
SL400Q
SL600Q

SMART PULSE, SMART LINEAR



(X, Y, U i V)
Niezawodny 4-osiowy układ napędu silnikami liniowymi
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(X, Y, U i V)

Generator umożliwia pracę przy dużych natężeniach prądu podczas obróbki 
zgrubnej oraz operowanie bardzo małymi impulsami podczas dokładnej obróbki 
wykańczającej. Zwiększona prędkość obróbki oraz nowe rozwiązania, w tym 
układ „Digital PIKA” poprawiają jakość powierzchni obróbki wykańczającej oraz 
zwiększają wydajność na każdym etapie obróbki.

Od ponad 15 lat Sodick projektuje i produkuje silniki liniowe. Ich wysoka 
niezawodność i wydajność sprawia, że korporacja Sodick dostarczyła swoim 
klientom przeszło 35.000 maszyn na całym świecie.

Zastosowanie silników liniowych w układzie napędu wycinarek drutowych 
Sodick dało możliwość  wprowadzenia rozszerzonej gwarancji na dokładność 
pozycjonowania, niedostępnej w maszynach opartych na śrubo-nakrętce. Przez 
cały okres eksploatacji dokładność pozycjonowania będzie się utrzymywana na 
tym samym poziomie.

Smart Pulse

Smart Linear

10-letnia gwarancja 
dokładności pozycjonowania

Dzięki opracowaniu i wyprodukowaniu we własnych 
zakładach wszystkich podstawowych podzespołów, 
takich jak silniki liniowe, generator, układ sterowania NC, 
sterownik posuwu i ceramika, maszyny SL400Q i SL600Q 
zapewniają przewagę technologiczną opartą na koncepcji 
„Smart Pulse” i „Smart Linear”

Całkowicie 
Nowa
Wycinarka
Drutowa

Niezawodny 4-osiowy układ napędu silnikami liniowymi
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Wszystkie zasadnicze podzespoły zostały zaprojekowane i wyprodukowane 
w zakładach własnych Sodick’a.

Podstawowe techniki wytwarzania

Sterowanie 
numeryczne NC
Wbudowana sztuczna intel igencja 
łączy zaawansowaną technikę obróbki 
elektroerozyjnej z jednoczesną kontrolą 
układu napędów przy użyciu K-SMC i 
generatorem.

Układ sterowania 
posuwem
Układ Sterowania Posuwem (K-SMC) przetwarza 
polecenia z jednostki sterującej na precyzyjną 
kontrolę szybkich posuwów silników liniowych. 
Odpowiada także za szybkie przyspieszenia i 
dokładne pozycjonowanie, wymagane podczas 
obróbki elektroerozyjnej.

Wysoka sztywność 
konstrukcji obrabiarek 
Sodick
Wyprodukowana we własnych zakładach 
ceramika, dzięki bardzo małej rozszerzalności 
cieplnej, jest wykorzystywana do produkcji 
krytycznych podzespołów maszyn. Doskonała 
powtarzalność została osiągnięta dzięki 
optymalnemu projektowi struktury odlewu 
żeliwnego. Dodatkowo zmiany termiczne są 
monitowane, kontrolowane i minimalizowane, 
co zapewnia stabilne parametry środowiska 
obróbki.

Podzespoły ceramiczne
Ze względu na niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, wysoką 
sztywność, niski ciężar, wysoką rezystancję elektryczną oraz odporność 
na korozję i ścieranie ceramika jest uważana za idealny materiał 
do produkcji istotnych podzespołów wysokiej klasy obrabiarek 
elektroerozyjnych.

 ceramiczna podstawa stołu

  ceramiczna płyta pod podstawą 
stołu

 ceramiczny dolny i górny prowadnik

  ceramiczna rolka przy zwijaniu 
drutu

  ceramiczna rolka w układzie 
naciągu

Ceramika Granit Odlew żeliwny

Ciężar właściwy g/cm3 3.5 - 3.9 3.0 7.8

Współczynnik absorpcji 
wody % 0 0.03 - 3.0 •

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

Wytrzymałość na zginanie MPa 300 - 390 300 - 500 400

Moduł Younga GPa 280 - 370 30 - 90 110

Przewodność cieplna W/m·k 13.8 - 23.0 1.3 46.0

Współczynnik 
rozszerzalności cieplnej x10-6/ ˚C 5.7 - 5.8 8 11
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Silniki liniowe w osiach X, Y, U i V 
są standardem
Dokładność pozycjonowania przesuwów przy tradycyjnej 
śrubo-nakrętce maleje z upływem czasu ze względu na 
powstający luz mechaniczny. Silnik liniowy ze względu 
na swoją prostą, bezdotykową strukturę, gwarantuje 
płynny ruch bez luzu, nie pogarszający się w trakcie wielu 
lat eksploatacji. Początkowa dokładność bezpośredniego 
silnika liniowego jest zachowana przez długi okres, bez 
konieczności przeprowadzania kosztownych konserwacji.

Układ silnika liniowego został zaprojektowany 
do współpracy z bezwzględnymi liniałami 
Heidenhein’a, by mógł bezawaryjnie pracować 
przez wiele lat.  Liniały Heidehain’a mają 
rozdzielczość 0.01 mikrometra.

Generator
Nowy generator zawiera szereg ukła-
dów do optymalizacji kontroli wyła-
dowań elektroerozyjnych.Wysoka 
wydajność i integralność pierwszego 
przejścia jest podstawą dla osiągnie-
cia wysokiej jakości powierzchni i 
zakładanego kształtu. Układy opty-
malizacji generatora realizują swoje 
zadania przy obniżonym poborze 
energii.

  Układ TMP- poprawia chropowatość 
podczas drugiego przejścia przy 
nieprzerwanej kontroli impulsów

  Układ Kontroli Błędów Prostoliniowości 
– załącza się podczas szybkiej i 
precyzyjnej obróbki wysokich części

  Układ Digital PIKA – poprawia jakość 
i zapewnia optymalne wykończenie 
powierzchni
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Poprawiona fukcjonalność
Zamknięty z czterech stron stół roboczy jest zamocowany na 
ceramicznej podstawie. Poziom dielektryku jest automatycznie 
kontrolowany przez pozycję osi Z.

Proste, zabezpieczone, 
przesuwne drzwi 
zbiornika

Wykonane ze stali 
nierdzewnej, otwierane i 
zamykane jednym ruchem.

Filtr podwójny
Łatwy w konserwacji układ 
fi ltracji używa dwóch 
wymiennych fi ltrów.

Prowadzenie drutu
Filcowa rolka stabilizuje i 
czyści drut, zapewniając 
niezawodną pracę.

Podajnik szpul 20kg 
(Opcja)
Wbudowany podajnik szpul 
20kg zapewnia ciągłość 
operacji.

WS-4P (Opcja)
Jednoosiowy stół 
indeksowany dostępny jako 
opcja.

Bardzo przyjazny interfejs użytkownika
Nowy tryb tabletu ułatwia intuicyjną obsługę panelu sterowania. Osiągnięto konfi gurację ekranu zoptymalizowaną do wielodotykowych 
ekranów LCD, z nowoczesną obsługą i pełną, jednodotykową realizacją zadań.
Stosowane do tej pory ekrany sterowania mogą być również komfortowo używane w trybie klasycznym. Dzięki pełnemu wykorzystaniu 
nowych, szybkich, 2-rdzeniowych procesorów wszystkie operacje mogą być wydajnie wykonywane na nowym, dużym ekranie.
Ekran sterowania można przełączać pomiędzy trybem klasycznym i tabletowym. Konfi guracja ekranu może być dostosowywana przez 
użytkownika do jego własnych preferencji.

Grafi ka i praca
W trybie tabletu, strategia obróbki może zostać 
sprawdzona na modelu krawędziowym.

Proste wprowadzanie danych
Na dolnym panelu można wyświetlić klawiaturę 
lub listę tak, aby operator mógł szybko wydać 
polecenie maszynie.
Wprowadza to nowy sposób obsługi.
W trybach: klasycznym i tabletowym dostępna jest 
intuicyjna obsługa.

Tryb tabletu

Różne funkcje wspomagające możliwości obróbki

Tryb klasyczny
Funkcja wyszukiwania 
warunków obróbki
Dobór warunków obróbki odbywa się w łatwy 
sposób. Poprzez ekran dotykowy wprowadza 
się średnicę drutu, rodzaj materiału, jego 
wysokość itp.
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Różne funkcje wspomagające możliwości obróbki
FJ-AWT
Nowy układ automatycznego nawlekania
Metoda prostowania drutu przed nawlekaniem wraz z układem usuwania końcówek 
drutu pozwala na nawlekanie w natrysku i w zanurzeniu. W rezultacie poprawiono 
również nawlekanie w trudnych warunkach takich jak przewlekanie przez małe lub 
kształtowe otwory. Ponadto funkcja Pop-Up-Retry, poszukująca otworów startowych 
zwiększyła efektywność, umożliwiając automatyzację i pracę bez nadzoru.

Nowa funkcja w serwomechanizmie 
naciągu drutu

Nowa funkcja  w serwomechanizmie naciągu 
drutu ma za zadanie zoptymalizować naciąg 

drutu. Zaawansowany detektor naciągu 
zapewnia szybką i precyzyjną obróbkę.

Prowadnik
Okrągły, diamentowy prowadnik z małą 

szczeliną zapewnia wysoką precyzję obróbki.
*Prosimy stosować oryginalne części

Płyta uszczelnienia
Automatyczna funkcja czyszczenia zapobiega 

osadzeniu się osadu, zapewnia stabilną i 
precyzyjną obróbkę oraz zmniejsza czas 

konserwacji.

Kompaktowy pojemnik na 
końcówki drutu

Termicznie ucinany drut ułatwia nawlekanie, 
a obcięte końcówki gromadzone są 

pojemniku.
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Wydajność obróbki elektrodrążarek drutowych została znacząco podniesiona we wszystkich aspektach dzięki połączeniu techniki 
sterowania silników liniowych i najnowszego generatora „Smart Pulse”

Podwójne cięcie części suwliwych

Dzięki zaawansowanym możliwościom maszyn 
cztery matryce mogą być cięte pakietowo, jako dwie 

(jedna na drugiej), wszystkie cztery stemple pasują 
idealnie do każdej matrycy.

Znacznie wyższa wydajność obróbki zapewnia najwyższy poziom w
przemyśle wytwórczym

Przykłady obróbek

Materiał obrabiany
Wysokość

Dokładność 
Dokładność skoku 

Chropowatość (matryca)
Chropowatość (stempel)

Stal
40mm
±2µm
±2µm
Ra 0.21µm 
Ra 0.32µm
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Dokładna obróbka części pasowanych 
(Rowek T)

Zwiększona prędkość obróbki i zredukowana 
ilość przejść nawet dla trudnych do wykończenia 
stożków z kątem 10° lub większych. (np. element 
wymagający sześciu przejść można teraz 
wykończyć w czterech).

Materiał obrabiany  Stal
Wysokość  40mm
Dokładność  ±2µm
Chropowatość  Ra 0.23µm
Czas obróbki   4 godz. 18min.

(para)

Obróbka koła zębatego

Obróbka naroży prezentuje doskonałą dokładność 
kształtu

Materiał obrabiany  Stal
Wysokość  20mm
Dokładność  ±2µm
Chropowatość  Ra 0.23µm

Dokładność kołowości

Materiał obrabiany  Stal
Wysokość  40mm
Kołowość  1,86µm
Dokładność  ±2µm
Chropowatość  Ra 0.30µm

Precyzyjna obróbka w dwóch przejściach

Dzięki zwiększonej prędkości i spójności podczas 
cięcia zgrubnego można obecnie uzyskać 
satysfakcjonującą dokładność już w dwóch 
przejściach, zamiast w trzech.

Materiał obrabiany  Stal (SKD-11)
Wysokość  40mm
Dokładność  ±3µm
Chropowatość  Ra 0.30µm
Czas obróbki   2 godz. 25min.

(na detal)
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Maszyna SL400Q SL600Q

Przesuw X 400 mm 600 mm

Przesuw Y 300 mm 400 mm

Przesuw Z 250 mm 350 mm

Przesuw U i V 120 x 120 mm 120 x 120 mm

Kąt stożka (przy 100mm) ±25° / 100mm ±25° / 100mm

Wymiary wewnętrzne zbiornika (szer. x głęb.) 850 x 755 mm 1050 x 850 mm

Maks. wysokość detalu 500 kg 1000 kg

Średnica drutu 0.1 ~ 0.3 mm 0.1 ~ 0.3 mm

Naciąg drutu 3 ~ 23N 3 ~ 23N

Maks. prędkość drutu 420 mm/sec 420 mm/sec

Odległość podłoga-stół 995 mm 1000 mm

Wymiary maszyny (szer. x głęb. x wys.) 2545 x 2495 x 2130 mm 2635 x 2865 x 2300 mm

Powierzchnia instalacji 3350 x 3845 mm 3565 x 4215 mm

Ciężar maszyny 3300 kg 4500 kg

Zasilanie
3-fazowe 50/60Hz

13KVA
3-fazowe 50/60Hz

13KVA

Zbiornik

Pojemość 650 lit 850 lit

Układ filtracji
2 wymienne filtry papierowe

(ciśnienie wewnętrzne)
2 wymienne filtry papierowe

(ciśnienie wewnętrzne)

Dejonizacja
Wymienna żywica dejonizacyjna

(18 litrów)
Wymienna żywica dejonizacyjna

(18 litrów)

Specyfi kacja

*W związku z prowadzeniem badań producent zastrzega sobie prawo do zmian bez powiadamiania.

SL400Q 
Rysunek stołu roboczego

SL600Q
Rysunek stołu roboczego
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Widok z przodu Widok z przodu

Widok z boku Widok z boku

Widok z góry Widok z góry

SL400Q SL600Q

*Wszystkie maszyny specyfikacji CE posiadają dodatkowy transformator o wymiarach 650 x 460 x 540 mm
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