
Wycinarki Drutowe serii Smart
SL400Q/SL600Q

Napędy liniowe Smart
Sodick produkuje i dostarcza wyłącznie elektrodrążarki  wyposażone 
w napędy liniowe. 32.000 obrabiarek sprzedanych na całym świecie
zostało wyposażonych w napędy liniowe wyprodukowane we 
własnych zakładach. 10-letnia gwarancja, obejmująca układ napędu 
liniowego, wynika z jego niezwykłej niezawodności

Impulsy Smart
W oparciu o najnowsze innowacje w dziedzinie generatorów 
cyfrowych oraz użycie zaawansowanych materiałów elektrod 
nowa seria maszyn SL wykazuje istotny wzrost szybkości 
cięcia, dokładności i wykończenia powierzchni.

Sterowanie Sodick Smart
Najnowsze sterowanie Sodick opiera się na przemysłowej wersji 
systemu operacyjnego Windows 7®. Wiele jego atrakcyjnych 
możliwości zostało rozszerzonych, poprzez użycie19-calowego, 
wielodotykego ekranu TFT, pozwalającego obsługiwać maszynę 
jak tablet. Wygląd ekranu sterowania można zmieniać pomiędzy 
widokiem tradycyjnym a nowym, tabletowym. Ponadto ekran 
można skonfigurować do własnych potrzeb i upodobań.



Specyfikacja

W związku ze stałym intensywnym rozwojem badań, producent  zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedzenia

Widok z przodu Widok z przodu

Widok z boku View Widok z boku View

Widok z góry Widok z góry

Obrabiarka SL400Q SL600Q

Przesuw osi X 400 mm 600 mm

Przesuw osi Y 300 mm 400 mm

Przesuw osi Z 250 mm 350 mm

Przesuw w osiach U x V 120 x 120 mm 120 x 120 mm

Stożkowy kąt cięcia (wysokość 130mm) ±25° ±25°

Wymiary zbiornika roboczego (dł. x szer.) 850 x 756 mm 1050 x 854 mm

Maksymalny ciężar detalu 500 kg 1000 kg

Średnica drutu 0.1 ~ 0.3 mm 0.1 ~ 0.3 mm

Naciąg drutu 3 ~ 23N 3 ~ 23N

Maksymalna prędkość przesuwu drutu 420 mm/sek 420 mm/sek

Odległość powierzchni stołu od podłogi 995 mm 1000 mm

Wymiary obrabiarki (dł. x gł. x wys.) 1905 x 2495 x 2130 mm 2145 x 2865 x 2300 mm

Powierzchnia instalacji 3410 x 3845 mm 3820 x 4215 mm

Ciężar obrabiarki 3350 kg 3950 kg

Pobór mocy
3-fazowe 50/60Hz 

13KVA
3-fazowe 50/60Hz 

13KVA

Zbiornik na dielektryk
Pojemność 650 litrów 850 litrów

Układ filtracji dielektryka
3 wymienne filtry papierowe 

(z ciśnieniem wewn.)
3 wymienne filtry papierowe 

(z ciśnieniem wewn.)

Dejonizator Żywica (18 litrów) Żywica (18 litrów)
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