
SL400Q
SL600Q

SMART PULSE, SMART LINEAR



(Eixos X, Y, U e V)
Sistema Fiável Impulsionado por Motor Linear de 4 eixos
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(Eixos X, Y, U e V)

O Gerador de descarga eletrica tem a fl exibilidade de controlar a partir de um 
pico de alta corrente de maquinação de desbaste para impulso de descargas 
ultrafi nas para acabamento superfi no de maquinação. Aumentou drasticamente 
a velocidade de corte e vários circuitos recém-desenvolvidos, incluindo, “Digital 
PIKA Circuit”, melhora a qualidade no acabamento da maquinação de superfície, e 
contribui para a melhoria do desempenho em todos os campos de processamento.

Tem mais que 15 anos que o primeiro sistema impulsionado por motores lineares, 
desenvolvidos internamente pela Sodick, que foram introduzidos no mercado. 
Desde então, mais de 35.000 máquinas foram entregues mundialmente graças 
à sua fi abilidade e desempenho a longo prazo.

Ao adotar o sistema de acionamento do motor linear, uma variedade de aplicações 
consideradas anteriormente impossíveis com os convencionais acionamentos 
por fusos, tornaram-se possíveis com a Sodick Fio EDM. Ao longo da vida útil da 
máquina, a precisão não irá diminuir ao longo do tempo, e a precisão inicial da 
máquina será mantida.

Impulso Dinâmico

Linear Dinâmico

10 Anos de Garantia 
em Precisão de 

Posicionamento

Através do desenvolvimento e fabricação interno de todas as 
tecnologias fundamentais, incluindo, motores lineares, Gerador 
de descarga eletrica, unidade NC, controlador de movimento 
e cerâmicas, os modelos SL400Q e SL600Q proporcionam 
um desempenho avassalador com base no conceito
“Smart Pulse & Smart Linear”.

Corte de
Fio EDM
Totalmente 
Novo

Sistema Fiável Impulsionado por Motor Linear de 4 eixos
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Todas as tecnologias são desenvolvidas e fabricadas internamente.

Tecnologia Interna

Unidade NC Sodick
A inteligência artificial incorporada, é 
combinada com as tecnologias “state-of-
the-art” para maquinação de descarga 
eléctrica, controlando precisamente o 
sistema de acionamento por meio do 
“K-SMC“ e a fonte de alimentação de 
descarga elétrica.

Controlador de 
Movimento Sodick
O controlador de movimento Sodick controla a 
alta velocidade e precisão dos movimentos do 
motor linear através dos comandos da unidade 
NC. Controla com precisão a aceleração rápida 
e posicionamento exacto, necessário para a 
descarga elétrica na maquinação.

Elevada Rigidez Na 
Estrutura Da Máquina Que 
Só a Sodick Pode Alcançar
Cerâmicas fabricadas internamente com uma 
variação de comprimento extremamente baixo 
contra as alterações de temperatura (coefi ciente 
de expansão linear) são usadas para partes 
críticas da máquina. Excelente repetibilidade 
foi conseguida devido á concepção ideal para a 
estrutura em fundição. Além disso, as alterações 
térmicas no interior da estrutura da máquina 
são monitorizadas, controladas e minimizadas, 
assegurando, assim, um ambiente de máquina 
estável.

Cerâmica
Graças a um pequeno deslocamento térmico da cerâmica, que é 
o material ideal para utilização em máquinas de descarga eléctrica. 
Além da rigidez, peso leve, resistência ao calor e características de baixo 
desgaste, a cerâmica tem propriedades de isolamento elétrico, bem 
como, é considerado como o melhor material para uso em “high-end 
EDM”.

  Suporte da Mesa em Cerâmica 
  Base do suporte da Mesa em 

Cerâmica
  Guias superior / inferior em 

Cerâmica 
  Rolos em Cerâmica no percurso do fi o
  Rolo de Cerâmica na unidade de 

tensão

Cerâmica Sodick Granito Ferro Fundido

Densidade Relativa 3.5 - 3.9 3.0 7.8

Rácio de absorção de água % 0 0.03 - 3.0 •

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

Resistência à flexão MPa 300 - 390 300 - 500 400

Módulo de elasticidade GPa 280 - 370 30 - 90 110

Condutividade térmica W/m·k 13.8 - 23.0 1.3 46.0

Coeficiente de expansão 
linear x10-6/ ˚C 5.7 - 5.8 8 11
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Motor Linear nos Eixos X, Y, U e 
V: Standard
A execução do movimento do eixo com um sistema de 
acionamento por fusos irá se deteriorar ao longo do tempo 
por causa da perda de movimento, devido à folga mecânica, 
um motor linear proporciona movimento suave sem folgas. 
A estrutura simples “não-contato” não sofre desgaste 
mecânico ou deterioração. A precisão inicial da unidade 
Linear é mantida por um período produtivo longo e sem a 
necessidade de manutenção cara.

O sistema de acionamento do motor linear é 
inteligentemente concebido para operar por 
muitos anos sem problemas e usado em conjunto 
com réguas absolutas da Heidenhain. Com 
excelente desempenho na deteção de posição e 
estabilidade, a régua absoluta tem uma resolução 
de 0.01μm.

Gerador de Descarga 
Elétrica
A unidade contém vários circuitos 
para controlar de forma otimizada a 
descarga de energia elétrica.t
Alta velocidade, elevada integridade 
no primeiro corte, essencial para o 
acabamento rápido, são controlados 
através de um impulso de descarga, 
ideal para alcançar uma qualidade de 
superfi cie elevada e formas precisas. O 
gerador de alimentação de descarga 
elétrica que contém estes circuitos é 
baseado num projeto de economia de 
energia que funciona para minimizar 
o desperdicio de energia.

  Controle TMP: Refi na a rugusidade  no 
segundo passo da maquinação através 
do controle de impulso contínuo.

  Controle da Retidão no Erro de 
Eliminação: Permite elevada precisão 
e maquinação de alta velocidade em 
chapas grossas.

  PIKA Circuito Digital: Melhora a 
qualidade do acabamento superfi cial 
e permite maquinação de superfície 
ideal.
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Melhoria da Operabilidade
A tela “Work-Tabela 4 faces“ é montada numa base do suporte 
cerâmico. O nível do dielétrico é controlado automaticamente 
de acordo com a posição do eixo Z (controle de nível de fl uido 
automático).

Fácil, com um Toque 
Seguro no Deslize da 
Porta do Tanque

Ao adotar a barra de aço 
inoxidável resistente, a 
abertura ou fecho pode ser 
feito numa única ação.

Filtro Duplo
Fácil de manter o fi ltro 
duplo. Usa um sistema 
reciclavel ambientalmente 
amigável.

Retenção do Fio
Um rolo de feltro é utilizado 
para estabilizar e limpar o fi o 
assegurando uma operação 
confi ável.

Alimentador de Fio 20 
Kg (Opção)
Alimentador de fi o 
embutido está disponível 
para bobines de fi o até 
20 kg, o que permite a 
operação contínua.

WS-4P (Opção)
Uma mesa de indexação 
com um único eixo está 
disponível como opção.

A Melhor Facilidade de Utilização de Sempre
O novo modo de tablet pode ser usado intuitivamente na unidade NC. A confi guração de tela, otimizada para o sistema monitor LCD 
multi-touch e operacionalidade inovadora, com pleno funcionamento de um toque foram alcançados. No modo Classico, as telas de 
operação convencionais podem ser usadas confortavelmente com a unidade NC novinha em folha. Ao fazer uso pleno da melhoria 
do alto desempenho do processador de alta velocidade Dual Core, todas as operações podem ser feitas de forma efi ciente sobre a 
nova tela grande.
A tela de operação pode ser selecionada entre a tela tradicional e a nova tela do tipo tablet. Além disso, as disposições de tela podem 
ser personalizadas pelo operador de acordo com as suas preferências de trabalho.

Execução de Gráfi cos
No modo tablet, a estratégia de maquinação pode 
ser verifi cada com o modelo gráfi co.

Fácil manipulação
No painel, o teclado ou modo de lista podem ser 
exibidos de forma fl exível para que os operadores 
possam rapidamente dar um comando operacional 
para a máquina.
Fornece um novo ambiente operacional.
Em qualquer modo de Tablet ou Classico, a 
operação intuitiva está disponível.

Modo Tablet

Diversas Funções para suportar recursos de Maquinação

Método Clássico
Pesquisa de Funções das 
Condições de Maquinação
As condições de processamento podem ser 
facilmente confi guradas através do painel 
de operações, como selecionar ou inserir 
o diâmetro do fi o, o material da peça e 
espessura.
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Diversas Funções para suportar recursos de Maquinação
FJ-AWT
Qualidade Melhorada No Enfi amento Do Fio
O método de endireitar o fi o com recozimento (estiramento do fi o) e uma unidade 
de tratamento da ponta do fi o, este metodo de enfi amento do fi o demonstra uma 
elevada taxa de segmento, independentemente de estar no ar ou na água. Permite 
um enfi amento contínuo, mesmo em condições difíceis, como enfi amento em furos de 
pequeno diâmetro, ou furos com um formato especial, etc. Além do enfi amento do fi o, 
benefi cia de uma função de pesquisa “Pop-Up Retry” que localiza automaticamente o 
furo inicial, esta função auxilia a maquinação autônoma e a automação, melhorando 
assim a produtividade.

Nova Função da Tensão do Fio
Nova função da tensão do fi o é usada 

para otimizar a tensão do fi o. A detecção 
avançada da tensão garante alta 

velocidade e alta precisão na maquinação.

Guia
Guia redonda em diamante com pequenas 

folgas permite a  maquinação de alta 
precisão.

*Por favor, use consumíveis genuínos

Placa Deslizante
A função de limpeza automática impede 
a aderência de residuos, mantém estável 
a maquinação de alta precisão e reduz o 

tempo de manutenção.

Unidade Compacta de Recolha da 
Ponta do Fio

O enfi ador de fi o automático trata 
termicamente a ponta do fi o para facilitar 

o enfi amento, e recolhe as pontas de fi o. 
A caixa de recolha compacta melhora a 

operacionalidade.
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Avassaladora Velocidade de Maquinação para Liderar a Indústria de
Transformação “State-of-the-art”

Amostras
O desempenho de processamento de corte de fi o EDM tem melhorado signifi cativamente em todas as áreas, devido à sinergia da 
combinação da tecnologia de motor linear com a mais recente fonte de alimentação de controle de descarga ”Smart Pulse“.

2-Suporte de Fixação das Peças de Corte

Devido à alta capacidade da máquina, 4 Matrizes 
podem ser cortadas em duas placas, em camadas 

conjuntas e todos os 4 punções podem ser inseridos 
e trocados, encaixando perfeitamente.

Material da peça
Espessura

Precisão de corte
Precisão de passo

Acabamento de superfície (matriz)
Acabamento de superfície 

(punção)

AÇO
40mm
±2µm
±2µm
Ra 0.21µm 
Ra 0.32µm
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Alta Qualidade no Encaixe em Corte de 
Peças (RanhuraT)

O aumento da velocidade de corte e redução 
de passes de corte foram alcançados mesmo 
para terminar os difi ceis cortes com um ângulo 
de inclinação de 10 ° ou mais. (Por exemplo, 
um componente que exigia seis passagens 
anteriormente, pode agora ser conseguido em 
quatro.)

Material da peça  AÇO
Espessura  40mm
Precisão de corte  ±2µm
Acabamento de superfície  Ra 0.23µm
Tempo de corte   4 hr. 18 min (Um par)

Maquinação em Forma Roda Dentada

Controle de maquinação nos cantos demonstra 
precisão excepcional no formato.

Material da peça  AÇO
Espessura  20mm
Precisão de corte  ±2µm
Acabamento de superfície  Ra 0.23µm

Precisão circularidade

Material da peça  AÇO
Espessura  40mm
Circularidade  1.86µm
Precisão de corte  ±2µm
Acabamento de superfície  Ra 0.30µm

Precisão Encaixe de Peças Cortadas em 
Duas Passagens

Com velocidades mais elevadas e alta integridade 
durante cortes brutos, o processamento de peças 
de montagem, que anteriormente exigiam três 
passagens, agora podem ser efetuados em apenas 
dois.

Material da peça  AÇO ( SKD11 )
Espessura  40mm
Precisão de corte  ±3µm
Acabamento de superfície  Ra 1.37µm
Tempo de corte   2 hr. 25 min (por 

peça)
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Máquina SL400Q SL600Q

Curso Eixo X 400 mm 600 mm

Curso Eixo Y 300 mm 400 mm

Curso Eixo Z 250 mm 350 mm

Curso Eixos U x V 120 x 120 mm 120 x 120 mm

Inclinação (Espessura da peça de 100mm) ±25° ±25°

Dimensões do tanque de trabalho (W x D) 850 x 755 mm 1050 x 850 mm

Peso Max. da peça 500 kg 1000 kg

Diâmetro do fio 0.1 ~ 0.3 mm 0.1 ~ 0.3 mm

Tensão do fio 3 ~ 23N 3 ~ 23N

Velocidade alimentação do fio (Máx.) 420 mm/sec 420 mm/sec

Distância do solo ao topo da mesa 995 mm 1000 mm

Dimensões da máquina (W x D x H) 2545 x 2495 x 2130 mm 2635 x 2865 x 2300 mm

Dimensões instalação da máquina 3350 x 3845 mm 3565 x 4215 mm

Peso da máquina 3300 kg 4500 kg

Potência total de entrada
3-phases 50/60Hz

13KVA

3-phases 50/60Hz

13KVA

Tanque Dieléctrico

Capacidade 650 lit 850 lit

Sistema filtragem dielectrico
2 Filtros substituiveis

(pressão interna)

2 Filtros substituiveis

(pressão interna)

Ionizador
Resina trocadora de íons

(18-lit. capacidade)

Resina trocadora de íons

(18-lit. capacidade)

Especifi cações

*Especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, devido á continua pesquisa e desenvolvimento

Layout do Tanque – SL400Q Layout do Tanque – SL600Q
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SL400Q SL600Q
Vista Frontal Vista Frontal

Vista Lateral Vista Lateral

Vista de Topo Vista de Topo

*Todas as máquinas têm especificação CE  e transformador externos com dimensões de 650 x 460 x 540 mm
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