
SL400Q
SL600Q

SMART PULSE, SMART LINEAR



(X, Y, U en V-as)
Betrouwbaar  draadvonken: 4-assig lineair aangedreven 
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(X, Y, U en V-as)

Een flexibele generator die snel op piekvermogen voorvonkt maar ook volledige 
controle biedt over de ultrafijne pulsen die nodig zijn voor de meest veeleisende 
oppervlaktefinish. Een verbazingwekkend hogere snijsnelheid en diverse nieuw 
ontwikkelde cycli waaronder “Digital PIKA” - dit draagt allemaal bij aan verbeterde 
prestaties in het algemeen en  nog verder verbeterde oppervlaktegesteldheid in 
het bijzonder.

Het is meer dan 15 jaar geleden sinds Sodick de eerste in eigen huis ontwikkelde 
en geproduceerde lineaire motor op de markt introduceerde. Sindsdien zijn 
wereldwijd meer dan 35.000 lineair aangedreven machines uitgeleverd – een 
bewijs van langdurig betrouwbare prestaties.

Door de keuze voor lineair aangedreven motoren is met Sodick een lange rij 
applicaties binnen bereik gekomen die  voorheen met conventionele aandrijving 
(zoals kogelomloopspillen) als onmogelijk werden bestempeld.  Gedurende de 
levensduur van de machine blijft de nauwkeurigheid zoals die initieel is geleverd 
hetzelfde, in de loop der jaren treedt geen slijtage op.

Smart Pulse

Smart Linear

10 jaar garantie op de 
positioneernauwkeurigheid

Overweldigende prestaties – de SL400/600Q levert u niets 
meer of minder. Alle fundamentele technologie voor het 
unieke concept “Smart Pulse & Smart Linear” ontwikkelt en 
produceert Sodick in eigen huis. Zoals bijvoorbeeld de lineaire 
motoren maar ook de generator, NC-besturing, motion 
controller en het keramiek.

De slimme
entrée in
draadvonken

Betrouwbaar  draadvonken: 4-assig lineair aangedreven 
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Alle technologie wordt bij Sodick zelf ontwikkeld en in eigen huis geproduceerd.

Kerntechnologie

De NC besturing van 
Sodick
Ingebouwde elektronische intelligentie 
combineert de K-SMC van Sodick met state-
of-the-art generatortechnologie – hiermee 
worden asbewegingen en generatorpulsen 
ultra-nauwkeurig aangestuurd.

Sodick Motion Controller 
(K-SMC)
De Sodick Motion Controller (K-SMC) heeft 
perfecte beheersing over de NC-besturing en 
daarmee over de razendsnelle en hoogpreciese 
asbewegingen. De ultieme controle over snelle 
acceleratie en nauwkeurige positionering is de 
basis voor vonken met Sodick.

Zeer stijve 
machinestructuur waarin 
Sodick uniek is
In eigen huis geproduceerd keramiek met een 
extreem lage uitzetting in lengte als de tempe-
ratuur zich wijzigt (lineaire expansie-coëffi ciënt)   
wordt gebruikt voor kritische onderdelen in de 
machine. Ook is het gietstuk zo optimaal ont-
worpen dat excellente repeteernauwkeurighe-
den gerealiseerd worden. Bovendien wordt elke 
thermische wijziging binnenin de machine vast-
gelegd en binnen minimale grenzen beheersd 
waarmee een stabiele bewerkingsomgeving is 
gegarandeerd.

Keramiek
Dankzij de extreem geringe thermische vervorming die keramiek eigen 
is, is dit het ideale materiaal om te gebruiken in vonkmachines. Naast 
eigenschappen als stijfheid, lichtgewicht, hittebestendig en nauwelijks 
onderhevig aan slijtage, is keramiek electrisch uitstekend isolerend. 
Keramiek is daarom het best denkbare materiaal voor high-end vonken 
en Sodick gebruikt het dan ook bijvoorbeeld voor de:

  Keramische werktafel
  Keramische basis van de werktafel
  Keramische bovenste- en onderste 

geleiding
  Keramische rolgeleiding aan het 

eind van de draadspoel
  Keramische rolgeleiding op de 

draadspanner

Sodick keramiek Graniet Gietijzer

Specifiek gewicht 3.5 - 3.9 3.0 7.8

Water absorberings ratio % 0 0.03 - 3.0 •

Hardheid Gpa (HV10) 13 – 16 5.9 - 10 6.2

Buigkracht MPa 300 - 390 300 - 500 400

Elasticiteitsmodulus GPa 280 - 370 30 - 90 110

Thermische geleiding W/m·k 13.8 - 23.0 1.3 46.0

Lineaire uitzettings-
coefficient x10-6/ ˚C 5.7 - 5.8 8 11
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Standaard lineair aangedreven 
motoren op de X-, Y-, U- en V-as
Bij een as aangedreven door een kogelomloopspil 
zullen per definitie in de loop der tijd de prestaties qua 
nauwkeurigheid verslechteren omdat mechanische slijtage 
altijd overbrengingsverlies veroorzaakt. Lineaire motoren 
daarentegen garanderen altijd een soepele beweging 
zonder backlash. Het simpele, contactloze principe van 
lineaire motoren heeft per definitie niet te lijden onder 
mechanische slijtage of mindere prestaties in de loop der 
jaren.De aanvankelijke nauwkeurigheid van de directe 

lineaire aandrijving blijft constant gedurende de 
hele productieve periode,  kostbaar onderhoud 
is dus overbodig.

Generator
De generator omvat talloze cycli die 
bijdragen aan een optimale beheer-
sing van het vonkproces. Een optimale 
puls ligt aan de basis van het snel en 
foutloos realiseren van de 1e snede 
(belangrijk om met navonken zo snel 
mogelijk de vereiste fi nish te bereiken) 
met als einddoel superieure opper-
vlaktegesteldheid en vormnauwkeu-
righeid. De generator waarin al deze 
technologie is samengebundeld is 
energiebesparend ontworpen zodat 
overbodig energieverlies wordt ge-
minimaliseerd.

  TMP Control: dit maakt de ruwheid 
van de 2e snede nog beter dankzij een 
continue bewaking van de puls

  Straightness Error Elimination Control: 
ook bij dikke platen high-speed en 
high-precision.

  Digital PIKA Circuit: dit verbetert de 
kwaliteit van de oppervlaktefinish en 
realiseert de beste surfacefinish
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Verbeterde functionaliteiten
Het 4-zijdige frame van de werktafel is gemonteerd op een keramische 
basis. Het dielectricumniveau wordt automatisch geregeld in relatie 
tot de positie van de Z-as (auto fluid level control).

Wegzakkende deur: 
simpel, veilig en met 1 
handbeweging
Met een enkele 
handbeweging opent u de 
deur middels de beugel van 
duurzaam roestvrij staal.

Twin Filter
Het tweevoudige filter is 
makkelijk te onderhouden 
en maakt gebruik van een 
milieuvriendelijk recycle 
systeem.

Draadspanning
Een rolgeleider van 
vilt wordt gebruikt om 
de draadelectrode te 
stabiliseren en schoon 
te houden, wat een 
betrouwbaar proces 
zekerstelt.

20kg jumbo feeder 
(optie)
Een ingebouwde jumborol 
is optioneel leverbaar 
voor draadrollen tot 20kg, 
waarmee continue vonken 
mogelijk wordt.

WS-4P (optie)
Optioneel is een 1-assige 
indexeertafel leverbaar.

Nog nooit was een vonkmachine zo eenvoudig te bedienen
Met de nieuwe “tablet look and feel” gebruikt u de NC-besturing intuïtief en “swipend” net als uw smartphone. De schermconfiguratie 
is optimaal voor de multi-touch LCD monitor  en biedt echt innovatief bediencomfort. In “ classic mode”  staat gewoon het vertrouwde 
conventionele scherm ter beschikking waarmee net zo goed alle mogelijkheden van de nieuwe NC-besturing comfortabel gebruikt 
kunnen worden.
Alle bewerkingen worden uitgevoerd op het nieuwe, grote scherm, waarbij van de verhoogde prestaties en snelheid van de Dual Core-
processor maximaal gebruik wordt gemaakt. Qua bedieningsscherm kan gekozen worden tussen het traditionele- of het nieuwe tablet-
scherm. Bovendien kan de schermlayout naar eigen voorkeur door de bediener worden ingericht.

Graphics & Run
In de tablet-modus kan de actuele bewerkingsstra-
tegie gevolgd worden met het geometriemodel.

Easy Input
Volledig flexibel kan het toetsenbord of lijstmodus 
op het bedieningspaneel worden afgebeeld, zodat 
de bediener nog sneller een bewerkingscommando 
aan de machine kan geven. Hiermee staat effectief 
een nieuwe bedieningsomgeving ter beschikking. 
Intuïtief bedienen kan zowel in tablet- als in de 
klassieke modus.

Tablet-bediening Classic Mode
Zoekfunctie 
bewerkingscondities
Bewerkingscondities worden eenvoudig in-
gesteld door een paar simpele selecties zoals 
draaddiameter, werkstukmateriaal en werk-
stukdikte.

Overige functies en highlights
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FJ-AWT
Nieuwe automatische draadinvoer
Het draad wordt bij invoer thermisch voorbewerkt, waardoor het percentage foutloos 
inschieten bij deze compleet nieuwe draadinvoerunit zeer hoog is, ongeacht of het 
draad wel of nog niet in het water is. Ook onder moeilijke omstandigheden, zoals 
bijvoorbeeld bij inschieten in zeer kleine diameters of bij speciale vormen, zal de 
draadinvoer ongestoord doorgaan. Een andere highlight is de Pop-Up Retry-functie: de 
draadinvoerunit zoekt daarmee volautomatisch het startgat, een belangrijk hulpmiddel 
bij onbemand vonken en automatisering en daarmee bijdragend aan een hogere 
productiviteit.

Nieuwe servo-functie voor draadspanning
De nieuwe functie van de draadspanningsservo 

wordt ingezet om de draadspanning altijd 
optimaal te houden. De geavanceerde 

beheersing van de draadspanning garandeert 
snel en hoognauwkeurig draadvonken.

Geleiding
Ronde diamantgeleidingen  met kleine 

toleranties realiseren hoognauwkeurige 
vonkresultaten.

*Gebruikt u alstublieft originele 
verbruiksartikelen.

Spoelfunctie voor afdichting
Deze automatische spoelfunctie voorkomt 
dat vonkafval vastkleeft aan de afdichting 
en zorgt daarmee voor langdurig stabiele 

omstandigheden en minder onderhoud.

Compacte draadopvangbak
De automatische draadinvoerunit 

behandelt het draaduiteinde langs 
thermische weg (zodat de invoer 

makkelijker gaat) en verzamelt het 
afgeknipte draad in een handig

compacte opvangbak.
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Overweldigende bewerkingssnelheid: de Nr 1 in state-of-the-art  eroderen

Bewerkingsvoorbeelden
De vonkprestaties van Sodick draadvonkmachines zijn op alle vlakken verder significant toegenomen dankzij de synergie van 
lineaire aandrijftechnologie en de nieuwste generatortechnologie „Smart Pulse“

2 platen tegelijk snijden

De bijzondere vonkkracht van de SLQ-serie maakt het 
mogelijk om 4 matrijzen te snijden in 2 platen, ze op 
elkaar te leggen en alle 4 de stempels vervolgens in te 
brengen die dan uitwisselbaar perfect op elkaar passen.

Werkstukmateriaal
Dikte

Snijnauwkeurigheid
Positioneernauwkeurigheid

Oppervlaktefinish (matrijs)
Oppervlaktefinish (stempel)

staal
40mm
±2µm
±2µm
Ra 0.21µm 
Ra 0.32µm
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T-groef (snijden van hoognauwkeurig 
samengestelde delen)

Zelfs bij veeleisend navonken onder een hoek van 
10° of meer  realiseert Sodick een hogere snijsnelheid 
en minder snedes. Een gecompliceerd component 
waarvoor voorheen 6 snedes nodig waren wordt 
bijvoorbeeld nu gerealiseerd in 4 snedes.

Werkstukmateriaal  staal
Dikte  40mm
Snijnauwkeurigheid  ±2µm
Oppervlaktefinish  Ra 0.23µm
Snijsnelheid   4 uur en 18 minuten

(per paar )

Tandwielprofielen vonken

De geavanceerde corner-control functie garandeert 
een markante vormnauwkeurigheid.

Werkstukmateriaal  staal
Dikte  20mm
Snijnauwkeurigheid  ±2µm
Oppervlaktefinish  Ra 0.23µm

Rondheidsnauwkeurigheid

Werkstuk materiaal  staal
Dikte  40mm
Rondheid  1.86µm
Snijnauwkeurigeheid  ±2µm
Oppervlaktefinish  Ra 0.30µm

Hoognauwkeurig samenpassende delen in 
twee snedes

Voor zeer precies passende delen waarvoor vroeger 
3 snedes nodig waren, wordt hetzelfde resultaat 
nu bereikt in 2 snedes. En dat met hogere snelheid 
en hogere nauwkeurigheid bij het voorsnijden.

Werkstukmateriaal  staal (SKD11)
Dikte  40mm
Snijnauwkeurigheid  ±3µm
Opperrvlaktefinish  Ra 1.37µm
Snijsnelheid   2 uur en 25 mn

(per werkstuk)
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*Als gevolg van continue nieuwe ontwikkelingen kunnen specificaties zich wijzigen zonder aankondiging vooraf. 

Machine SL400Q SL600Q

X as bereik 400 mm 600 mm

Y as  bereik 300 mm 400 mm

Z as bereik 250 mm 350 mm

U x V as bereik 120 x 120 mm 120 x 120 mm

Vonkhoek (dikte werkstuk 100mm) ±25° ±25°

Werktank afmeting (B x D) 850 x 755 mm 1050 x 850 mm

Max. werkstukgewicht 500 kg 1000 kg

Draaddiameter 0.1 ~ 0.3 mm 0.1 ~ 0.3 mm

Draadspanning 3 ~ 23N 3 ~ 23N

Max. draadsnelheid 420 mm/sec 420 mm/sec

Afstand van vloer tot bovenkant tafel 995 mm 1000 mm

Afmeting machine (B x D x H) 2545 x 2495 x 2130 mm 2635 x 2865 x 2300 mm

Opstelruimte machine 3350 x 3845 mm 3565 x 4215 mm

Gewicht machine 3300 kg 4500 kg

Totale stroomafname
3-phases 50/60Hz

13KVA

3-phases 50/60Hz

13KVA

Dielectricumtank

Capaciteit 650 lit 850 lit

Filtratiesysteem dielectricumvloeistof
2 vervangbare oapierfilters

(interne druk)

2 vervangbare oapierfilters

(interne druk)

De-ioniseren
Ion uitwisselbare hars

(18-lit. type)

Ion uitwisselbare hars

(18-lit. type)

Specifi catie

SL400Q Layout werktafel SL600Q Layout werktafel
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Voorzijde Voorzijde

Zijkant Zijkant

Bovenkant Bovenkant

SL400Q SL600Q

*Alle CE machines hebben een externe omvormer met afmeting. 650 x 460 x 540 mm
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