
Základní řada EDM drátových řezaček
SL400Q/SL600Q

Smart Linear
Sodick vyrábí a dodává výhradně drátové řezačky s lineárním 
motorem. Již více než 32,000 strojů s lineárními pohony 
bylo dodáno do celého světa, což dokazuje bezkonkurenční 
spolehlivost lineárních motorů vyráběných firmou Sodick 
ve svých závodech. Díky této jedinečné spolehlivosti může 
Sodick nabídnout 10-ti letou záruku na lineární pohony. 

Smart Pulse
Na základě nejnovějších digitálních inovací v technologiích 
generátoru a využití pokročilých materiálů elektrod, ukazuje 
nová řada strojů značné pokroky v rychlosti řezání, přesnosti 
a kvalitě povrchu.

Smart Control
Nové ovládání stroje Sodick má mnoho atraktivních funk-
cí především díky 19” multi-dotykovému displeji, který 
se ovládá jako tablet a na jehož pozadí běží standardní 
operační systém Windows 7®. Operátor si může volit mezi 
standardní tradiční obrazovkou, nebo již novým rozhraním 
obrazovky.



Specifikace

V důsledku neustále probíhajícího výzkumu může dojít ke změnám specifikací  i bez předchozího upozornění.

Pohled ze předu Pohled ze předu

Pohled z boku Pohled z boku

Pohled shora Pohled shora

Specifikace stroje SL400Q SL600Q

X pojezd osy 400 mm 600 mm

Y pojezd osy 300 mm 400 mm

Z pojezd osy 250 mm 350 mm

U x V pojezdy os 120 x 120 mm 120 x 120 mm

Obrábění pod úhlem (výška obrobku 100mm) ±25° ±25°

Velikost pracovná nádrže (Š x H) 850 x 756 mm 1050 x 854 mm

Max. hmotnost obrobku 500 kg 1000 kg

Průměr drátu 0.1 ~ 0.3 mm 0.1 ~ 0.3 mm

Tah drátu 3 ~ 23N 3 ~ 23N

Max. rychlost drátu 420 mm/sec 420 mm/sec

Vzdálenost podlaha – pracovní stůl 995 mm 1000 mm

Rozměry stroje (Š x H x V) 1905 x 2495 x 2130 mm 2145 x 2865 x 2300 mm

Zastavěný prostor 3410 x 3845 mm 3820 x 4215 mm

Hmotnost stroje 3350 kg 3950 kg

Příkon stroje
3-fáze 50/60Hz 

13KVA
3-fáze 50/60Hz 

13KVA

Nádrž dielektrika
Objem 650 lit 850 lit

Filtrační systém dielektrika
3 vyměnitelné papírové 
filtry (vnitřně tlakované)

3 vyměnitelné papírové 
filtry (vnitřně tlakované)

Deionizace
Pryskyřice (18-lit. 

nádoba)
Pryskyřice (18-lit. 

nádoba)
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