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AL40G/ AL60G/ AL80G

Serija potopnih erozij z linearnimi motorji

create your future
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Prvo 10-letno jamstvo za natančnost  
pozicioniranja na svetu
V zadnjih 20 letih, odkar je Sodick lansiral prvi EDM na svetu z linearnim motorjem, je podjetje izdelalo skoraj 
60.000 takšnih strojev, ki so zaradi svoje tehnične superiornosti pridobili mednarodno priznanje.

Nova AL-G serija zagotavlja izboljšano natančnost, hitrost in kakovost obdelave, od grobe in srednje fine do 
končne obdelave, kar je rezultat vrste novih tehnologij, vključno z najnovejšimi EDM krmilniki in električnimi 
tokokrogi.

Poleg tega imajo stroji prednosti zelo toge konstrukcije s temperaturnimi senzorji, nameščenimi po celotnem 
ohišju stroja, da se čim bolj zmanjša učinek temperaturnih sprememb med visokohitrostno obdelavo.

Velik, 19-palčni LCD ekran občutljiv na dotik, ki je enostaven za uporabo, je del standardne opreme, 
medtem ko program LN Professional ves čas zagotavlja idealne pogoje obdelave, kar omogoča, da serije 
AL-G optimalno upravljajo tako začetniki kot strokovnjaki. .

Enostavnost dostopa zagotavlja tristranski avtomatiziran navpični obdelovalni rezervoar, ki omogoča 
vgradnjo najrazličnejših tehnologij avtomatizacije.
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Serija Sodick potopnih erozij  

je močno spremenila standarde 

proizvodnje in se še vedno razvija.



4

Osnovna  
tehnologija

Pet osnovnih tehnologij, razvitih znotraj podjetja za 
doseganje najvišje kakovosti strojne obdelave na svetu
Začenši z razvojem električnih tokokrogov z razelektritvijo, si je Sodick še naprej neutrudno prizadeval za raziskave 
in razvoj naprednih EDM tehnologij. Sodickova filozofija je bila prizadevanje za najvišjo raven natančnosti, hitrosti 
in vsestranskosti strojne obdelave, da bi svojim strankam zagotovili izdelke najvišje kakovosti.

Sodickove: napajalne enote, razelektritvene enote, linearni motorji, krmilniki gibanja in fine keramične komponen-
te so se razvile kot pet temeljnih tehnologij. Ta razvoj je Sodick postavil na vrhunec tehnologij EDM.

Tehnologija 1 2&

Sodick AL-G serija potopne erozije vsebuje najnovejšo napajalno enoto “SP”, ki 
je sposobna za visoko hitrost, visoko natančno in visoko učinkovito obdelavo. 
Uporabniški vmesnik je opremljen z 19-palčnim barvnim zaslonom na dotik za 
enostavno uporabo in upravljanje.

Tokokrog TMM 4 lahko zagotovi do 50 % več rezalne napetosti kot običaj-
ni stroj. Vezje BSN4 je še ena nova funkcija za izboljšanje kakovosti in hitrosti 
končnega reza z nadzorom časa vklopa z nanosekundami.

Tehnologija 3
Najbolj izstopajoče lastnosti Sodickovih linearnih motorjev, ki so jih razvili 
in izdelali znotraj podjetja, so hitro gibanje osi in hiter odziv, ki sta posledi-
ca gibanja brez obrabe in brez potrebe po staromodnih krogličnih vretenih. 
Konvencionalni pogonski sistemi uporabljajo kroglična vretena za pretvorbo 
rotacijskega gibanja motorja v linearno gibanje osnega giba, kar vodi do nei-
zogibnega poslabšanja odziva visokohitrostnih servo motorjev zaradi torzije in 
mehansko izgubljenega gibanja. Linearni motorji pa neposredno zagotavljajo 
gibanje vsaki osi, ne da bi pretvarjali rotacijske premike motorja v linearno gi-
banje.

Linearni motor

NC napajalna enota + razelektritvena enota



Osnovna  
tehnologija

Tehnologija 

Tehnologija 

4

5

Najnovejši krmilnik gibanja Sodick “K-SMC” je upora-
bljen v seriji AL-G, ki ima še krajši odzivni čas od 0,4 
do 1 mikrosekundo. Krmilnik gibanja je v ZDA razvil 
Sodickov lastni oddelek za raziskave in razvoj, ki se 
nahaja v Silicijevi dolini, posebej za izpolnjevanje in 
preseganje zahtevnih zahtev EDM procesa za danes 
in prihodnost. Vgrajen je v generator stroja in nadzo-
ruje gibanje osi ter spremlja spremembe v iskri.

Z uvedbo novih naprednih absolutnih linearnih ste-
klenih merilnih letev je bila odpravljena potreba po 
referenciranju. Zato je zagotovljen popoln nadzor 
položaja v vsakem trenutku prav tako pa je skrajšan 
čas nastavitve.

V glavnih komponentah, kot sta steber in miza, je serija Sodick poto-
pnih erozij opremljena z lastno izdelanim keramičnim materialom, ki je 
bil skrbno raziskan in velja za najboljši material za uporabo v vrhunskih 
EDM strojih.

Keramično stebro, razvito iz strani Sodick-a z je lahko, visoko togo in brez 
toplotnih deformacij, in ga na obeh straneh poganjajo linearni motorji 
na simetričen način (Sodickov patent) kar omogoča izjemno natančno in 
gladko gibanje brez povzročanja odstopanja ali popačenja drsnih poti.

Napredna zasnova stroja: 

Struktura visoke togosti

Strojna lita konstrukcija je zasnovana z močno rebrasti 
deli, ki zagotavljajo vrhunsko dolgotrajno togost in sta-
bilnost. Površine, na katerih so pritrjena linearna vodila 
krogličnega tipa THK SSR, so ročno tuširane površine, 

da zagotovijo popolnoma ravno površino in izjemno 
geometrijo stroja.

Poleg tega ima stroj sistem za kroženje zraka in 
dielektričnega olja v stroju za vzdrževanje notra-
nje in zunanje temperature odlitka stroja.

NC enota

Sodick 
krmilnik 
gibanja

Linearni 
motor

Elektroda
Obdelovanec
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Obdelovanec
Elektroda

Linearni motorni pogon Konvencionalno krogljično 
vreteno

Prednosti keramičnega materiala

1. Ko se uporablja v gibljivih komponentah, kot je steber, je nizka gostota učinkovita pri 
zmanjševanju teže, kar vodi do povečanega dinamičnega odziva, kar ima za posledico 
vrhunsko kakovost obdelane površine.

2.  Nizek koeficient linearnega toplotnega raztezanja zmanjša toplotno deformacijo, ki jo 
povzroči spreminjanje temperature med postopkom rezanja, kar zagotavlja visoko na-
tančnost.

3.  Odlična električna izolacija omogoča, da se med elektrodo in obdelovancem učinkovito 
prevaja tudi zelo nizka energija praznjenja, ki se uporablja med končno obdelavo.

4.  Čas ne vpliva na stabilnost keramičnega materiala.

Dinamična zavora

Hladilna cev

Zračno urav-
noteženje

Keramični 
steber

Magnet

Struktura 
keramične 
glave

Keramične komponente 

Krmilnik gibanja

Sistem kroženja 
dielektrične tekočine 

z visoko natančnostjo 
-hladilna enota

Sistem kroženja 
zraka v stroju
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Delovno območje

Serija AL-G je zasnovana za še lažji dostop in uporabniku prijazno upravljanje. 
Uporablja avtomatski tristranski dvigajoči in padajoči rezervoar ter NC upravljal-
no ploščo, gumbi za nastavitev nivoja/pritiska izpiranja in daljinski upravljalnik 
so nameščeni na sprednji strani stroja, kar omogoča še večji odprt prostor na 
delovnem rezervoarju.

Zahvaljujoč široko odprti strani je enostavno namestiti robota poleg stroja in or-
ganizirati sistem avtomatizacije. Nadaljnja prednost nove ergonomske zasnove 
je, da je robot lahko standardno nameščen na obeh straneh stroja

S-Viewer

S-Viewer je mogoče povezati z več napravami. Dostopa do NC enot za pridobivanje podatkov in njihovo kopičenje v 
strežniku, kar omogoča spremljanje podatkov v spletnem brskalniku na osebnem računalniku ali pametnih telefonih.

TH COM

Serija AL-G je standardno opremljena z novim natančnim sistemom 
toplotne kompenzacije “TH COM”*.

Temperaturni senzorji so nameščeni po celotnem ohišju stroja, CNC 
beleži temperaturna nihanja. Samodejno kompenzira premike osi, da 
zmanjša toplotni premik

* Da bi kar najbolje izkoristili funkcijo, je potreb-
no napravo namestiti v okolju, ki ga je določil 
Sodick.

Standardne lastnosti

Zabeleženi temperaturni podatki  
se lahko prikažejo na krmilniku.
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Pogonski mehanizem linearnega motorja ustvarja ultra hiter uči-
nek črpanja, ki učinkovito odstranjuje odrezke, plin in ogljik, ki se 
nahajajo med elektrodo in obdelovancem. Zato se lahko obdela-
va izvede brez potrebe po izpiranju.

Površinska obdelava (zrcalni premaz) Ra 0,08 μm  
 (mat finiš) Ra 0,15 μm
Čas obdelave (zrcalni premaz) 2h 25m  
 (mat finiš) 1h 39m

Da bi zagotovili zelo natančno ravno gibanje v vsaki osi, se upora-
bljajo visokokakovostne linearne tirnice. Te tirnice so pritrjene na 
ročno tuširane površine za optimalno natančnost.

Prednosti linearni  
motornih pogonov

HITRI SKOK

Hitro gibanje navzgor ustvari podtlak med  
elektrodo in površino obdelovanca, kamor  
priteče dielektrična tekočina skupaj z odrezki, 
plinom in katranom.

SKOČI

Neenakomeren tok splakovanja povzroči ne 
le ostanke odrezkov, plina in katrana, temveč 
tudi neenakomerno koncentracijo dielektrične 
tekočine.

HITRO DOL

Odrezki, plin in katran, ki obstajajo med elektrodo 
in obdelovancem, se učinkovito izvržejo skupaj z 
dielektrično tekočino.

DOL

Preostali odrezki, plin in katran povzročajo  
sekundarno praznjenje, kar vodi do nestabil-
nih pogojev reže, madežev ali prekomernega 
praznjenja.

Obdelava na osnovi linearnega motorja (brez splakovanja)

Obdelava na osnovi krogličnih vreten (s splakovanjem)

Operacije brez potrebnega izpiranja Obdelava dolgih zatičev
Zrcalna in mat zaključna obdelava

Zelo togo linearno vodilo

Material obdelovanca jeklo (HRC50 – 53)

Globina obdelave 30 mm (konus 1°/stran)

Pilotna luknja φ 0,80 × 27 mm + φ 0,30 × 3 mm

Izhodni premer φ 0,50 mm

Material elektrode Cu

Število elektrod 

za grobo obdelavo  
(zrcalna in mat površina): 1
Delna obdelava  
(zrcalna in mat površina): 1
Dodelava  
(zrcalna obdelava): 1 (skupaj 3 / luknja)
(Mat finiš): 1　(skupaj 3 / luknja)

Premer elektrode 0,05 mm/stran

Obdelovalna luknja  
(levo A) Zrcalna obdelava

Elektroda

Elektroda za  
grobo obdelavo

Polfinalna  
elektroda

(zrcalna obdelava) 
Zaključna elektroda

Obdelovalna luknja 
(desno B) Mat

Elektroda

Elektroda za  
grobo obdelavo

Polfinalna  
elektroda

(mat finiš)  
Zaključna elektroda

1 1

2 2

3 4

1 3
2

A B

4
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LN Professional AI

LN Professional ponuja široko paleto uporabnih vzorcev rezanja, da se odzove na 
različne vrste potreb po obdelavi. Za vsak obdelovalni vzorec so na voljo optimalni 
pogoji obdelave in premiki osi. Različne vrste obdelave se lahko izvajajo s prepros-
timi operacijami, ne da bi bili odvisni od spretnosti in izkušenj operaterja.

Širok izbor uporabnih  
vzorcev obdelave

LN Professional ponuja široko paleto upo-
rabnih vzorcev rezanja, ki ustrezajo različnim 

obdelovalnim potrebam. Za vsak obdelovalni 
vzorec so na voljo optimalni pogoji obdelave 

in premiki osi. 

Različne vrste obdelave se lahko izvajajo s 
preprostimi operacijami, ne da bi bili odvisni 
od spretnosti in izkušenj operaterja. Če je na 

primer izbran vzorec zatiča jedra, samodejno 
ustvari najprimernejše pogoje obdelave in 

zahtevane premike osi

Enostaven vnos  
obdelovalnih podatkov

Proces obdelave več kosov je mogoče enostavno programirati  
(z možnostmi mreže, kroga ali oblike).

Poleg tega je mogoče enostavno programirati ali spremeniti  
potovalno dolžino elektrode in zaporedje obdelave.

Večnamenska nastavitev položaja

Zaslon za iskanje običajnih pogojev

Zaslon za iskanje pogojev grafitne elektrode

Krog Kvadrat Kvadrant

LN
 P

R
O

AI “LN Professional AI” ponuja široko paleto uporabnih vzorcev rezanja, ki ustrezajo raz-
ličnim zahtevam strojne obdelave. Za vsak obdelovalni vzorec so na voljo optimalni 
obdelovalni pogoji in premiki osi, NC-programe pa samodejno generira baza podat-
kov AI, kar povečuje zmogljivost linearnih motorjev.
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Za vsak obdelovalni vzorec uporabniku prijazna  
grafika omogoča operaterjem, da vnesejo načrt  
obdelave, vključno z materiali elektrod in obdelovan-
cev, enostavno globino reza in površinsko obdelavo 
ter zmanjševanje napak pri vnosu.

Uporabniku prijazen grafični 
zaslon

Niz strojnih operacij se lahko izvede s pritiskanjem 
ali klikom na gumbe brez posebnega znanja o NC 

kodi. Prefinjene programe je mogoče enostavno 
ustvariti s preprostim izborom vnosov, kot so  

obdelava, nastavitev koordinat, potovanje,  
menjava elektrod z uporabo ATC,  
pozicioniranje in odmik elektrode

Prefinjene programe  
je mogoče enostavno ustvariti

Pozicioniranje in 
nastavitev koordinat

Menjava 
elektrode

Pomik in obdelava

Kratke in enostavne NC-programe, ki opisujejo obdelovalne pogoje in vrednosti  
odmikov, je mogoče izpisovati ali prosto prilagajati. Prav tako jih je mogoče  
enostavno uporabiti za obdelavo profilov

Preprosti NC programi

Kupčeve izvirne NC programe je mogoče shraniti s preprostimi operacijami,  
s komentarji v glavi ali opombami. Ker se NC-programi, ki vključujejo znanje  
izkušenega operaterja, lahko shranijo, je možno lastno znanje in izkušnje  
prenesti na naslednjo generacijo.

Shranjevanje izvirnih programov

Podatke o položaju je mogoče vnašati in urejati v besedilni 
obliki na osebnem računalniku brez potrebe po namenski 

programski opremi. Poleg tega je mogoče podatke epx uvo-
ziti iz 3D CAD datotek neposredno v krmilnik stroja.

Uvoz podatkov o položaju  
in datoteke EPX

Podatki pozicije

Vnos in urejanje  
podatkov pozicije
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Najnovejše študije primerov

Tukaj navedeni obdelovalni podatki temeljijo na Sodickovih določenih pogojih, obdelovalnem okolju in merilnih standardih.

Primeri obdelave s "TPC4" vključujejo SP Power Supply

Material obdelovanca WC

Izpiranje spodnje luknje 0,1 MPa

Globina obdelave 7,5 mm

Pilotna luknja φ 7,5 mm

Material elektrode CuW

Velikost elektrode φ 15 mm × 3

Nizka velikost 0,04 mm/stran

Površinska obdelava Rz 3,8 μm

Skupni čas obdelave 1 h 52 m 41 s,  
zmanjšan za 28 % v primerjavi z običajnim

Obrabna elektroda
Groba obdelava  1,43 mm 
Delna obdelava  0,22 mm 
Končna obdelava  0,04 mm

Končna obdelava z enotno kakovostjo površine (BSN4)

Material obdelovanca Nerjavno jeklo

Izpiranje Brez

Globina obdelave 0,2 mm

Material elektrode grafit (TTK-5), (1 dodelava)

Velikost elektrode 100 × 150 mm

Nizka velikost 0,15 mm/stran

Površinska obdelava Rz 4,8 μm

Skupni čas obdelave 21h 20m

Bakreni volfram x WC 
Čas obdelave se zmanjša za 28 %

100 x 150 mm Elektroda – 
končna obdelava

Left Side Corner R
(Magnifying 100 diameter)

Right Side Corner R
(Magnifying 100 diameter)

Material obdelovanca Nerjavno jeklo

Globina obdelave 5 mm

Material elektrode Cu

Velikost elektrode φ 4,0 mm x 9 položajev (× 2)

Površina Ra 0,072 μm (Rz 0,41 μm)

Dodelava elektrode 0,002 mm (spodaj)

Material obdelovanca Nerjavno jeklo

Globina obdelave 0,3 mm

Material elektrode Cu

Velikost elektrode 1,0 mm x 2,5 mm (× 6)

Površinska obdelava Rz 0,5 μm

Čas obdelave 1h 4m 25s

Spodnji kot R 4 μm

Obdelava z več lukenj  
z zapleteno elektrodo

Obdelava najmanjšega 
vogalnega R

Material obdelovanca Inconel

Globina obdelave 5 mm

Material elektrode Gr TTK8

Velikost elektrode 0,7 mm x 30 mm

Površina Ra 1,75 μm

Čas obdelave 15m 17s

Konice za obrabo elektrod 0,005 mm

Material obdelovanca Titanova zlitina

Globina obdelave 5 mm

Material elektrode Gr TTK8

Velikost elektrode 0,7 mm x 30 mm

Površina Ra 2,09 μm

Čas obdelave 52m 57s

Konice za obrabo elektrod 0,764 mm

Obdelava titanovih reber Obdelava inkonel reber



Nov napajalnik SP izboljša  
zmogljivost obdelave

Elektrode - Obdelovanec Opis lastnosti

Baker - Jeklo
Izboljšan odziv krmiljenja motorja in razvoj končnega vezja BSN4 povečata  
hitrost obdelave.

Baker Volfram – Karbidna trdina Razvoj vezja TMM4 poveča hitrost obdelave za baker-volfram/karbid

Baker Grafit – Karbidna trdina
Izboljšana ločljivost nadzora funkcije SGF

Dodana podpora za bakreni grafit (CuGr) poveča hitrost obdelave

Baker - Aluminij Nadzor SGF, sprejet za aluminij za povečanje hitrosti obdelave

Načini obdelave Nova funkcija Opis funkcije

Groba obdelava TMM4 tokokrog
Visokohitrostna obdelava materialov karbidne trdine, dosežena z uporabo  
kratkega impulza z visokim vršnim tokom

Srednje fina obdelava Nadzor TPC4
Visoka hitrost v vmesnem končnem območju z izboljšanjem kondicije  
za zmanjševanje vrzeli

Končna obdelava Nadzor BSN4
Enotno in hitro praznjenje v končnem območju z natančnim impulznim  
nadzorom za obdelane površine brez nepravilnosti

Material elektrode Baker

Velikost elektrode Območje praznjenja pribl. premer 10 mm

Nizka velikost 0,20 mm/stran

Globina obdelave 1 mm

Material obdelovanca jeklo (SKD-61)

Pogoji rezanja ki jih ustvari LN Professional

Površinska obdelava Rz 1,0 μm / Ra 0,11 μm

Material elektrode  Baker (6 končnih)

Premer elektrode 12 mm

Nizka velikost 0,15 mm/stran

Tlak curka 0,1 MPa 0.1 MPa

Pilotna luknja premera 2 mm

Globina obdelave 10 mm

Material obdelovanca WC (G3)

Pogoji rezanja ki jih ustvari LN Professional

Površinska obdelava Rz 5,6 μm / Ra 0,79 μm

Novi napajalnik SP več kot podvoji odzivno hitrost krmiljenja motorja, medtem ko sta kakovost in hitrost obdelave 
z električnim praznjenjem na splošno koristili razvoju novih krmilnikov in vezij, vključno z: do 50 % več rezalne 
napetosti pri grobem rezanju (vezje TMM4) , povečana hitrost polfinalne obdelave (nadzor TPC4) ter izboljšana 
kakovost in hitrost končnega reza z natančnim impulznim nadzorom (vezje BSN4).

Hitrost obdelave

Karbidnimi in  

jekleni materiali

Izboljšano 
za 20 %

Obdelane površine  
z manj nepravilnostmi

Electroda

1
Electroda

2
Electroda

3 4
Electroda

5
Electroda

6

Electroda

1
Electroda

2
Electroda

3 4
Electroda

5
Electroda

6

Electrode

1
Electrode

2
Electrode

3

Electrode

1
Electrode

2
Electrode

3

21%
hitreje

Konvencionalni skupni čas obdelave

Skupni čas obdelave LN Pro AI

Čas obdelave BSN4 se je izboljšal za 21 % 
Hitro dodelava z enakomerno kakovostjo 
površine

LN Pro AI + TMM4 čas obdelave zmanjšan 
za 21 % (baker – Karbidna trdina)
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Opcije

Sodick vrtljiva glava (os C) “SEC10” ponuja standardno ločljivost 
1/1.000.000. Omogoča visoko natančno indeksiranje z neposrednim po-
gonom in neprekinjenim vrtenjem (20 vrt./min), kar širi obdelovalne zmo-
gljivosti.

Na voljo je tudi SCR-72P, vrtljiva glava z višjo hitrostjo vrtenja do 2.000 vrt/
min (ločljivost 1/720.000).

Visoko natančna vrtljiva glava, C-os

SEC-10 SCR72P

Resolucija 1/1.000.000 1/720.000

maks. število vrtljajev vretena 2 – 20 vrt./min. 2.000 vrt./min.

maks. tok 80 A 40 A

Splakovanje skozi os standardno standardno

Linearni izmenjevalec elektrod je na voljo pri strojih AL-G. To 
omogoča izvajanje operacij z več elektrodami način brez nad-
zora.

Standardno je Linearni izmenjevalec nameščen na desni strani 
delovnega rezervoarja. Če je potreben drugi Linearni izmenjeva-
lec, ga je mogoče namestiti na levo stran.

Linearni izmenjevalec elektrod

Maks. velikost elektrode (Š x G x V) 75 x 75 x 200 mm (vključno z držalom za elektrodo)

Maks. teža elektrode 3 kg

Število položajev na Izmenjevalcu ATC 
4 (AL40G) 
6 (AL60G, AL80G)

Sodick ponuja tudi 16/32-pozicijski avtomatski izmenjevalec 
elektrod.. Operaterji lahko enostavno uredijo program avtoma-
tizacije s programsko opremo LN Professional in zagotovijo po-
polnoma nenadzorovano delovanje.

Izmenjevalci z večjim številom elektrod

AL40G/ AL60G/ AL80G

Število postaj 16/32 pozicij

Maks. velikost elektrode (Š x G mm) 
ø 75 x 200 (z uporabo 1 položaja) 
ø 250 x 200 (z uporabo 4 položajev)

Maks. teža elektrode (kg) 10
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Povišana delovna višina je na voljo kot tovarniška 
opcija s spuščanjem keramične mize za večje  
obdelovance ali vrtljive mize.

• AL40G: 50 mm ali 100 mm miza navzdol
• AL60G/ AL80G: 50 mm miza navzdol

Sodick je vedno razvijal lastno krmiljenje in to je podjetju 
omogočilo razvoj 8-osnega hkratnega krmiljenja. Noben 
drug proizvajalec EDM ne more ponuditi te funkcije. Ve-
čosna EDM obdelava se večinoma uporablja v letalski in 
medicinski industriji, lahko pa se uporablja tudi za izdela-
vo delov. Zmožnost enkratnega vpenjanja obdelovanca in 
nato izvedbe zapletene operacije povečuje produktivnost 
in natančnost.

Zahvaljujoč avtomatskemu 3-stranskemu rezervoarju je 
dostop za avtomatizacijo enostaven. Možna je namestitev 
robota na obeh straneh stroja, ki omogoča 24/7 nenad-
zorovano delovanje. In učinkovita avtomatizirana proizvo-
dnja je poenostavljena in stroškovno učinkovitejša.

8-osna simultana tehnologija

Sistem avtomatizacije

Spuščanje delovne mize

(potreben je krmilnik SP-E)
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Stroj AL40G AL60G AL80G
Dimenzija delovne mize (ŠxG) 600 x 400 mm (Keramika) 750 x 550 mm (Keramika) 1.100 x 700 mm (Keramika)
Notranje dimenzije delovnega rezervoarja(W x D x H) 750 x 620 x 350 mm 950 x 740 x 450 mm 1.400 x 950 x 500 mm
Work Tank Fluid Level (Min to Max) 100 to 300 mm 150 to 400 mm 150 to 450 mm
Volumen delovnega rezervoarja 190 Litrov 330 Litrov 690 Litrov
Pomik X osi 400 mm 600 mm 850 mm
Pomik Y osi 300 mm 420 mm 520 mm
Pomik Z osi 270 mm 370 mm 420 mm

Razdalja od 
vpenjala do 
vrha delovne 
mize

Avtomatsko

EROWA COMBI 
EROWA ITS

150 do 420 mm 200 do 570 mm 250 do 670 mm

3R COMBI 
3R MACRO

133 do 403 mm 183 do 553 mm 233 do 653 mm

Ročno 150 do 420 mm 200 do 570 mm 250 do 670 mm

Maks. Masa elektrode 50 kg 50 kg 100 kg
Maks. Masa obdelovanca 550 kg 1.500 kg 3.000 kg
Razdalja od tal do vrha mize 830 mm 850 mm 840 mm

Dimenzije stroja(Š x G x V)
1.675 x 2.600 x 2.330  

(Vklj. Generator in dovodni 
rezervoar)

1.875 x 2.930 x 2.570  
(Vklj. Generator in dovodni 

rezervoar)

2.160 x 3.225 x 2.900  
(Vklj. Generator in dovodni 

rezervoar)

Masa stroja
4.100 kg  

(Vklj. Generator  
in dovodni rezervoar)

5.350 kg  
(Vklj. Generator in dovodni 

rezervoar)

9.800 kg  
(Vklj. Generator in dovodni 

rezervoar)

Zračni tlak 0.65 MPa 0.65 MPa 0.65 MPa
Pretok zraka 100NL/min 100NL/min 100 NL/min
Skupna priključna moč 3-fazni 50/60 Hz, 10 kVA 3-fazni, 50/60 Hz, 10 kVA 3-fazni, 50/60 Hz, 11 kVA

Dovodni rezervoar AL40G AL60G AL80G
Dielektrična tekočina Olje Olje Olje
Volumen dovodnega rezervoarja 285 Litrov 465 Litrov 845 Litrov
Zahtevana količina 330 Litrov 560 Litrov 1,000 Litrov
Filtracija Zamenljivi filtri Zamenljivi filtri Zamenljivi filtri

Dielektrični hladilniki na strojih Sodick vsebujejo bodisi fluoriran toplogredni plin R410A ali 407C

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila zaradi nenehnih raziskav in razvoja

Specifikacije stroja

maks. obdelovalni tok 40 A (AL80G = 80 A)

Napajalna enota za praznjenje Optimalno impulzno krmiljenje za 
napajanje TMM 4 (SGF, BSN4, SVC)

Zahteva po moči 200/220 V 50/60 Hz
CNC enota Večopravilni OS, sistem M4-LINK
Zmogljivost uporabnikovega pomnilnika 30 MB
Pomnilniška naprava SSD kartica, zunanji USB ključ

Format vnosa Zunanji pomnilnik, plošča na 
dotik, tipkovnica,

Vrsta zaslona 19-palčni TFT-LCD (XGA)
Nabor znakov Alfanumerični in simboli
Tipkovnica Standardna 101-tipka, funkcijska tipka

Daljinski upravljalnik (standardno) Standardni tek (preklopni), pomoč od 
A0 do A3, vpenjanje/odpenjanje itd.

Ukaz za pozicioniranje Inkrementalno in absolutno

Maks.. vnosni ukaz ±999999,999 / ±99999,9999 / 
±999,99999 (preklopno)

Zmogljivost za shranjevanje v 
pogojih obdelave 1000 pogojev (C000 do C999)

Zmogljivost shranjevanja nastavitev odmika 1000 pogojev (H000 do H999)
Dodelitev zaporedne številke 
programa N000000000 do N999999999

Ravni gnezdenja podprogramov 50
Ravni gnezdenja ukazov Q 7
Število koordinat 60
Istočasne krmilne osi 4 osi (največ 8 osi s SP-E)

Min. pogonska enota 0,01 μm

Min. vnosni ukaz 0,001 μm
AJC hitrost XY osi maks. 10 m/min
AJC hitrost Z os maks. 36 m/min

maks. hitrost krme maks. 6 m/min

Mehanizem za zaznavanje položaja Popolna zaprta zanka (linearne lestvice)

Pogonski mehanizem Linearni motor

Kompenzacija Napaka naklona, napaka ravninskega 
naklona in popravki navora za vsako os

CNC napajalnik SP/SP-E
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Postavitev stroja

Vsi stroji s specifikacijo CE imajo zunanji transformator z dimenzijo ca. 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
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online www.sodick.org
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