
SL400Q
SL600Q

SMART PULSE, SMART LINEAR



(X, Y, U in V osi)
Zanesljiv 4-osni sistem gnan z linearnimi motorji
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(X, Y, U in V osi)

Prilagodljiv generator je fleksibilen, omogoča nam nadzor visokega toka za grobo 
obdelavo, ter  natančen nadzor toka za visoko kvaliteto končne površine.  Povečana 
rezalna hitrost in na novo razvita vezja, katera vključujejo »Digital PIKA Vezje«, 
izboljšujejo končno kakovost površine in pripomorejo k izboljšanju učinkovitosti 
na vseh področjih obdelave.

Že 15 let je, odkar je podjetje Sodick razvilo ter izdelalo prve linearne motorne 
pogone, ter jih predstavilo na trgu. Od takrat je bilo dobavljenih po svetu že več 
kot 35,000 strojev, zahvaljujoč njihovi zanesljivosti ter zmogljivosti.

Sodickova žično erozijska obdelava je s sprejetjem sistema linearnih motornih 
pogonov omogočila izdelavo aplikacij, katerih na konvencioalnih strojih, ki za 
pogon uporabljajo kroglična vretena ni bilo možno izdelati. Skozi življensko dobo 
stroja nam ta sistem omogoči, da bo začetna natančnost ohranjena.

Smart Pulse

Smart Linear

10 letna garancija
na pozicioniranje

Z lastnim razvojem in proizvodnjo vseh temeljnih tehnologij, 
vključno z linearnimi motorji, generatorji, NC enoto, krmilnikom 
gibanja ter keramičnimi komponentami, nam stroja SL400Q in 
SL600Q nudita ogromno novih zmogljivosti, katere temeljijo 
na “Smart Pulse & Smart Linear” konceptu.

Popolnoma 
nova žično
erozijska 
obdelava

Zanesljiv 4-osni sistem gnan z linearnimi motorji
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Vsa tehnologija je razvita ter proizvedena v lastnem podjetju.

Tehnologija

Sodick NC enota
Vgrajena umetna inteligenca v kombinaciji 
z najsodobnejšo tehnologijo električne 
obdelave, natančno nadzoruje pogonski 
sistem s pomočjo K-SMC enote in 
generatorja.

Krmilnik gibanja Sodick
Sodick-ov krmilnik gibanja nadzoruje gibanje 
visoko hitrostnih in natančnih linearnih motornih 
pogonov z ukazi iz NC enote. Krmilnik nadzoruje 
hitre pospeške, ter natančno določa položaj, kar 
je potrebno za precizno električno obdelavo.

Visoka togost konstrukcije 
stroja, katero lahko doseže 
le Sodick
Keramika proizvedena znotraj podjetja Sodick 
ima ekstremno majhen temperaturni raztezek 
(linearni razteznostni koeficient), zato je 
uporabljena za najbolj izpostavljene dele stroja. 
Na stroju je dosežena odlična ponovljivost zaradi 
optimalne lite konstrukcije stroja. Dodatno so 
termalne spremembe znotraj konstrukcije stroja 
nadzorovane, kontrolirane in prilagojene za 
zagotavljanje stabilne obdelave.

Keramika
Zahvaljujoč izjemno majhnim toplotnim raztezkom keramike, je ta 
material idealen za uporabo v strojih za električno obdelavo. Poleg svoje 
togosti, lahkosti, toplotne odpornosti, ter nizke obrabe ima keramika 
tudi visoko električno izolativnost, zato se šteje za najboljši material 
uporabljen na visoko natančnih strojih za električno erozijsko obdelavo.

 Keramično dno obdelovalne mize
  Keramično podnožje obdelovalne 

mize
  Keramični zgornji blok Z-osi/

Keramični spodnji blok Y-roke 
 Keramična kolesa za pogon žice
  Keramično kolo na enoti za nadzor 

napetosti žice

Sodick keramika Granit Lito železo

Specifična masa g/cm3 3.5 - 3.9 3.0 7.8

Vodno absorbacijsko 
razmerje % 0 0.03 - 3.0 •

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

Upogibna trdnost MPa 300 – 390 300 - 500 400

Elastičnost GPa 280 – 370 30 - 90 110

Toplotna prevodnost W/m·k 13.8 - 23.0 1.3 46.0

Koef. linearnega
raztezanja x10-6/ ˚C 5.7 - 5.8 8 11
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Linearni motorni pogoni na X, Y, 
U in V oseh: Standardno
Pri strojih, kateri za gibanje osi uporabljajo kroglična vretena 
prihaja do obrabe vreten zaradi mehanske zračnosti. Z 
uporabo linearnih motornih pogonov preprečimo obrabo 
zaradi gladkega brezzračnostnega gibanja. Zaradi preproste 
strukture linearni motorni pogoni nimajo mehanskih obrab. 
Linearni motorni pogoni svojo začetno natančnost ohranijo 
dolgo časa brez potreb po dragih vzdrževanjih.

Sodickov sistem linearnih motornih pogonov je 
zasnovan tako,da delujejo dolga leta brez težav 
v povezavi z linearno merilno letvijo Heidenhain. 
Linearna merilna letev Heidenhain ima ločljivost 
0.01µm, kar nam zagotavlja zelo natančen položaj 
ter stabilnost.

Generator
Generator vsebuje številne 
komponente, ki pripomorejo k 
optimalni porabi električne energije.
Visoka hitrost, visoka integriteta 
prvega reza sta pomembni za hitro 
obdelavo, katero nadziramo s 
pomočjo generatorja, da dosežemo 
vrhunske površine, ter visoko 
natančnost. Generator vsebuje 
komponente, katere so zasnovane 
tako, da prihranijo energijo ter 
zmanjšujejo potratno porabo 
energije.

  TMP Control: Izboljša hrapavost 
pri drugi obdelavi s konstantnim 
nadzorom pulza.

  Kontrola izločitve napake ravnosti: 
Omogoča visoko natančnost in visoke 
hitrosti obdelave višjih obdelovancev.

  Digital PIKA Vezje: Izboljša kakovost 
površine in omogoča optimalno 
površinsko obdelavo.
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Izboljšana operativnost
Okvir štiri kotne delovne mize je pritrjen na keramično podnožje. Nivo 
dielektrika se avtomatsko prilagaja glede na pozicijo Z-osi (avtomatski 
nadzor nivoja tekočine).

Enostavna in varna 
drsna vrata delovnega 
rezervoarja
Z uporabo ročaja iz 
trajnega nerjavečega jekla 
je odpiranje ali zapiranje 
rezervoarja poenostavljeno.

Dvojni filter
Dvojni filter je preprost 
za vzdrževanje. Sodick 
uporablja reciklirni sistem, 
kateri je prijazen do okolja.

Zadrževanje žice
Čistilni zadrževalec se 
uporablja za stabilizacijo 
in čiščenje žice, kar nam 
zagotavlja zanesljivo 
delovanje.

20kg podajalnik žice 
(Opcija)
Vgrajen podajalnik žice je 
na voljo za kolute žice do 
20kg in omogoča daljše 
neprekinjeno obdelovanje.

WS-4P (Opcija)
Indeksirna rotacijska miza je 
na voljo kot opcija.

Najbolj prijazen do uporabnika kdajkoli
Nov Sodick-ov tablični način se lahko intuitivno uporablja na NC enoti. Konfi guracijo zaslona lahko optimiziramo z enim klikom na 
večfunkcijskem zaslonu občutljivem na dotik. V tradicionalnem načinu se klasične operacije enostavno uporabljajo s pomočjo čisto 
nove NC enote. Da v celoti izkoristimo visoke zmogljivosti, ter hitrosti dvojedernega procesorja, se lahko vse operacije izvedejo na 
novem 19 palčnem LCD zaslonu.
Funkcijo zaslona lahko preklapljamo med tradicionalnim in novim tabličnim tipom ekrana. Dodatno pa si operater lahko prilagodi 
izgled ter funkcije zaslona.

Grafika in zagon
V tabličnem načinu se lahko obdelovalna strategija 
preveri s pomočjo žičnega modela.

Enostaven vnos
Na pomožni plošči je lahko prikazana tipkovnica 
ali izbirni način tako, da lahko operater hitro poda 
ukaz za določeno operacijo stroju.
To zagotavlja novo izboljšano delovno okolje.V 
novem tabličnem ali tradicionalnem načinu so na 
voljo intuitivne operacije.

Tablični način Klasični način
Funkcija iskanja obdelovalnih 
pogojev
Obdelovalne pogoje izberemo s preprostimi 
operacijami na zaslonu, kot so premer žice, 
material obdelovanca in debelina.

Različne funkcije za podporo obdelovanju
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FJ-AWT
Popolnoma novo avtomatično vdevanje žice
Metoda za ravnanje in obdelavo žice nam zagotavlja visoko natančnost vdevanja žice 
na zraku ali v vodi. Omogoča vdevanje pod težkimi pogoji, kot so vdevanje v luknje 
z majhnimi premeri, posebne oblike lukenj, itd. Poleg avtomatskega vdevanja žice 
nam omogoča tudi funkcijo »Pop-Up« ponovno iskanje, katera poišče začetno luknjo 
vdevanja. S to funkcijo si lahko povečamo storilnost pri obdelovanju in avtomatizaciji.

Nova funkcija nadzora servo
napetosti žice

Nova funkcija za nadzor servo napetosti žice 
se uporablja za optimizacijo napetosti žice. 

Napredno zaznavanje napetosti žice poskrbi za 
visoko hitrostno in precizno obdelavo.

Vodila
Okrogla diamantna vodila z majhno zračnostjo 

nam omogočajo visoko natančno obdelavo.
*Prosimo uporabljajte originalne nadomestne dele.

Drsna plošča
Funkcija samodejnega čiščenja preprečuje 

nabiranje erozijskega mulja in ohranja 
visoko stabilno obdelavo, ter zmanjšuje čas 

vzdrževanja.

Kompaktna enota za zbiranje
odrezane žice

Funkcija avtomatskega vdevanja žice, termično 
odreže  žico za lažje nadaljno vdevanje, 

odrezano konico pa shrani v zbirno enoto. 
Kompaktna enota za  zbiranje odrezane žice 

zagotavlja višjo operativnost.

Različne funkcije za podporo obdelovanju
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Prepričljiva obdelovalna hitrost vodilne najsodobnejše proizvodnje

Primer
Zmogljivost obdelave z žično erozijo se je na vseh področjih izboljšala zaradi sinergije združevanja linearnih motornih pogonov s 
funkcijo tehnologije »Smart pulse« na generatorju.

Rezanje dveh sestavnih plošč

Zaradi visoke zmogljivosti stroja lahko štiri matrice 
izrežemo hkrati z dveh plošč sestavljenih skupaj, vse 

štiri naknadno izrezane nože se lahko enostavno 
zamenja in vstavi v matrico saj se odlično prilegajo.  

Material obdelovanca
Debelina

Natančnost rezanja
Odstopanje

Obdelava površine (matrica)
Obdelava površine (nož)

JEKLO
40mm
±2µm
±2µm
Ra 0.21µm 
Ra 0.32µm
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Visoko kvalitetno rezanje sestavnih delov

Dosežena je bila povečana rezalna hitrost in 
zmanjšano število potrebnih rezov za izdelavo 
kompliciranih oblik s kotom konusa 10° ali več. 
(Primer: za izdelavo kosov je bilo prej potrebnih 
šest rezov, z novo tehnologijo le štiri)

Material obdelovanca  JEKLO
Debelina  40mm
Natančnost rezanja  ±2μm
Obdelava površine  Ra 0.23μm
Obdelovalni čas  4 ur 18 min (par)

Obdelovanje zobnikov

Nadzor kotne obdelave prikaže izredno natančne 
oblike.

Material obdelovanca  JEKLO
Debelina  20mm
Natančnost rezanja  ±2μm
Obdelava površine  Ra 0.23μm

Natančnost okroglosti

Material obdelovanca  JEKLO
Debelina  40mm
Okroglost   1.86μm
Natančnost rezanja  ±2μm
Obdelava površine  Ra 0.30μm

Do preciznega prilega v krajšem času

Z višjimi hitrostmi in visoko integriteto med grobim 
rezanjem, lahko sestavne dele, za katere smo včasih 
potrebovali več porezovanj sedaj dosežemo le z 
dvema porezavanjima.

Material obdelovanca  JEKLO ( SKD11 )
Debelina  40mm
Natančnost rezanja  ±3μm
Obdelava površine  Ra 1.37μm
Obdelovalni čas   2 ur 25 min

(na obdelovanec)
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*Zaradi stalnega razvoja in dopolnitev, se specifikacije lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Rezervoar dielektrične tekočine

Volumen 650 l 850 l

Dielektrični filtracijski sistem
2 izmenljiva papirna filtra

(notranji tlak)

2 izmenljiva papirna filtra

(notranji tlak)

Deionizator
Ionska smola

(18 – litrov)

Ionska smola

(18 – litrov)

Specifi kacije

SL400Q Dimenzije delovne mize SL600Q Dimenzije delovne mize

Specifikacije stroja SL400Q SL600Q

Hod X osi 400 mm 600 mm

Hod Y osi 300 mm 400 mm

Hod Z osi 250 mm 350 mm

Hod U in V osi 120 x 120 mm 120 x 120 mm

Kot ploskve (Višina obdelovanca 130mm) ±25° ±25°

Dimenzije delovnega rezervoarja (Š x G) 850 x 755 mm 1050 x 850 mm

Maks. masa obdelovanca 500 kg 1000 kg

Premer žice 0.1 ~ 0.3 mm 0.1 ~ 0.3 mm

Napetost žice 3 ~ 23N 3 ~ 23N

Maks. hitrost  žice 420 mm/sec 420 mm/sec

Razdalja od tal do vrha delovne mize 995 mm 1000 mm

Dimenzije stroja (Š x G x V) 2545 x 2495 x 2130 mm 2635 x 2865 x 2300 mm

Dimenzije instalacije stroja 3350 x 3845 mm 3565 x 4215 mm

Masa stroja 3300 kg 4500 kg

Skupna priključna moč
3-phases 50/60Hz

13KVA

3-phases 50/60Hz

13KVA
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Pogled spredaj Pogled spredaj

Pogled s strani Pogled s strani

Tloris stroja Tloris stroja

SL400Q SL600Q

*Vsi stroji z oznako CE imajo priložen zunanji transformator dimenzij cca. 650 x 460 x 540 mm.
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