това epx-данните могат да 

бъдат импортирани от 3D CAD файлове директно в контро-
лера на машината.

Импортиране на данни за 
позицията и EPX файл Данни за 

позицията

Въвеждане и редактиране  
на данни за позицията

Кратки и опростени NC програми, описващи условията на обработка и стойности-
те на отместване, могат да бъдат изведени или свободно персонализирани. Също 
така, те могат лесно да се прилагат за обработка на профили.

Опростени NC програми
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Най-актуалните казуси

Данните за обработка, посочени тук, се основават на зададените от Sodick условия, обработваща среда и стандарти за измерване.

Примерите за обработка от „TPC4“ включва генератор SP

Материал на детайла WC 

Промиване на долния отвор 0,1 MPa 

Дълбочина на обработка 7,5 mm 

Пробен отвор φ 7,5 mm 

Материал на електрода CuW 

Размер на електрода φ 15 mm × 3 

Електроден офсет 0,04 mm/страна 

Финишна повърхност Rz 3,8 μm 

Общо време на обработка 1 ч, 52 мин и 41 сек. намалено с 28%  
в сравнение с конвенционалните методи 

Износване на електрода 
Груба обработка  1,43 mm 
Полудовършителни работи  0,22 mm 
Финишно  0,04 mm 

Завършване с еднакво качество на повърхността (BSN4)

Материал на детайла Неръждаема стомана 

Промиване Няма 

Дълбочина на обработка 0,2 mm 

Материал на електрода Графит (TTK-5), (1 завършване) 

Размер на електрода 100 × 150 mm 

Електроден офсет 0,15 mm/страна 

Финишна повърхност Rz 4,8 μm 

Общо време на обработка 21 ч и 20 мин 

Меден волфрам x WC 
Времето за обработка  

се намалява с 28%

100 x 150 mm Финишен 
електрод

Left Side Corner R
(Magnifying 100 diameter)

Right Side Corner R
(Magnifying 100 diameter)

Материал на детайла Неръждаема стомана 

Дълбочина на обработка 5 mm 

Материал на електрода Cu 

Размер на електрода φ 4,0 mm x 9 позиции (× 2) 

Финишна повърхност Ra 0,072 μm (Rz 0,41 μm) 

Износване на електрода Финишно 0,002 mm (долна част) 

Материал на детайла Неръждаема стомана 

Дълбочина на обработка 0,3 mm 

Материал на електрода Cu 

Размер на електрода 1,0 mm x 2,5 mm (× 6) 

Финишна повърхност Rz 0,5 μm 

Време за обработка 1 ч, 4 мин и 25 сек. 

Долен ъгъл R 4 μm 

Обработка с множество 
отвори чрез сложен 
електрод

Обработка  
на малки ъгли R

Материал на детайла Инконел 

Дълбочина на обработка 5 mm 

Материал на електрода Gr TTK8 

Размер на електрода 0,7 mm x 30 mm 

Финишна повърхност Ra 1,75 μm 

Време за обработка 15 мин и 17 сек. 

Износване на електрода При върха 0,005 mm 

Материал на детайла Титаниева сплав 

Дълбочина на обработка 5 mm 

Материал на електрода Gr TTK8 

Размер на електрода 0,7 mm x 30 mm 

Финишна повърхност Ra 2,09 μm 

Време за обработка 52 мин и 57 сек. 

Износване на електрода При върха 0,764 mm 

Механична обработка  
на титанови ребра

Обработка на ребра  
с инконел



Новото захранване SP подобрява 
производителността на обработка

Електроди – Детайл Описание на технологията

Мед – Стомана
Подобрената реакция на управлението на мотора и развитието на веригата  
за довършителни работи BSN4 увеличава скоростта на обработка

Меден волфрам – WC
Развитието на веригата TMM4 увеличава скоростта на обработка на мед-волфрамов/
карбид

Меден графит – WC
Подобрено решение за управление на функцията SGF 
Добавената поддръжка за мед-графит (CuGr) увеличава скоростта на обработка

Мед – Алуминий
SGF управлението е приложено за алуминий за увеличаване на скоростта  
на обработка

Типове на обработка Нова функция Описание на функцията

Груба обработка TMM4 верига
Високоскоростна обработка на WC материали, постигната с помощта на къси импулси  
с високи стойности на пиков ток

Полудовършителни 
работи

TPC4 контрол
Висока скорост в междинната зона за довършителни работи чрез подобряване  
на годността за стесняване на междините

Финишна обработка BSN4 верига
Равномерен и високоскоростен разряд в зоната за довършителни работи чрез точен  
импулсен контрол за обработвани повърхности без неравности

Мат. на електрода Мед 

Р-р на електрода Площ на разряда прибл. 10 mm диам. 

Електроден офсет 0,20 mm/страна 

Дъл. на обработка 1 mm 

Мат. на детайла Стомана (SKD-61) 

Условия за работа Генерирано от LN Professional 

Финишповърхност Rz 1,0 μm/Ra 0,11 μm 

Мат. на електрода Мед (6 финишни) 

Р-р на електрода 12 mm диам. 

Електроден офсет 0,15 mm/страна 

Наляг. на струята 0,1 MPa 

Пробен отвор 2 mm диам. 

Дъл. на обработка 10 mm 

Мат. на детайла WC (G3) 

Условия за работа Генерирано от LN Professional 

Финишповърхност Rz 5,6 μm/Ra 0,79 μm 

Новото захранване SP удвоява скоростта на реакция на управлението на мотора, докато качеството и скоростта 
на обработката с електрически разряд води до нови контроли и вериги, включително: до 50% повече напре-
жение при грубо ерозиране (TMM4 верига), повишена скорост на полудовършителните работи (управление на 
TPC4) и подобрено качество и скорост на довършителното ерозиране чрез прецизен импулсен контрол (верига 
BSN4).

Скорост  
на обработване

WC и стоманени  
материали

Подобрени  
с 20%

Обработени повърхности  
с по-малко неравности

Електрод 

1
Електрод 

2
Електрод 

3 4
Електрод 

5
Електрод 

6

Електрод 

1
Електрод 

2
Електрод 

3 4
Електрод 

5
Електрод 

6

Electrode

1
Electrode

2
Electrode

3

Electrode

1
Electrode

2
Electrode

3

21%
по-

бързо

Общо време на конвенционална обработка

Общо време на обработка за LN Pro AI

Времето за обработка BSN4 се подобрява  
с 21% 
Високоскоростно финишно ерозиране  
с еднакво качество на повърхността

LN Pro AI + TMM4 времето за обработка  
се намалява с 21% (Мед – WC)
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Опции

Ротационната глава Sodick (ос C) „SEC10“ предлага 1/1 000 000 от стан-
дартната разделителна способност. Тя позволява индексиране с висока 
точност с директно задвижване и непрекъснато въртене (20 rpm), разши-
рявайки възможностите за обработка.

SCR-72P, ротационната глава с по-висока скорост на въртене до 2000 
оборота в минута (разделителна способност 1/720 000) също е налична.

В гамата от машини AL-G се предлага линеен магазин на елек-
троди. Това позволява операции с много електроди да бъдат 
постигнати в режим без надзор.

Като стандартна функция, ATC е монтиран от дясната стра-
на на работния резервоар. Ако е необходима втори ATC, той 
може да бъде монтирана от лявата страна.

Sodick също така предлага автоматична смяна на инструмен-
ти с 16/32 позиции. Операторите могат лесно да организират 
програма за автоматизация със софтуера LN Professional и да 
осигурят работа без надзор.

Ротационна глава с висока точност, ос C

ATC магазин за електроди

ATC с голям капацитет

SEC-10 SCR72P

Разделителна способност 1/1 000 000 1/720 000 

Макс. скорост на шпиндела 2 – 20 rpm 2000 rpm 

Макс. ток 80 A 40 A 

Промиване чрез оста като стандартна функция като стандартна функция 

AL40G/ AL60G/ AL80G

Брой станции 16/32 позиции 

Макс. размери на електрода (Ш x Д mm) 
ø 75 x 200 (използвайки 1 позиция)  
ø 250 x 200 (използвайки 4 позиции) 

Макс. тегло на електрода (kg) 10 

Макс. размери на електрода (Ш x Д х В) 75 x 75 x 200 mm (вкл. държача на електрода) 

Макс. тегло на електрода 3 kg 

Брой позиции за ATC магазина 4 (AL40G) 6 (AL60G, AL80G)
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Удължената работна височина се предлага като 
фабрична опция чрез спускане на керамичната 
маса за по-големи детайли или въртящи се маси. 

• AL40G: 50 mm или 100 mm спускане на масата 
•  AL60G/AL80G: 50 mm спускане на масата

Sodick винаги са разработвали свои собствени контро-
лери и това е позволило на компанията да разработи 
8-осово симултантно управление. Никой друг произво-
дител на EDM не може да предложи тази функция. Мно-
гоосовата EDM обработка се използва главно в аеро-
космическата и медицинската индустрия, но може да се 
използва и за производство на части. Възможността за 
захващане на детайла веднъж и след това да се извърш-
ва сложна операция, повишава производителността и 
точността.

Благодарение на автоматичния 3-степенния резервоар, 
достъпът за автоматизация е лесен.

Възможно е монтирането на робот от двете страни на 
машината, за да се реализира денонощна работа без 
надзор. А ефективното автоматизирано производство 
е опростено и по-рентабилно.

8-осова симултантна технология

Система за автоматизация

Спускане на масата

(необходим е SP-E контролер)
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Machine AL40G AL60G AL80G
Размери на работната маса (Ш x Д) 600 x 400 mm (керамика) 750 x 550 mm (керамика) 1100 x 700 mm (керамика)
Вътрешни р-ри на работен резервоар (Ш x Д х В) 750 x 620 x 350 mm 950 x 740 x 450 mm 1400 x 950 x 500 mm
Ниво на течност в работния резервоар (мин. до макс.) от 100 до 300 mm от 150 до 400 mm от 150 до 450 mm
Капацитет на работния резервоар 190 литра 330 литра 690 литра
Движение на ос X 400 mm 600 mm 850 mm
Движение на ос Y 300 mm 420 mm 520 mm
Движение на ос Z 270 mm 370 mm 420 mm

Разстояние 
от стягащия 
патронник 
към плота на 
масата

Автоматично

EROWA  
COMBI 

от 150 до 420 mm от 200 до 570 mm от 250 до 670 mm

3R COMBI  
3R MACRO

от 133 до 403 mm от 183 до 553 mm от 233 до 653 mm

Ръчно от 150 до 420 mm от 200 до 570 mm от 250 до 670 mm

Макс. тегло на електрод 50 kg 50 kg 100 kg
Макс. тегло на детайла 550 kg 1500 kg 3000 kg
Разстояние от пода до плота на масата 830 mm 850 mm 840 mm

Размери на машината (Ш x Д х В)
1675 x 2600 x 2330  

(включва захранване и 
диелектричен резервоар)

1875 x 2930 x 2570  
(включва захранване и 

диелектричен резервоар)

2160 x 3225 x 2900 
(включва захранване и 

диелектричен резервоар)

Тегло на машината
4100 kg (включва 

захранване и диелектричен 
резервоар)

5350 kg (включва 
захранване и диелектричен 

резервоар)

9800 kg (включва 
захранване и диелектричен 

резервоар)

Необходимо въздушно налягане 0,65 MPa 0,65 MPa 0,65 MPa
Въздушен дебит 100 NL/min 100 NL/min 100 NL/min
Обща консумация на електроенергия 3-фазов, 50/60 Hz, 10 kVA 3-фазов, 50/60 Hz, 10 kVA 3-фазов, 50/60 Hz, 11 kVA

Диелектричен резервоар AL40G AL60G AL80G
Диелектрична течност Масло Масло Масло
Капацитет на диелектричния резервоар 285 литра 465 литра 845 литра
Необходимо количество 330 литра 560 литра 1000 литра

Филтри
Сменяеми хартиени 

филтри
Сменяеми хартиени 

филтри
Сменяеми хартиени 

филтри

Диелектричните охладители на машините Sodick съдържат или флуориран парников газ R410A или 407C.
Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие поради непрекъснатите изследвания и разработки

Спецификации на машината

Макс. ток за обработка 40 A (AL80G = 80 A) 

Генератор Оптимален контрол на импулса 
за модел TMM 4 (SGF, BSN4, SVC) 

Изискване за мощност 200/220 V 50/60 Hz 

CNC управление Многофункционално -  
OS, M4-LINK system

Капацитет на потребителска памет Запазване на 30 MB 
Устройство с памет SSD карта, външна USB флашка 

Формат на въвеждане Външна памет, сензорен панел, 
клавиатура, 

Тип дисплей 19” TFT-LCD (XGA) 
Набор от символи Буквено-цифров и символи 

Клавиатура Стандартна със 101 клавиша,  
с функционален клавиш 

Дистанционно управление 
(стандартно) 

Стандартен бутон за ръчно 
управление (с възможност за 

превключване), асистент от A0 
до A3, захващане/пускане и т.н. 

Команда за позициониране Инкрементално и абсолютно 

Макс. команда за въвеждане 
±999999,999/±99999,9999/±
999,99999 (с възможност за 

превключване) 

Капацитет за съхранение при 
условия на обработка 1000 условия (от C000 до C999) 

Капацитет за съхранение на 
настройките за изместване 1000 условия (от H000 до H999) 

Присвояване на последователен 
номер на програмата от N000000000 до N999999999 

Нива на влагане на 
подпрограми 50 

Нива на влагане на Q команди 7 

Брой координати 60 

Оси за едновременно 
управление 4 оси (макс. 8 оси със SP-E) 

Блок за мин. задвижване 0,01 μm 

Мин. команда за въвеждане 0,001 μm 

AJC скорост XY оси Макс. 10 m/min 

AJC скорост Z оси Макс. 36 m/min 

Макс. скорост на подаване Макс. 6 m/min 

Механизъм за откриване на 
позиция 

Завършен затворен цикъл 
(линейни скали) 

Задвижващ механизъм Линеен мотор 

Компенсации 

Грешка в окръжността, грешка 
в средата на окръжността и 

корекции на въртящия момент 
за всяка ос 

CNC захранване SP/SP-E
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Оформление на машината

Всички CE машини имат външен трансформатор с размери около 650 x 460 x 540 mm
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Sodick Europe Ltd.

Agincourt Road
Warwick, CV34 6XZ
United Kingdom

Sodick Contact

Phone +44 (0) 19 2669 8888
email europe@sodick.eu.com
online www.sodick.org

create your future


