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AL40G/AL60G/AL80G

Elektrodrążarki Liniowe Klasy Premium

create your future
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Pierwsza na Świecie 10-letnia  
Gwarancja Dokładności Pozycjonowania
W ciągu ostatnich 20 lat, odkąd Sodick wprowadził na rynek pierwszą na świecie elektrodrążarkę wgłębną, napę-
dzaną silnikiem liniowym, firma wyprodukowała prawie 60 000 takich maszyn, które zdobyły międzynarodowe 
uznanie za swoją wyższość techniczną nad innymi rozwiązaniami.

Nowa seria elektrodrążarek AL-G poprawiła dokładność, szybkość i jakość obróbki, począwszy od obróbki zgrub-
nej i półwykańczającej po wykańczającą, dzięki wielu nowym technologiom, w tym najnowszemu sterowaniu 
obróbką elektroerozyjną i układom generatora.

Maszyny wykorzystują bardzo sztywną konstrukcję, z czujnikami temperatury zainstalowanymi na całym korpusie 
maszyny, aby zminimalizować wpływ zmian temperatury podczas bardzo szybkiej obróbki.

Łatwe w obsłudze 19-calowe ekrany dotykowe są standardem a program sztucznej inteligencji LN Pro-
fessional AI zapewnia idealne warunki obróbki przez cały czas, umożliwiając optymalną obsługę serii 
AL-G zarówno początkującym, jak i ekspertom.

Łatwy dostęp zapewnia trójstronny, zautomatyzowany, opuszczany zbiornik roboczy, umożliwiając 
stosowanie szerokiej gamy technik automatyzacji.
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Seria elektrodrążarek Sodick AL  

znacząco zmieniła standardy  

produkcji i nieustannie ewoluuje.
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Technika  
Produkcji

Pięć kluczowych technik produkcyjnych samodzielnie roz- 

wijanych dla osiągnięcia najwyższej na świecie jakości obróbki

Począwszy od opracowania układu generatora, Sodick nie ustaje w wysiłkach w zakresie badań i rozwoju zaawan-
sowanych elektrodrążarek. Filozofią Sodicka od początku było ciągłe dążenie do najwyższego poziomu dokładności, 
szybkości i wszechstronności obróbki, dla dostarczania swoim klientom produktów najwyższej jakości.

Generatory, układy wyładowań, silniki liniowe, sterowniki posuwu i podzespoły ceramiczne ewoluowały, jako pięć 
podstawowych technik Sodick’a. Te osiągnięcia sprawiły, że Sodick znalazł się na szczycie techniki elektroerozyjnej.

Tech 1 2&

Seria elektrodrążarek wgłębnych Sodick AL-G wyposażona jest w najnowszy 
generator „SP”, który umożliwia obróbkę z dużą prędkością, precyzją i wydaj-
nością. Interfejs użytkownika korzysta z 19-calowego, kolorowego ekranu do-
tykowego, co ułatwia obsługę i eksploatację.

Układ TMM 4 może zapewnić do 50% wyższe napięcie drążenia niż konwen-
cjonalna maszyna. Obwód BSN4 to kolejna nowa funkcja poprawiająca jakość 
i szybkość obróbki wykańczającej, poprzez dobór czasu włączenia impulsu z 
dokładnością nanosekund.

Tech 3
Najbardziej wyróżniającymi się cechami opracowanych i wyprodukowanych 
przez firmę Sodick silników liniowych są szybki posuw osi i szybka reakcja, któ-
re wynikają z ruchu bez zużycia i bez potrzeby stosowania przestarzałych śrub 
kulowych. Konwencjonalne systemy napędowe wykorzystują śruby kulowe do 
przekształcania ruchu obrotowego silnika w ruch liniowy wzdłuż osi, co pro-
wadzi do nieuniknionego pogorszenia odpowiedzi serwomotorów z powodu 
luzów i mechanicznego zaniku ruchu. Silniki liniowe zapewniają bezpośredni 
napęd w każdej osi bez konwersji ruchu obrotowego silnika w posuw liniowy.

Silnik Liniowy

Generator NC + Układ Wyładowań
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W serii AL-G został zastosowany najnowszy sterow-
nik posuwu Sodick „K-SMC”, który charakteryzuje  
się jeszcze krótszym czasem reakcji: 0,4 do 1 mikro-
sekundy. Sterownik posuwu został opracowany w 
USA przez ośrodek badawczo-rozwojowy firmy 
Sodick, zlokalizowany w Dolinie Krzemowej, utwo-
rzony w celu spełnienia i podniesienia wysokich wy-
magań procesu elektroerozji na dziś i na przyszłość. 
Układ został zintegrowany z generatorem maszyny, 
kontroluje ruch osi oraz monitoruje zmiany w szcze-
linie obróbkowej.

Wraz z wprowadzeniem nowych zaawansowanych, 
bezwzględnych liniałów optycznych wyeliminowano 
konieczność bazowania. Zapewnia to ciągłą i pełną 
kontrolę pozy-cji, skracając czas ustawiania.

Główne podzespoły, takie jak kolumna osi Z i stół roboczy elektrodrą-
żarek serii AL wykonane są ze specjalnego rodzaju ceramiki. Użyty  
materiał ceramiczny został wcześniej dokładnie przebadany i jest uwa-
żany za najlepszy do stosowania w wysokiej klasy obrabiarkach EDM.

Opracowana przez firmę Sodick ceramiczna kolumna osi Z, jest lekka i 
sztywna nie ma odkształceń termicznych, jest napędzana z obu stron 
przez silniki liniowe w sposób symetryczny (patent Sodick), umożliwia-
jąc niezwykle dokładny i płynny ruch bez powodowania odchyleń lub 
zniekształceń prowadnic.

Zaawansowany Design: 

Sztywna Konstrukcja 

Cyfrowa symulacja konstrukcji korpusu pozwoliła na 
optymalne dobranie ożebrowania w celu zapewnienia 
długoterminowej sztywności i stabilności. Powierzchnie, 
do których prowadnice liniowe typu kulowego THK SSR 

są montowane na powierzchniach szlifowanych  
ręcznie, aby zapewnić idealnie płaską powierzch-

nię i wyjątkową geometrię maszyny. 

Maszyna posiada układ cyrkulacji powie-trza i 
dielektryka wewnątrz maszyny, aby stabilizować 

wewnętrzną i zewnętrzną temperaturę odlewu.

Jednostka sterująca

Sterownik 
posuwu

Silnik  
liniowy

Elektroda
Przedmiot  
obrabiany
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Silnik

Enkoder

Śruba 
pociągowa

Sterownik 
silnika

Jednostka sterująca
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Elektroda

Napęd silnika liniowego Układ napędu śrubowego

Zalety Podzespołów Ceramicznych

1.  Używany w ruchomych elementach, takich jak pinola, niski ciężar właściwy skutecznie 
obniża wagę, prowadząc do szybszej reakcji, co skutkuje doskonałą jakością obrabianej 
powierzchni.

2.  Niższy współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej redukuje odkształcenia termiczne 
spowodowane zmianą temperatury podczas obróbki, zapewniając wysoką dokładność.

3.  Doskonała izolacja elektryczna umożliwia efektywne przewodzenie impulsów o małej 
amplitudzie podczas wykańczania w szczelinie obróbkowej.

4.  Długotrwała stabilność ceramiki.

Hamulec dynamiczny

Rura  
chłodzenia

Poduszka 
powietrzna

Kolumna 
ceramiczna

Magnes

Budowa głowicy 
ceramicznej

Podzespoły Ceramiczne + Pinola Ceramiczna

Sterownik Posuwu

Precyzyjny  
Układ Kompensacji 

Temperatuy

Układ cyrkulacji 
powietrza w 

maszynie

Przedmiot  
obrabiany
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Obszar roboczy

Seria AL-G została zaprojektowana z myślą o jeszcze łatwiejszym dostępie i przy-
jaźniejszej obsłudze. Posiada automatyczny, trójstronny, opuszczany  zbiornik. 
Panel sterowania numerycznego, pokrętła regulacji poziomu dielektryka/ciśnie-
nia przepłukiwania oraz pilot zdalnego sterowania umieszczone są z przodu ma-
szyny, co ułatwia dostęp do zbiornika roboczego. 

W rezultacie bardzo prosto jest zainstalować obok robota i zautomatyzować 
maszynę. Kolejną zaletą nowej ergonomicznej konstrukcji jest to, że roboty 
mogą być standardowo podłączone po obu stronach maszyny.

S-Viewer

S-Viewer’a można podłączyć do wielu maszyn. Program ma dostęp do sterowania w celu archiwizacji danych na ser-
werze. W efekcie możliwe jest monitorowanie danych w przeglądarce internetowej na komputerze PC lub smartfonie.

TH COM

Seria AL-G jest standardowo wyposażona w nowy precyzyjny układ 
kompensacji termicznej „TH COM”*.

W całym korpusie maszyny rozmieszczone są czujniki temperatury. 
Sterowanie rejestruje wahania temperatury by automatycznie skom-
pensować ruchy osi, w celu redukcji 
przemieszczenia termicznego.

*Aby w pełni wykorzystać tę funkcję, należy 
zainstalować urządzenie w otoczeniu zalecanym 
przez firmę Sodick.

Funkcje standardowe

Zarejestrowane dane temperaturowe  
mogą być wyświetlane na sterowniku.
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Mechanizm napędowy oparty na silniku liniowym powoduje 
odskok elektrody wytwarzający podciśnienie, czym skutecznie 
usuwa urobek, gaz i węgiel ze szczeliny obróbkowej. Dzięki temu 
obróbka nie wymaga przepłukania.

Wykończenie (Wykończenie lustro) 0,08 μmRa 
powierzchni (Wykończenie mat) 0,15 μmRa

Czas obróbki (Wykończenie lustro) 2h 25m 
 (Wykończenie mat) 1h 39m

W celu zapewnienia bardzo dokładnego posuwu w każdej osi 
zastosowano wysokiej jakości szyny liniowe. Dla uzyskania opty-
malnej dokładności szyny mocowane są na ręcznie skrobanych 
powierzchniach.

Zalety układu napędu  
silnikiem liniowym

SZYBKI ODSKOK

Szybki ruch w górę wytwarza podciśnienie 
między elektrodą a powierzchnią przedmiotu 
obrabianego, gdzie dielektryk dostaje się wraz  
z urobkiem, gazem i smołą.

PODNIESIENIE

Nierównomierne przepłukiwanie nie tylko  
pozostawia urobek, gazu i smołą, ale też  
różnicuje stężenie dielektryka

SZYBKI DOSKOK

Urobek, gaz i smoła znajdujące się między  
elektrodą a przedmiotem obrabianym są  
skutecznie usuwane razem z dielektrykiem.

OPUSZCZENIE

Pozostałości urobku, gazu i smoły powodują wtór-
ne wyładowania, prowadzące do niestabilnych 
warunków obróbki, naruszających jednorodność 
powierzchni.

Obróbka oparta na silniku liniowym (bez przepłukania)

Obróbka oparta na śrubach kulowych (z przepłukiwaniem)

Drążenie bez przepłukiwania Obróbka elektrodami 
szpilkowymi
Mirror and matte finishing

Bardzo sztywne prowadnice liniowe

Materiał obrabiany Stal (HRC50 – 53) 

Głębokość drążenia 30 mm (Stożek 1°/stronę)

Otwór prowadzący φ 0,80 × 27 mm + φ 0,30 × 3 mm 

Średnica zewnętrzna φ 0,50 mm

Materiał elektrody Miedź 

Liczba elektrod

(Wykończenie lustro i mat): 1
Pólwykańczająca 
(Wykończenie lustro i mat): 1
Wykończenie 
(Wykończenie lustro): 1  
(Razem 3 / otwór)
(Wykończenie mat): 1 
(Razem 3/otwór)

Podwymiar elektrody 0.05 mm/stronę

Obróbka otworu  
(Lewa A)  
(Wykończenie lustro)

Elektroda

Elektroda  
zgubna

Elektroda 
półwykańczająca

(Wykończenie lustro) 
Elektroda  
wykańczjąca

Obróbka otworu  
(Prawa B)  
(Wykończenie mat)

Elektroda

Elektroda  
zgubna

Elektroda 
półwykańczająca

(Wykończenie mat) 
Elektroda  
wykańczjąca

1 1

2 2

3 4

1 3
2

A B

4
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LN Professional AI

LN Professional oferuje szeroką gamę odpowiednich technologii drążenia, aby 
sprostać różnego rodzaju wymogom w zakresie obróbki. Dla każdej technolo-
gii dobierane są optymalne warunki obróbki i ruchy osi. Różne rodzaje obróbki 
mogą być prosto zaprogramowane niezależnie od umiejętności i doświadczenia 
operatora.

Szeroka gama odpowiednich  
technologii obróbki

LN Professional oferuje szeroką gamę 
technologii drążenia, aby sprostać różnym 

wymogom obróbki. Dla każdej technologii 
dobierane są optymalne warunki obróbki i 
ruchy osi. Różne rodzaje obróbki mogą być 

przygotowane przy użyciu prostych operacji 
niezależnie od umiejętności i doświadczenia 

operatora. 

Jeśli na przykład drążymy okrągły otwór, 
automatycznie wygenerowane zostaną 

odpowiednie warunki obróbki i wymagane 
ruchy osi.

Łatwe wprowadzanie 
danych obróbki

Proces obróbki wielogniazdowej można łatwo zaprogramować (używając usta-
wienia siatki, okrąg lub dowolne rozmieszczenie). 

Zarówno przesuw elektrody jak i kolejność obróbek można łatwo zaprogramo-
wać lub zmienić.

Wielofunkcyjne ustawienie pozycji

Ekran wyszukiwania warunków obróbki

Ekran wyszukiwania warunków obróbki grafitem

Koło Kwadrat Ćwiartka

LN
 P

R
O

AI „LN Professional AI” oferuje szeroką gamę odpowiednich technologii drążenia, które 
odpowiadają różnym wymaga-niom obróbki. Dla każdego rodzaju drążenia dostęp-
ne są optymalne warunki obróbki i ruchy osi, a programy NC są automatycznie gene-
rowane przez bazę danych AI, wyko-rzystując możliwości silników liniowych.
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Wybór odpowiedniej technologii umożliwia przy-
jazna grafika, pozwalając operatorom na wpro-
wadzenie m.in.: materiału elektrody i przedmiotu 
obrabianego, głębokości drążenia i chropowatości, 
ograniczając popełniane błędy.

Przyjazny w obsłudze ekran 
użytkownika

Szereg operacji maszyny można wykonać poprzez 
naciśnięcie lub kliknięcie przycisków bez specja-
listycznej wiedzy o kodach NC. Zaawansowane 

programy można łatwo tworzyć poprzez prosty 
wybór danych, takich jak obróbka, ustawienie 

współrzędnych, przesuw, zmiana elektrod w zmie-
niaczu, pozycjonowanie i offset elektrody.

Proste tworzenie  
wyrafinowanych programów

Pozycjonowanie 
i ustawienie 
współrzędnych

Wymiana 
elektrody

Przesuwy i obróbka

Krótkie i proste programy NC opisujące warunki obróbki i wartości offsetów  
mogą być generowane lub dowolnie modyfikowane. Można je łatwo dodać do  
profili obróbkowych.

Proste programy NC

Oryginalne programy NC można zapisać za pomocą prostych operacji, z komenta-
rzami nagłówka lub uwagami. Programy NC zawierające wiedzę doświadczonego 
operatora mogą zostać zapisane, dając możliwość  przekazania własnego know-how 
następnemu pokoleniu.

Zapisywanie oryginalnych programów

Współrzędne można wprowadzać i edytować w formacie  
tekstowym na komputerze osobistym bez konieczności stosowa-

nia specjalnego oprogramowania. Można też importować dane 
.epx z plików CAD 3D bezpośrednio do sterownika maszyny.

Importowanie danych  
pozycji i pliku EPX Dane pozycji

Wprowadzanie i 
edytowanie danych pozycji
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Wybrane przykłady obróbek

Przedstawione raporty są oparte na określonych warunkach, środowisku obróbki i standardach pomiarowych firmy Sodick.

Obróbka przy użyciu układu “TPC4” generatora SP

Obrabiany materiał        Węglik spiekany

Płukanie dolnego otworu   0,1 MPa

Głębokość drążenia        7,5 mm

Otwór prowadzący        φ 7,5 mm

Materiał elektrody         Miedziowolfram

Wymiary elektrod         φ 15 mm × 3

Podwymiar               0,04 mm/stronę

Chropowatość powierzchni  3,8 μmRz

Całkowity czas obróbki 1h 52m 41s 
o 28% krótszy od zwykłej obróbki  

Zużycie elektrody
Zgrubna 1,43mm 
Półwykańczająca 0,22mm 
Wykańczająca 0,04mm

Wykańczanie z jednolitą jakością powierzchni (BSN4)

Obrabiany materiał        Stal nierdzewna

Przepłukowanie           brak

Głębokość drążenia        0,2 mm

Materiał elektrody         Gr TTK5, (1 wykańczająca)

Wymiary elektrod         100 × 150 mm

Podwymiar               0,15 mm/stronę

Chropowatość powierzchni  4.8 μmRz

Czas obróbki              m 21h 20

Miedziowolfram –  
Węglik spiekany 
Czas obróbki krótszy o 28%

Elektroda wykańczająca 
100 x 150 mm

Left Side Corner R
(Magnifying 100 diameter)

Right Side Corner R
(Magnifying 100 diameter)

Obrabiany materiał        Stal nierdzewna

Głębokość drążenia        5 mm

Materiał elektrody         miedź

Wymiary elektrod         φ 4,0 mm x 9 pozycji (× 2)

Chropowatość powierzchni  0,072 µmRa (0,41 µmRz)

Zużycie elektrody          0,002 mm (dno)

Obrabiany materiał        Stal nierdzewna

Głębokość drążenia        0,3 mm

Materiał elektrody         miedź

Wymiary elektrod         1,0 mm x 2,5 mm (× 6)

Chropowatość powierzchni  0.5 μmRz

Czas obróbki              1h 4m 25s

Promień R naroża na dnie    4 µm

Obróbka wielogniazdowa 
złożoną elektrodą

Obróbka naroża  
o najmniejszym  
promieniu R

Obrabiany materiał        Stop tytanu

Głębokość drążenia        5 mm

Materiał elektrody         Gr TTK8

Wymiary elektrody         0,7 mm x 30 mm

Chropowatość powierzchni  1,75 μmRa

Czas obróbki              15m 17s

Zużycie końcówki elektrody  0.005 mm

Obrabiany materiał        Stop tytanu

Głębokość drążenia        5 mm

Materiał elektrody         Gr TTK8

Wymiary elektrody         0,7 mm x 30 mm

Chropowatość powierzchni  2,09 μmRa

Czas obróbki              52m 57s

Zużycie końcówki elektrody  0,764 mm

Drążenie żebra w stopie 
tytanu

Drążenie żebra  
w Inconelu



Nowy generator SP poprawia  
wydajność obróbki

Elektroda - Detal Opis właściwości

Miedź - Stal
Poprawiona reakcja sterowania silnikiem i opracowanie obwodu wykańczającego  
BSN4 zwiększa prędkość obróbki

Miedziowolfram -  
Węglik spiekany

Opracowanie układu TMM4 zwiększa prędkość obróbki Miedziowolfram -  
Węglik spiekany

Miedziografit -  
Węglik spiekany

Rozszerzenie możliwości funkcji SGF poprzez dodanie elektrod z miedziografitu  
poprawia wydajność obróbki.

Miedź - Aluminium Funkcja SGF zaadaptowana do aluminium poprawia wydajność obróbki.

Rodzaje obróbek Nowa funkcja Opis właściwości

Obróbka zgrubna Układ TMM4
Obróbka High-speed węglka spiekanego uzyskana przy użyciu krótkich impulsów  
prądu szczytowego

Półwykańczanie Sterowanie TPC4 Wysoka wydajność przed wykańczaniem, dzięki  lepszemu dopasowaniu do obróbki wąskich szczelin

Wykańczanie
BSN4 circuit  
Układ BSN4

Równomierne i szybkie wyładowanie w obszarze wykańczania dzięki dokładnemu  
sterowaniu impulsem, do obróbki powierzchni pozbawionych nierówności

Materiał elektrody        Miedź

Wymiar elektrody         Obszar wyładowań Ø10 mm

Podwymiar               0,20 mm/stronę

Głębokość drążenia        1 mm

Obrabiany materiał        Stal (SKD-61)

Warunki obróbki        Generowane z LN Professional

Chropowatość powierzchni  1.0 μmRz / 0,11 μmRa

Materiał elektrody         Miedź

Wymiar elektrod          Ø 12 mm

Podwymiar               0,15 mm/stronę

Ciśnienie płukania         0,1 MPa

Otwór prowadzący        Ø 2 mm

Głębokość drążenia        10 mm

Obrabiany materiał        Węglik spiekany (G3)

Warunki obróbki        Generowane z LN Professional

Chropowatość powierzchni  5,6 μmRz / 0,79 μmRa

Nowy generator SP ponad dwukrotnie skraca czas reakcji sterowania silnikiem. Wyższa ogólna jakość i szybkość 
obróbki elektroerozyjnej jest efektem opracowania nowych elementów sterowania i obwodów, dających   do 50% 
wyższe napięcia drążenia przy obróbce zgrubnej (układ TMM4) , zwiększoną prędkości półwykańczania (układ 
TPC4) oraz poprawioną jakość i wydajność wykańczania dzięki precyzyjnemu sterowaniu impulsem (układ BSN4).

Prędkość obróbki

części z węglika  

spiekanego i stali

poprawiona 
o 20%

Obrobione powierzchnie 
z mniejszą liczbą 
nieregularności

Elektroda

1
Elektroda

2
Elektroda

3 4
Elektroda

5
Elektroda

6

Elektroda

1
Elektroda

2
Elektroda

3 4
Elektroda

5
Elektroda

6

Electrode

1
Electrode

2
Electrode

3

Electrode

1
Electrode

2
Electrode

3

21%
szybciej

Całkowity czas obróbki na zwykłej maszynie

Całkowity czas obróbki LN Pro AI (sztuczna inteligencja)

Czas obróbki BSN4 poprawiony o 21% 
Szybkie wykańczanie z jednolitą jakością 
powierzchni

LN Pro AI + TMM4 Czas obróbki skrócony 
o 21% (miedź – węglik spiekany)

11
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Opcje

Głowica obrotowa Sodick (w osi C) „SEC10” oferuje standardowo rozdziel-
czość 1/1.000.000. Umożliwia wysoką dokładność indeksowania w oparciu 
o bezpośredni napęd, dając ciągły obrót (20 obr./min) i rozszerzając moż-
liwości obróbki.

Dostępna jest również głowica obrotowa SCR-72P o wyższej prędkości ob-
rotowej do 2000 obr./min (rozdzielczość 1/720 000).

Liniowy zmieniacz elektrod jest dostępny w maszynach AL-G. 
Pozwala to na użycie wielu elektrod bez nadzoru obsługi.

Standardowo zmieniacz jest montowany po prawej stronie 
zbiornika roboczego. Jeśli wymagany jest drugi zmieniacz elek-
trod istnieje   możliwość jego zamontowania po lewej stronie.

Sodick oferuje również 16/32-pozycyjne zmieniacze narzędzi. 
Umożliwia to operatorom łatwe przygotowanie programu au-
tomatyzacji w oparciu o program LN Professional,  zapewniając 
bezobsługową pracę.

Głowica obrotowa o wysokiej precyzji, Oś C

Automatyczny zmieniacz liniowy  

Automatyczne zmieniacze wielopozycyjne

SEC-10 SCR72P

Rozdzielczość 1/1.000.000 1/720.000

Maks. prędkość głowicy  2 – 20 obr./min 2000 obr./min

Maks. prąd               80 A 40 A

Płukanie przez oś         standard standard

AL40G/ AL60G/ AL80G

Liczba pozycji 16/32 

Maks. wymiar elektrody (mm)
ø 75 x 200 (użycie 1 pozycji) 
ø 250 x 200 (użycie 4 pozycji)

Maks. ciężar elektrody (kg) 10

Maks. wymiary elektrody (mm)   75 x 75 x 200(wraz z uchwytem elektrody)

Maks. ciężar elektrody          3 kg

Liczba pozycji w zmieniaczu      
4 (AL40G) 
6 (AL60G, AL80G)
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Zwiększony prześwit roboczy jest opcją fabryczną. 
Obniżenie stołu ceramicznego ułatwia obróbkę 
wyższych, przedmiotów lub montaż stołów obroto-
wych.

• AL40G: obniżenie stołu o 50 mm lub 100 mm
• AL60G/ AL80G: obniżenie stołu o 50 mm

Sodick zawsze przywiązywał dużą wagę do własnego 
sterowania, co pozwoliło opracować sterowanie 8-miu osi 
jednocześnie. Żaden inny producent drążarek nie ofe ruje 
tej funkcji. Obróbka wieloosiowa EDM jest stosowana 
głównie w przemyśle lotniczym i medycznym, ale może 
być również wykorzystywana do produkcji narzędzi. Moż-
liwość obróbki z jednego zamocowania przy złożonej 
ope-racji zwiększa produktywność i dokładność.

Opuszczany zbiornikowi umożliwia robotowi dostęp do 
stołu roboczego z trzech stron. Można go instalować po 
obu stronach maszyny do całodobowej, bezobsługowej 
pracy. Wydajna, zautomatyzowana produkcja jest uprosz-
czona i bardziej opłacalna.

Technika jednoczesnego sterowania 8-miu osi

Układ Automatyzacji

Obniżenie stołu

(wymagany sterownik SP-E)
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Obrabiarka AL40G AL60G AL80G
Wymiary stołu (dł. x szer.) 600 x 400 mm (Ceramika) 750 x 550 mm (Ceramika) 1.100 x 700 mm (Ceramika)
Wewnętrzne wymiary zbiornika (szer. x dług. x wys.) 750 x 620 x 350mm 950 x 740 x 450mm 1.400 x 950 x 500 mm
Poziom dielektryka (min - maks) 100 - 300 mm 150 - 400 mm 150 - 450 mm
Pojemność zbiornika roboczego 190 Litrów 330 Litrów 690 Litrów
Przesuw wzdłuż osi X 400 mm 600 mm 850 mm
Przesuw wzdłuż osi Y 300 mm 420 mm 520 mm
Przesuw wzdłuż osi Z 270 mm 370 mm 420 mm

Odległość 
uchwytu 
elektrod od 
powierzchni 
stołu

Tryb 
automatyczny

EROWA COMBI 
EROWA ITS

150 - 420 mm 200 - 570 mm 250- 670 mm

3R COMBI 
3R MACRO

133 - 403 mm 183 - 553 mm 233 - 653 mm

Tryb ręczny 150 - 420 mm 200 - 570 mm 250 - 670 mm

Maks. ciężar elektrody 50 kg 50 kg 100 kg
Maks. ciężar obrabianej części 550 kg 1.500 kg 3.000 kg
Odległość powierzchni stołu od podłogi 830 mm 850 mm 840 mm

Wymiary obrabiarki  (szer. x dług. x wys.)
1.675 x 2.600 x 2.330 
(obejmuje generator I 
zbiornik na dielektryk)

1.875 x 2.930 x 2.570 
(obejmuje generator I 
zbiornik na dielektryk)

2.160 x 3.225 x 2.900 
(obejmuje generator I 
zbiornik na dielektryk)

Ciężar obrabiarki
4.100 kg  

(zawiera generator I zbiornik 
na dielektryk)

5.350 kg  
(zawiera generator I zbiornik 

na dielektryk)

9.800 kg  
(zawiera generator I zbiornik 

na dielektryk)

Ciśnienie powietrza 0.65 MPa 0.65 MPa 0.65 MPa
Przepływ powietrza 100NL/min 100NL/min 100 NL/min
Pobór mocy 3-fazowe 50/60 Hz 10 kVA 3-fazowe 50/60 Hz 10 kVA 3-fazowe 50/60 Hz 11 kVA

Zbiornik na dielektryk AL40G AL60G AL80G
Płyn dielektryczny Olej Olej Olej
Pojemność zbiornika 285 Litrów 465 Litrów 845 Litrów
Wymagana ilość 330 Litrów 560 Litrów 1.000 Litrów
Filtracja Wymienne filtry papierowe Wymienne filtry papierowe Wymienne filtry papierowe

Chłodziarki dielektryka maszyn Sodick zawierają fluoro-wany gaz cieplarniany R410A lub 407C.

Ze względu na ciągłe badania i rozwój specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Specyfikacja Obrabiarki

Maks. prąd obróbki 40 A (AL80G = 80 A) 

Generator impulsów Optymalizacja kontroli impulsów 
generatora TMM 4 (układy: SGF, BSN4, SVC) 

Zasilanie 200/220 V 50/60 Hz 
Układ sterowania Wielozadaniowy OS, układ M4-LINK
Pojemność pamięci użytkownika Wyodrębniono 30MB 
Nośniki pamięci Karta SSD, zewnętrzna pamięć USB 

Wprowadzanie danych Pamięć USB, panel dotykowy, 
klawiatura, sieć

Ekran 19” TFT-LCD (XGA) 
Zestaw znaków Alfanumeryczne i symbole
Klawiatura Standardowa 101 klawiszy, klawisze funkcyjne

Zdalny sterownik (standard) Standardowe ruchy JOG, A0 do A3, 
klawisze mocowania elektrody itp.

Polecenia pozycjonowania Przyrostowe I bezwzględne

Maks. polecenia wejściowe ±999999.999 / ±99999.9999 / 
±999.99999 (przełączane) 

Pojemność warunków obróbki 1000 warunków (C000 - C999) 

Pojemność magazynu offsetów 1000 zmiennych (H000 to H999) 

Sekwencje w programie N000000000 to N999999999 

Liczba zagnieżdżeń podprogramów 50 
Zagnieżdżenie programów komendą Q 7 
lość układów współrzędnych 60 
Liczba osi jednocześnie sterowanych 4 osie (Maks. 8 osi ze sterowniem SP-E) 

Min. jednostka programowania 0.01μm 

Min. jednostka przesuwu 0.001μm 
Prędkość odskoku w osiach X, Y Maks. 10 m/min 
Prędkość odskoku w osi Z Maks. 36 m/min 

Maks. przesuw przy użyciu pilota Maks. 6 m/min 

Układ pozycjonowania Liniały optyczne w układzie pełnego 
sprzężenia zwrotnego 

Mechanizm napędu Silnik liniowy 

Kompensacje luzów i korekty momentu obrotowego 
oddzielnie dla każdej osi

Generator SP/SP-E
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Rysunki Maszyn

Wszystkie maszyny mają certyfikat CE i zewnętrzny transformator o wymiarach ok. 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
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