Super rápida EDM Linear

AG40L/AG60L/AG80L

Única, com garantia de 10 anos
de precisão no posicionamento
Utilizando sistema de accionamento com motores lineares, a EDM de penetração e EDM de fio da Sodick permitem
a maquinação de difíceis operações que não eram possíveis com o convencional accionamento de fuso de esferas,
resultando no acumulado numero de 24000 unidades entregues até ao inicio de 2010. O motor linear elimina a
necessidade de fusos de esferas e permite o movimento de não contacto. Uso de motores lineares retira a deterioração
na maquinação de precisão causada pelo aquecimento da montagem com fusos de esferas ao longo da vida da máquina.
A confiança da Sodick na precisão e performance das suas máquinas por um período superior a 10 anos, permitem ser o
único construtor que oferece uma garantia de precisão do posicionamento de 10 anos, em toda a sua gama EDM com
motores lineares.

Sodick EDM de penetração contribuíram fortemente para a mudança do
Standard de produção e continuam evoluindo.

A 5ª geração tecnológica de EDM linear Chegou
Desde o lançamento da primeira maquina EDM com motor linear em 1999, Sodick constantemente tem melhorado
e desenvolvido esta tecnologia unica. Com mais de 36000 máquinas instaladas em todo o mundo, esta ultima serie
representa a 5ª geração tecnológica linear Sodick.

10 Anos de experiencia e conhecimento de EDM linear na ponta dos
seus dedos.
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Core Technology
Cinco tecnologias centrais desenvolvidas em casa para obter a melhor
qualidade mundial na maquinação
Iniciando com o desenvolvimento eléctrico do circuito de descarga, Sodick continua a desenvolver esforços na pesquisa e
desenvolvimento de melhor EDM. A filosofia da Sodick consiste na procura de um nível superior de precisão e versatilidade da
maquinação, com o objectivo a fornecer produtos de elevada qualidade para os seus clientes.
Sodick: Unidade de potência, Unidade de descarga, Motor Linear, Controlo de movimento e Componentes Cerâmicos de precisão.
Estes desenvolvimentos posicionaram a Sodick no topo da tecnologia EDM.

Tech

1&2

Unidade de potência + Unidade de descarga
Característica da serie EDM de penetração Sodick da ultima unidade de potencia «LP»,
a qual é capaz de elevada velocidade, grande precisão e eficiência de maquinação. A
capacidade de performance da unidade de potência serie LN2 é controlada por um
moderno controlador NC e desenvolvido em casa que corre na base do sistema operativo
Windows.

Tech
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Motor Linear
A mais importante característica dos motores lineares Sodick, desenvolvidos e
fabricados em casa, é a grande velocidade e resposta rápida dos eixos, que resultam de
movimento livre de desgaste e sem necessidade do modelo antigos com fusos de esferas.
Convencionais sistemas de accionamento usam fusos de esferas para converter a rotação
do motor em movimento linear dos eixos, conduzindo a um inevitável deterioração na
resposta a motores de grande velocidade devido ao backlash e perdas mecânicas no
movimento. Contudo o motor linear fornece movimento directo a cada eixo sem converter
o movimento rotativo do motor em movimento linear.
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Controlo de movimento

A resposta do gap da descarga é directamente imputada à placa
K-SMC permitindo a adaptação instantânea das condições de
descarga.

Unidad NC
Controlador de
movimiento de
Sodick
Detección de huecos

Com o objectivo de encontrar a performance máxima com o motor
linear, o controlo K-SMC do motor também é desenvolvido em casa
e incorpora o conhecimento do controlo Sodick acumulado ao longo
dos anos.

Unidad NC
Detección de huecos

Tech

Accionamiento
por motor

Codificador

Motor
lineal

Motor
Husillo a
bolas

Electrodo
Pieza de
trabajo

Accionamiento por motor lineal

Pieza de
trabajo

Electrode

Husillo a bolas convencional

Réguas Absolutas
Com a introdução de novas e avançadas réguas ópticas absolutas a necessidade de referenciar a máquina terminou. Além de que,
asseguram o controlo do posicionamento total continuo e diminuem o tempo de preparação.
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Tech
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Componentes Cerâmicos
Nos componentes principais, tais como: cabeça e mesa, a serie Sodick de
penetração EDM está equipada com material cerâmico fabricado em casa,
o qual resultou de cuidadosa pesquisa e é considerado como o melhor
material para uso na máquina de top EDM

Ventajas del material cerámico
1)	Quando é usado em componentes móveis, tais como a cabeça, a sua baixa
densidade é eficiente na redução do peso, liderando para o aumento da
resposta dinâmica, resultando numa qualidade superficial de maquinação
superior.

Travão dinamico

2)	O baixo coeficiente de dilatação térmico, minimiza a deformação térmica
causada pela mudança de temperatura durante o processo de corte
assegurando grande precisão.

Tubo de refrigeração

3)	O excelente isolamento electrico permite, mesmo com uma baixa
energia de descarga usada durante o acabamento para ser conduzida
efectivamente
entre o eléctrodo e a peça

Manga cerâmica

cilindro compensador

4) Estabilidade do material cerâmico não é afectada com o tempo.
Magnêtico

Manga Ceramica
A Característica da manga cerâmica desenvolvida pela Sodick, baixo peso, grande
rigidez, e sem deformação térmica, é accionada em ambos os lados por motores lineares
simétricos (Patente Sodick) e permitem precisão extrema e movimento suave sem causar
desvios e distorção das guias do movimento.

Estrutura cabeça
ceramica

Construcción de la máquina
Estructura muy rígida
La estructura básica de la máquina ha sido concebida para optimizar
la disposición nervada y así garantizar una alta rigidez y maximizar las
ventajas del accionamiento por motor lineal (altos niveles de velocidad
de desplazamiento y aceleración). Gracias al diseño de la máquina,
se garantizan una precisión constante y un manejo sencillo, incluso
cuando se monta una pieza de trabajo pesada.

Sistema harmónico Ar
Pela circulação do fluido dieléctrico por dentro dos componentes
críticos da máquina em combinação com controlo forçado da
circulação de ar, o corpo da máquina é harmonizado com a
temperatura do local de trabalho. A temperatura interna e externa
da fundição é uniformizada, e o design óptimo das coberturas ajudam
a um controlo eficiente da temperatura O sistema harmónico de ar
na máquina minimiza a influência térmica dos diferentes ambientes
de trabalho.

Sistema de circulação do dieléctrico
usando unidade refrigeração de
elevada precisão

Sistema circulação de ar
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Vantagens do sistema com
motores lineares
Operações sem jacto

Maquinação baseada em motor linear(sem jacto)

O mecanismo do motor linear gera um super efeito de vácuo
removendo as limalhas, gás e carvão existente entre o eléctrodo e a
peça. Portanto, maquinação pode ser executada sem a necessidade
de jacto de limpeza.

Guias lineares de grande rigidez
Com o objectivo de assegurar movimento recto preciso em cada eixo,
guias lineares de carrinhos de alta precisão são usadas. Estas guias são
fixadas na sua posição em superfícies previamente rectificadas para
óptima precisão.

SALTO RÁPIDO

DESCIDA RAPIDA

O movimento salto rápido gera uma
pressão negativa entre o eléctrodo e a
superfície da peça, onde o dieléctrico
sai com as limalhas, gás e carvão.

As limalhas. Gas e carvão existente entre o eléctrodo e a peça, são injectados
juntamente com o fluido dieléctrico.
Maquina baseada em fusos de esferas
(com jacto).

Usinagem com base em fusos de esferas (com rubor)

SALTO

BAIXO

Desigual do fluxo de dielectrico, não
só resulta em: limalhas residuais, gás e
carvão, mas também em concentração
desigual de fluido dielétrico

As limalhas residuais, gás e carvão
causado por descarga secundária,
levando a um gap instável, os pontos
de descarga ou descarga excessiva.

Gap descarga estável
O sistema de acionamento do motor linear permite a
remoção eficiente de partículas, permitindo um gap
consistente. Além disso, a condição estável do gap,
elimina o desgaste anormal dos eletrodos que muitas
vezes ocorre durante o processo de descarga secundária.
Eléctrodo
Angulo
Material peça
Profundidade
Jacto

n
n
n
n
n

Cu ø 1.0 mm (topo)
0.5° por lado
NAK80
100 mm
Não

Designs Economico de Energia e Tecnologias
Comparado com EDMs convencional, a gama Sodick de penetração pode reduzir o
consumo médio de energia em até 60%. A unidade de energia recém desenvolvida
«LN2 série» fornece eficientemente o abastecimento de energia de descarga e control
de corrente pelo motor linear de corrente através do circuito livre de resistência.
Além disso, a energia utilizada na fabricação dos componentes actuais da maquina, é
drasticamente reduzida, tais como os sistemas de movimentação, motor linear, exige
menos componentes mecânicos e não precisam de ser substituídos regularmente
devido ao desgaste.
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LN Professional
LN Professional Maximiza a capacidade de motores lineares

Uma ampla variedade de padrões aplicáveis à maquinação
LN Assist oferece uma ampla variedade de padrões de corte para responder a vários tipos de necessidades de maquinação. Para cada
padrão de maquinação, melhores condições de maquinação e movimento dos eixo, estão disponíveis. Diferentes tipos de maquinação
podem ser realizadas através de operações simples, sem depender da habilidade do operador e sua experiência. Se o padrão pino
é selecionado, por exemplo, ele mostra automaticamente as condições de maquinação mais adequado e movimentos de eixos
necessários. A Assist LN também vem com ecrã de pesquisa completo para eletrodo de grafite.

Ecrãn de pesquisa condições

Ecrãn de pesquisa condições para
Eléctrodos de grafite

Fácil inserção de dados de maquinação
Para cada padrão de maquinação, o gráfico para operador é exibido para um fácil
reconhecimento do estado. Ele permite que operadores inexperientes possam inserir
dados de maquinação, com erros de escrita minimizados. Formas complexas que
anteriormente estavam sujeitas a erros de interpretação pode ser seleccionada com os
botões enquanto verifica as formas individuais. A multiple-processo de usinagem peça
pode ser facilmente ajustado (com grade, círculo ou formas opcional). Além disso, as
operações de movimento e maquinação dos eletrodos, que variam de acordo com as
condições de maquinação podem ser facilmente definido.

Circulo

Quadrado

Quadrante

LN Assist armazena dados com mais de 10.000 condições
de usinagem. A condição máquinação ideal é selecionada
automaticamente após o operador ter simplesmente de
inserir os dados de maquinação, tais como materiais e
redução dimensional.

Multifuncional
parametrização de Posições
A multipla peça para maquinação pode ser
facilmente programado (com malha, círculo ou
opções de forma).
Além disso, as operações de movimento e
maquinação de eletrodos, que variam de acordo
com as condições de maquinação pode ser
facilmente definido.
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Interface grafico simples
O interface gráfico mostra parte de várias posições de corte de
forma a ser facilmente entendido. Além disso, o plano ou sistema de
coordenadas a ser apresentado pode ser designado. O gráfico pode
ser convertido em sistema de coordenadas máquina para permitir
verificaçao correcta de posições.

Programas complexos
podem ser criados
facilmente

Posicionamento e
fixar coordenadas

Séries de operações de máquina podem ser
executadas premindo ou seleccionando os botões
sem a necessidade de qualquer conhecimento
especializado de código NC. Também, podem
ser criados facilmente programas complexos por
selecção simples das entradas, como maquinação,
sistema de coordenadas, caminho, troca de
eléctrodo, posicionamento e compensação do
eléctrodo.

Troca de
Eléctrodo
Caminho e maquinação

Registo de programas Original
Os programas originais NC do cliente podem ser guardados por operações simples,
com interface dedicado de entrada disponível. Também, alguns comentários podem ser
acrescentados a cada item. Desde que programas de NC que incorporam a experiência
de operador experiente, é possível passar, em casa, facilmente experiência técnica para
a próxima geração.

Importando dados de posição do PC
Os dados de posição podem ser inseridos ou editados em formato de
texto em um computador pessoal sem a necessidade de um software
dedicado. Além disso, dados de posições complexas criados com o
software de tabelas podem ser importados.

Dados de
Posição

Inserindo e editando
dados de posição

Programas NC simples
Curta e simples programas NC descrevendo as condições de maquinação
e valores de deslocamento pode ser livremente personalizado. Além disso,
eles podem ser facilmente aplicados ao processo de maquinação.
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Exemplos Maquinação
Altifalante Rib
n
n
n
n
n
n

Electrodo
Peça
Profundidade
Tempo maquinação
Acabamento de superfície
Desgaste eléctrodo

Gr (ISO63)
NAK80
24 mm
9 h 15 min
0.45 µmRa
0.018 mm

Industria Automovel
com apenas um eletrodo
Material eléctrodo
Peça
Profundidade
Tempo de maquinação
Acabamento de maquinação

Troquelado
Material do eléctrodo
Peça
Tempo de maquinação
Acabamento da superfície
Gap do Eléctrodo
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Paleta de turbina
n
n
n
n
n

Cobre
STAVAX
1 hora 30 min
0,45 µmRa
0.03 mm/side

Electrodo
Peça
Profundidade
Tempo maquinação
Acabamento de superfície
Desgaste eléctrodo

n
n
n
n
n
n

Gr (TTK)
SKD61
25 mm
13 h 6 min
0.45 µmRa
0.020 mm

n
n
n
n
n

Graphite (EX70)
NAK80
85 mm
8h 30min
1.5 µmRa

Corte de engranaje
helicoidal
Material do eléctrodo
Peça
Profundidade
Tempo maquinação
Acabamento de maquinação

n
n
n
n
n

Cobre
SKD61
12 mm
11 horas 50 min
0.45 µmRa

Caracteristicas padrão
«SGF» Unidade descarga Nano-desgaste
A nova fonte de alimentação da serie «LN2» está equipada com a unidade de descarga «SGF Plus» . «SGF Plus» minimiza o desgaste
dos eléctrodos de grafite e maximiza a velocidade de corte, oferece o mais alto nível de desempenho possível, o que permite desgaste
de maquinação «NANO». O circuito SGF Plus realiza do desbaste ao acabamento com grafite utilizando apenas um único eletrodo.
Isso elimina a exigência de múltiplos electrodos, e, portanto, reduz o tempo de fabricação. Outra inovação Sodick que é possibilitada
pelo uso do motor linear.

Material do
eléctrodo
Peça
Profundidade
Tempo
maquinação
Dielectrico

n Graphite

(TTK9: TOYO TANSO)
n Aço (SKD61)
n 10 mm
n 30 mins

(desbaste: 19 mins)
n VITOL-2

«TMM3» Alta velocidade de corte de Materiais WC

Material do
eléctrodo
Peça
Profundidade Corte
Tempo Ciclo Corte
Desgaste Electrodo
Acabamento de
maquinação

n Graphite
n
n
n
n
n

Aço (NAK 80)
15.5 mm
1h 30 min
0.009 mm
1.5 µmRa

Velocidad de mecanizado

«TMM3» fonte de alimentação vem como standard o novo Sodick AG de penetração.
Graças à tecnologia avançada, agora é possível atingir um aumento dramático da
velocidade de corte com materiais de carboneto.

Electrodo n Carburo cimentado (RD30)
Pieza de trabajo n CuW ø 20 mm
Lavado n 0.04 MPa
Máquinas
convencionales

AG40L
AG60L
AG80L

Maior facilidade de operação
Em comparação com modelos anteriores, a nova gama Sodick AG penetração
EDM aumentou os seus cursos X e Y, e reduziu o espaço de instalação
requeridos.
A nova gama AG é projetada para permitir fácil acesso e operação amigável.
Utiliza um tanque que sobe e desce automático nos três lados, painel de
operação NC, reguladores de nível/pressão de ajuste e controle remoto que
estão posicionados na frente da máquina, o que torna possível um espaço
ainda mais aberto no tanque de trabalho. Tempo de enchimento e vazamento
do dielectrico é muito reduzido para que o tempo de montagem seja mais
rápido. Graças à abertura lateral, é fácil instalar um robô ao lado da máquina
e organizar um sistema de automação. Outra vantagem do novo design
ergonómico, é que um robô pode ser posicionado de cada lado da máquina
como padrão.
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Opções
Cabezal giratorio de alta precisión, eje C
A cabeça de rotação Sodick (eixo C) «sec10» oferece 1 / 1,000.000 de resolução
padrão. Permite a indexação de alta precisão com rotação directa e contínua (20 rpm),
expandindo as capacidades de maquinação.
SCR-72P, o cabeça com maior velocidade de rotação de até 2.000 rpm (resolução de
1 / 720,000) também está disponível.

SEC-10
Resolução
Velocidade Max.
Corrente Max.
Refregiração int. elect

1/1,000,000
2 – 20 rpm
80 A
as standard

SCR72P
n
n
n
n

1/720,000
2,000 rpm
40 A
as standard

Shuttle ATC
Uma troca de eletrodo linear está disponível na gama de máquinas AG. Isto
permite operações com multi-eletrodos sejam realizadas de modo autônomo.
Como standard, o ATC é montado no lado direito do tanque de trabalho. Se
um segundo shutle ATC é necessário, é montado no lado esquerdo.

Tamanho Máx. do eletrodo
(W x L x H mm)
Peso Máx. do eletrodo
Número de posições por
shutle ATC

n 75 x 75 x 200
(incl. titular
eletrodo)
n 3 kg
n 4 posições
(AG40L),
6 posições
(AG60L, AG80L)

ATC Grande Capacidade
Sodick também oferece ATC com 16/32 posições de troca automática. Os
operadores podem facilmente organizar um programa de automação com
o proficional software LN, para garantir a operação totalmente automática.
As Máquinas AG40L e AG60L também têm como opção o ATC de 12
posições

AG40L/AG60L/AG80L
Número de estações tamanho

n 16/32 posições

max.do eletrodo
(W x L x H mm)

n ø 75 x 200
(com 1 posição)
ø 250 x 200
(com 4 posições)
n 10 kg

Peso Máx. eletrodo
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Tecnologia 8-eixos em simultâneo
Sodick sempre desenvolveu seus próprios controles e isso permitiu que a
empresa desenvolve-se um controlo para 8-eixos em simultâneo. Nenhum
fabricante de EDM são capazes de oferecer este recurso. Multi eixo de
maquinação EDM é usado principalmente nas indústrias aeroespacial
e médica, mas também pode ser usado para a fabricação de peças. A
capacidade para fixar a peça uma vez e, em seguida, executar operação
complexa aumenta a produtividade e precisão.

Sistema de Automação
Graças ao tanque que desce em 3 frentes, o acesso para a automação é muito fácil. A instalação de um robô em cada lado da máquina
para realizar operação 24 / 7 autônoma é possível. E a produção eficiente automatizado é simplificada e mais rentável.

Inteligente Q3vic EDM
Este software permite que a unidade NC de potencia importe directamente modelo
sólido 3D, aumentando consideravelmente a eficiência operacional. A tarefa incômoda
de que os operadores são obrigados à introdução manualmente dos dados de
posicionamento de acordo com a instrução de maquinação, foi substituída por uma
simples operação de apenas clicar com o cursor sobre o modelo solido exibido no
ecrã de operação. Assim, erros humanos podem ser evitadas, enquanto as operações
podem ser realizadas de forma harmoniosa e com precisão.
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Especificaciones de AG40L/AG60L/AG80L
Maquina

AG40L

AG60L

AG80L

600 x 400 mm

750 x 550 mm

1100 x 700 mm

750 x 620 x 350 mm

950 x 740 x 450 mm

1400 x 950 x 500 mm*

100 ~ 300 mm

150 ~ 400 mm

150 ~ 450 mm

190 l

330 l

690 l

400 x 300 x 270 mm

600 x 420 x 370 mm

850 x 520 x 420 mm

Dimensões da mesa (Wx D)
Dimensões internas do tanque (W x D x H)
Nivel do liquido tanque(Min to Max)
Capacidade do tanque
Cursos eixo X-/Y-/Zl

EROWA
EROWA

COMB
ITS

150 – 420 mm

200 – 570 mm

250 – 670 mm

System3R
System3R

COMBI
MACRO

133 – 403 mm

183 – 553 mm

233 – 653 mm

Peso Max peça

550 kg

1500 kg

3000 kg

Peso Max do electrodo

50 kg

50 kg

100 kg

830 mm

850 mm

840 mm

1662 x 2490 x 2330 mm

1852 × 2825 × 2570 mm

2060 x 3195 x 2900 mm

2400 × 3350 mm

2600 × 3750 mm

3100 x 4500 mm

4100 kg

5350 kg

9000 kg

3-fases 50/60 Hz 10 kVA

3-fases 50/60 Hz 10 kVA

3-fases 50/60 Hz 20 kVA

Pressão ar

0.65 MPa

0.65 MPa

0.65 MPa

Caldal Ar

100 NL/min

100 NL/min

100 NL/min

AG40L

AG60L

AG80L

Oil

Oil

Oil

Capacidade Dielectrico

285 l

465 l

835 l

Quantidade necessária

330 l

560 l

980 l

filtros de papel

filtros de papel

filtros de papel

Tipo de bucha
aperto*1

Automatic

Distancia solo à mesa
Dimensões da maquian (W x D x H)
(incl. tanque dielectrico)
Area de instalação (W×D)
(inclui espaço manutenção)
Peso da maquina
Potencia necessária

Tanque Dielectrico
Tipo Dielectrico

Filtros

Unidade potencia CNC LN2/LN20 (LP2/LP20 é opção)
Corrente Max.

40 A (AG80L = 80 A)

Nº sequencia programas

N000000000 to N999999999

Unidade potencia de
descargat

Control de pulso Optimo TMM 3 (Arcless, SVC circuit)

Capacidade de armazenamento
Offset

1000 condições (H000 to H999)

Potencia necessária

200/220 V 50/60 Hz

Chamada intercalar Sub-programa

50

Unidade CNC

Multi-tasking OS, KSMC-LINK system

Chamada intercalary Q
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Capacidade de
armazenamento

Ediçaõ: 100,000 block
Espaço: 30 MB

Numero de coordenadas

60

Tipo de memoria

Cartão CF ,memoria Externa

Controlo Simultaneo de eixo

Max 4 eixos
(Max 6eixos, 8 eixos/LN20)

Modo de entrada

Memoria Externa, painel de
toque,teclado

Comando Min.

0.1 µm

Ecrã

15” TFT-LCD (XGA)

Unidade Min.variador

0.1 µm

Tipo de Caracteres

Simbolos alfanumericos

Velocidade AJC

X, Y axis
Z axis

Max. 10 m/min
Max. 36 m/min

Teclado

Standard 101-teclas, teclas de Função

Velocidade Jog

X, Y, Z axis

Max. 6 m/min

Controlo Remoto (Standard)

Standard jog (seleccionavel), Assist A0
to A3, Prender /soltar,etc.

Sistema de Controlo

Circulo fechado
(Reguas de leitura)

Comando de posição

Incremental e absolute

Mecanismo de acionamento

Linear motor

Comando Max.

±999999.999 / ±99999.9999 /
±999.99999 (seleccionavel)

Compensação

Capacidade armazenamento
condições

1000 condições

Edição

Separadapara cada eixo /
compensação Backlash e torque
Visualização simultanea de 2
ecrãs,edição secundária

Graphics

plano XY, plano XY-YZ , 3D,Graficos secundarios,graficos de orbita,Gafico de descarga, etc.

Os refrigeradores do dielétrico nas máquinas Sodick contêm gás fluorado com efeito de estufa R410A ou R407C.
*
*1
•
•

LST (Tanque Maior) para AG80L disponível a pedido
Por favor, selecione o tipo de aperto adequado para o seu sistema.
Selecção: LN2/LN20. Por favor, consulte os representantes de vendas para mais detalhes.
Especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio, devido à contínua pesquisa e desenvolvimento.
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AG40L
400

1662
450

450
Supply Tank
Leveling Block
(5 position)

Cotroller
2835

Machine

1778

443.5

100

456.5

830

477

400
620

913

3350
2456.5

2150

990
350

2330

150~420 (Erowa)
133~403 (3R)

750
600

1625

2230
1600 (Door height)

ER-020025
ER-007521
3R-600.86
3R-460.86

1550

2490

2400

AG60L
1740

400

480

1852

Leveling Block
(5 Position)

2570
200~570 (Erowa)
183~553 (3R)
450

Controller

600

550

Machine
3135

740

3750
2795
1045

2320

1190

850

1625

950
750

Dielectric Tank

450

100

2470
1760 (Door height)

ER-020025
ER-007521
3R-600.86
3R-460.86

460

2000

475

2825
2600

500

1235
495

495

425

4500
3465

2230 (Dielectric tank height)

2900 (Machine height)
250~670 (Erowa)
233~653 (3R)

840

950
700

1510
Machine

Coil Cooler
Oil IN
(H=910)
3-Phase
AC200V
(H=1150)
Leveling Block
(7 Position)
Air IN(ø8)
(H=515)

2180

3195 (Machine depth)
3465

535

50

2850
1890 (Door height)

1400
1100

540

Cooling Dielectric Tank
unit
(1.5 kW)

990 (Dielectric tank depth)
ER-020025
ER-007521
3R-600.86
3R-460.86
TP-02

2060

Controller

2060

190
350
1075

500

AG80L

(55)

870
3100

• Todas as máquinas têm especificação CE e transformador externo com dimensão de 650 x 460 x 540 mm
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