
AG40L/AG60L/AG80L
Visoko hitrostna potopna erozija EDM z linearimi motorji



Prvi na svetu z 10-letnim 
jamstvom na natančnost 
pozicioniranja
Z uporabo linearnih motorjev, Sodickova potopna EDM in žična erozija WEDM omogočata težke postopke obdelave, ki 
prej niso bili možni z uporabo konvencionalnih krogličnih vreten. Zaradi ugodnih rezultatov obdelave smo do začetka 
leta 2010 prodali že več kot 24000 enot.

Linearni motor odpravlja potrebo po krogličnih vretenih in omogoča gibanje brez dotika. Z uporabo Linearnega Motorja, 
se odpravijo slabosti v natančnosti obdelave, povzročene s pregrevanjem sklopov krogelnih vreten skozi življenjsko dobo 
stroja. Sodickovo zaupanje v zmogljivost in natančnost njihovih strojev v obdobju uporabe zadnjih 10 let, omogoča, da 
so edini proizvajalec EDM strojev, ki lahko ponudi 10 letno garancijo na natančnost pozicioniranja, za vse stroje, ki so 
opremljeni z linearnimi motorji.

Sodickova potopna erozija EDM je močno spremenila standarde izdelave in 
jih neprestano dopolnjuje.



Od predstavitve prvih linearnih EDM strojev na svetu, v letu 1999, Sodick stalno izboljšuje in razvija to edinstveno 
tehnologijo. S preko 36000 instaliranih strojev po vsem svetu, pa zadnja razvita serija EDM strojev predstavlja t.i. 5. 
generacijo Sodickove linearne tehnologije

10 let izkušenj in znanja linernih EDM strojev na dosegu roke.

Prispela je 5. generacija EDM tehnologije
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Tech 1&2

Tech 3

Tech 4

Pet jedrna tehnologija razvita znotraj Sodicka, za doseganje najvišje kvalitete 
v obdelavi

S pričetkom razvoja elektronskih vezij, si Sodick še naprej neutrudno prizadeva raziskovati in razvijati napredne stroje. Sodickova 
filozofija je upravljanje natančnosti, hitrosti in vsestranskosti obdelave na najvišji ravni, da bi svojim strankam zagotovili najvišjo 
kakovost.

Sodickove: Napajalne enote, razelektritvene enote, linearni motorji, krmilniki in fini keramični sestavni deli, so prepoznani kot gradniki 
pet jedrne tehnologije. Sodick uvrščajo na sam vrh EDM tehnologije.

NC napajalna enota + Razelektritvena enota
Sodickova potopna EDM erozija predstavlja Sodickovo najnovejšo „LP2 serijo” napajalne 
enote. Ima možnost visoke hitrosti, visoke natančnosti in visoko učinkovito obdelavo. 
Izjemna zmogljivost serije LP2 napajalne enote, je preverjena z modernim, znotraj podjetja 
razvitim NC sistemom, ki deluje na operacijskem sistemu Windows. Uporabniški vmesnik 
odlikuje 15” barvni zaslon, občutljiv na dotik, kar poenostavlja uporabo in delovanje.

Linearni Motor
Najbolj izjemne lastnosti v Sodick-u razvitega in proizvedenega Linearnega Motorja, so 
visoka hitrost osnega gibanja in hiter odziv. Prednost le-teh je zmanjšana obraba zaradi 
gibanja in ni več potrebe po zastarelih krogličnih vretenih. Konvencionalni pogonski sistemi 
uporabljajo kroglična vretena za pretvorbo rotacijskega gibanja motorja v linearno gibanje 
osnega pomika, kar neizogibno vodi v poslabšanje na odziv visoke hitrosti servo motorjev, 
zaradi zračnosti in mehanskih izgub gibanja. Kakorkoli, linearni motorji direktno proizvajajo 
gibanje vsake osi, brez pretvorbe rotacijskih gibanj motorja v linearno gibanje.

„Motion” Krmilje
Za doseganje maksimalne zmogljivosti z linearnim motorjem, je 
K-SMC motorni krmilnik, razvit znotraj Sodick podjetja, edini ki zmore 
pokazati prave prednosti Sodick tehnogije.

Povratna zveza zračne reže deluje neposredno na krmiljenje K-SMC 
kartice, za zvezno prilagajanje pogojev iskrenja.

Absolutne merilne letve
S predstavitvijo novih, naprednih, absolutnih linearnih steklenih merilnih letev, ni več potrebe po vzpostavitvi referenčnih vrednosti. 
S tem je zagotavljena popolna kontrola pozicije v vsakem trenutku, kar posledično zmanjšuje vzpostavitveni čas. 

Core Technology
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Tech 5
Keramični sestavni deli
V glavnih sestavnih delih kot so steber in miza, je vgrajena keramika 
izdelana znotraj Sodick podjetja. V razvoj le te je bilo vloženega veliko 
znanja in raziskav, za zagotovitev najboljših možnih rezultatov.

Keramični steber
Keramični steber je razvit s Sodickovo prednostjo lahkosti, visoke togosti in brez toplotne 
deformacije. Pogon je na obeh straneh z linearnimi motorji v simetričnem načinu 
(Sodickov izum) in omogoča izredno natančnost, ter gladke gibe brez povzročanja 
odklona ali zvitja drsnih vodil.

Prednosti keramičnih materijalov
1)  Pri uporabi gibajočih se delov, kot npr. steber je učinkovita nižja gostota v 

zmanjšanju teže, kar vodi v povečanje dinamičnega odziva, ter v vrhunsko 
kakovost obdelane površine.

2)  Nizek koeficient linearne toplotne razteznosti zmanjšuje toplotno 
deformacijo, zaradi spreminjanja temperature med rezalnim procesom ter 
zagotavlja visoko natančnost.

3)  Odlična električna izolacija omogoča zelo nizek razelektritveni pretok 
energije, uporabljene med obdelavo, za učinkovito povezavo med 
obdelovancem in elektrodo. 

4)  Stabilnost keramičnih materialov se s časom ne spreminja.

Struktura z visoko togostjo
Osnovna konstrukcija stroja, je simulirana za optimiziranje rebrne 
ureditve, da zagotovi visoko togost in doseže čim večje prednosti 
linearnega motorja (visoke hitrosti gibanja in pospeška). Zaradi 
posebne konstrukcije stroja, je zagotovljena dosledna natančnost in 
enostavna uporaba, tudi v primeru, ko je nameščen težji obdelovalni 
kos. 

Aero Harmonični sistem
S kroženjem dielektrične tekočine skozi kritične sestavne dele stroja v 
kombinaciji z nadzorovanim pretokom komprimiranega zraka, je stroj 
uravnovešen s sobno temperaturo. Notranja in zunanja temperatura 
ogrodja sta standardizirani, optimalno zasnovani zaščitni pokrovi pa 
pomagajo pri učinkovitosti nadzora temperature. Aero Harmonični 
Sistem v stroju, zmanjšuje toplotni vpliv zaradi različnih okoliščin 
proizvodnje.

Zgradba stroja

Sistem kroženja dielektrične 
tekočine z uporabo visoko precizne 

hladilne enote.

Sistem kroženja zraka v stroju

Dinamična zavora

Hladilne cevi

Pnevmatski 
regulator

Keramični steber

Magnet

Zgradba keramične 
glave
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Delovanje brez izpiranja
Sistem z motorjem na linearni pogon ustvari učinek ultra visoke hitrosti 
črpanja, z namenom, da se poveča potovalna hitrost, učinkovito 
odstranjevanje odrezkov, zračnih mehurčkov in ogljika, ki nastajajo 
med elektrodo in obdelovancem. Zato, se obdelava lahko izvaja brez 
potrebe po izpiranju.

Togo linearno vodilo
Da bi zagotovili zelo natančna premočrtna gibanja v vsaki osi, 
uporabljamo visoko kvalitetna linearna vodila. Tirnice so natančno 
nameščene na predhodno ročno tuširano podlago za optimalno 
natančnost.

HITRO DVIGANJE

Zaradi hitrega dvižnega gibanja, 
nastaja podtlak med podlago 
elektrode in obdelovancem, kjer 
vdira dielektrična tekočina pomešana 
z odrezki, zračnimi mehurčki in 
katranom. 

DVIGOVANJE

Neenakomeren pretok splakovanja 
povzroča, ne samo preostanek 
odrezkov, zračnih mehurčkov in 
katrana, ampak tudi neenakomerno 
koncentracijo dielektrične tekočine.

HITRO SPUŠČANJE

Odrezki, zračni mehurčki in katran, ki 
so med elektrodo in obdelovancem se 
učinkovito izrinejo skupaj z dielektrično 
tekočino.

SPUŠČANJE

Preostanki odrezkov, zračnih 
mehurčkov in katrana, povzročajo 
sekundarno razelektritev, kar vodi 
v nestabilnost zračne reže, lokalno 
prežgana mesta in pretirano iskrenje.

Obdelava na osnovi linearnih motorjev

Obdelava na osnovi krogličnega vretena (z izpiranjem)

Stabilna zračna reža
Pogonski sistem z linearnimi motorji omogoča učinkovito 
odstranjevanje delcev, le ta pa stabilno zračno mrežo. To 
preprečuje prekomerno obrabo elektrod, ki se pogosto 
pojavlja v sekundarnem razelektritvenem procesu.

Prednosti sistema z motor-
jem na linearni pogon

Elektroda n Baker a1.0 mm (zgoraj)
Obdelovanec n kot rezanja 0.5° na vsaki strani
Globina reza n NAK80

Splakovanje oblike n 100 mm 
Vrtenje n Ne

Energijsko varčna oblika in tehnologija
V primerjavi s konvencionalnimi EDM potopnimi erozijami, Sodick potopna erozija 
zmanjšuje povprečno porabo električne energije do 60%. Na novo zasnovana napajalna 
enota „LP2” serije, učinkovito dovaja razelektritveno energijo in krmili linearne motorje.

Poleg tega pa je poraba energije, ki se uporablja v proizvodnji določenih sestavnih 
delov dramatično zmanjšana, saj imajo linearni motorji manj mehanskih komponent 
in ni potrebe po redni, vsakoletni menjavi zaradi obrabe.
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LN Professional

Širok izbor obdelovalnih vzorcev
„LN Assist” ponuja široko paleto prednaloženih uporabnih vzorcev za rezanje, ki odgovarjajo različnim potrebam obdelave. Za vsak 
vzorec obdelave, so na voljo optimalni pogoji obdelave in osnega gibanja. Različne vrste obdelave, so lahko zagotovljene skozi 
preprosta delovanja, brez odvisnosti od izkušenj in spretnosti operaterja. Če je na primer izbrani vzorec jedrni zatič, le-ta avtomatsko 
prikazuje najbolj primerne pogoje obdelave in zahtevo po osnem gibanju. „LN Assist” je opremljen tudi z bazo vzorcev obdelave za 
grafitne elektrode.

Enostavni vnos obdelovalnih podatkov
Za vsak obdelovalni vzorec je uporabniku ponujen prijazen grafični prikaz za preprosto 
prepoznavanje stanja. Tudi operaterjem začetnikom, dovoljuje vnos obdelovalnih 
podatkov na zelo enostaven način, kar zmanjšuje možnost napak. Kompleksne oblike, ki 
so bile prej predmet napačne razlage, je mogoče izbrati z ikonami med pregledovanjem 
posameznih oblik. Enostavno je nastaviti več kosno obdelavo. Prav tako je enostavno 
nastaviti potovanje elektrode in obdelovalne operacije, ki se razlikujejo glede na pogoje 
obdelave.

„LN Assist” omogoča shranitev več kot 10000 obdelovalnih 
pogojev. Optimalni pogoj obdelave, je avtomatsko izbran 
potem, ko operater enostavno vnese podatke za obdelavo, 
kot npr. material in dimenzije.

Multifunkcijska nastavitev 
pozicije
Proces več kosovne obdelave, se enostavno 
programira (z rešetkami, krogi ali oblikovnimi 
opcijami).

Ravno tako, je lahko enostavno namestiti 
potovanje elektrod in obdelave, ki se razlikujejo 
glede na pogoje obdelave.

„LN Assist” poveča zmožnosti Linearnih Motorjev

Običajni pogoji iskanja na zaslonu Pogoji iskanja na zaslonu za grafitne 
elektrode

Krog Kvadrat Kvadrant
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Sofisticirani programi se 
lahko enostavno ustvarijo
Zaporedje strojnih operacij obdelave je lahko 
izvesti s pritiskom ali klikanjem ikon, brez potrebe 
po posebnem znanju NC kod. Ravno tako, se 
kreirajo enostavni programi, skozi izbiro vnešeneih 
podatkov, obdelav, nastavitev koordinat, poti, 
nadomestnih elektrod, pozicioniranj in offset-a 
elektrod.

Registracija pomožnih programov
Uporabnikovi izvirni NC programi, se registrirajo preko enostavnih ukaznih ikon na 
ekranu. Tudi različni komentarji so lahko dodani k vsakemu vnosu. Odkar so NC programi 
lahko shranjeni, vključno z izkušnjami operaterjevega znanja, je zelo enostavno prenašati 
znanje iz generecije na generacijo.

Uvoz podatkov pozicij iz PC-ja
Podatki pozicij so lahko uvoženi in urejeni v tekstovni obliki na osebnem 
računalniku brez potrebe po namenski programski opremi. Uvozimo 
lahko tudi zahtevnejše podatke kreirane z podatkovnimi tabelami.

Enostavni NC Programi
Krajši in enostavni NC programi s pogoji obdelave in offset vrednostmi se 
enostavno izvozijo ali prilagodijo. Lahko se enostavno uporabijo za strojno 
obdelavo.

Uporabniku prijazen grafični zaslon
Grafični zaslon prikazuje pozicije več kosovnega rezanja na razumljivi 
način. Ravno tako, je lahko prikazan izbrani ploskovni ali koordinatni 
sistem. Grafika je lahko pretvorjena v strojni koordinatni sistem, da 
dovoljuje preverjanje soodnosnosti pozicij.

Pozicioniranje in 
nastavitev koordinat

Menjava 
elektrode

Gibanje in obdelava

Smer podatkov

Vnašanje in urejanje 
pozicij podatkov
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Nosilec zvočnikov

Lopatice turbine Spiralno ozobjePrebijalno označevanje

Vzorci obdelave

Zvočniška mrežica 
Z eno samo elektrodo

Elektroda n Gr (ISO63)
Obdelovanec n NAK80
Globina obdelave n 24 mm 
Čas obdelave n 9 h 15 minut
Končna površina n 0.45 µmRa
Obraba elektrode n 0.018 mm

Material elektrode n Grafit (EX70)
Obdelovanec n NAK80
Globina obdelave n 85 mm
Čas obdelave n 8h 30minut
Končna površina n 1.5 µmRa

Material elektrode n Baker
Obdelovanec n STAVAX
Čas obratovanja n 1 ura 30 minut 
Končna površina n 0,45 µmRa
Podmera elektrode n 0.03 mm/stran

Elektroda n Gr (TTK)
Obdelovanec n SKD61
Globina obdelave n 25 mm 
Čas obratovanja n 13 h 6 minut
Končna površina n 0.45 µmRa
Obraba elektrode n 0.020 mm

Material elektrode n Baker
Obdelovanec n SKD61
Globina obdelave n 12 mm
Čas obdelave n 11 ur 50 minut
Končna površina n 0.45 µmRa
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Standardne značilnosti
„SGF” Nano- Wear razelektritvena enota
Nova serija napajalnih enot „LP2” je opremljena z „SGF2” razelektritveno enoto. „SGF2” minimizira obrabo grafitne elektrode in 
maksimira hitrost rezanja, kar ponuja najvišjo možno raven zmogljivosti in omogoča „Nano wear” obdelavo. Vezje „SGF2” omogoča 
grobo in zaključno obdelavo z uporabo ene same grafitne elektrode. To odpravlja potrebo po več elektrodah, ter zmanjšuje obdelavni 
čas. Še ena SODICK inovacija, ki je izvedljiva zaradi linearnih motorjev.

Izboljšana enostavnost posluževanja
V primerjavi s prejšnjimi modeli, imajo novi Sodick AG potopni stroji EDM 
serije povečan delovni hod X in Y osi, ter zmanjšan tlorisni prostor postavitve.

Nova AG serija strojev je izdelana za še lažji dostop in uporabniku prijazno 
upravljenje. AG serija prav tako standardno vsebuje tristranska avtomatska 
dvižna vrata delovnega rezervoarja in nadzorno ploščo za upravljanje stroja 
z ročnim daljinskim upravljalcem, ki je nameščena na sprednji strani stroja 
in tako omogoča še večji in bolj odprt dostop do delovnega rezervoarja. 
Polnenje in praznenje delovnega rezervoarja je veliko hitrejše v primerjavi s 
prejšnjimi serijami, kar nam omogoča hitrejše nastavljanje stroja. Zahvaljujoč 
zelo odprti sprednji strani je poleg stroja enostavno namestiti robota za 
avtomatsko posluževanje. Dodatna prednost ergonomske oblike je tudi v tem, 
da je robot lahko postavljen na obeh straneh stroja standardno. 

„TMM3” visoko hitrostno rezanje karbidnih 
materialov
„TMM3” napajalna enota je standardno vgrajena v nove Sodick AG potopne stroje. 
Zahvaljujoč napredni tehnologiji, je sedaj možno dosegati dramatičen porast rezalnih 
hitrosti karbidnih materialov.

Hitrost obdelave

Konvencionalni 
stroji

AG40L 
AG60L 
AG80L

Materijal 
elektrode

n Grafit (TTK9:  
TOYO TANSO)

Obdelovanec n Jeklo (SKD61)
Globina 

obdelave
n 10 mm

Čas obdelave n 30 minut 
(grobo : 19 minut)

Dielektrična 
tekočina 

n VITOL-2

Materijal elektrode n Grafit
Obdelovanec n Jeklo (NAK 80)

Globina obdelave n 15,5 mm
Čas obdelave n 1 ura 30 minut 

Obraba elektrode n 0,009 mm
Končna površina n 1.5 µmRa

Elektroda n Karbidna trdina (RD30)
Obdelovanec n CuW ø 20 mm

Splakovanje n 0.04 MPa
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Samodejni ATC
Linearni izmenjevalec elektrod je na voljo za AG serije strojev. To dovoljuje več 
elektrodno delovanje, tudi v nenadzorovanem (samodejnem) načinu dela.

Samodejni ATC (avtomatski menjalec orodij), je običajno nameščen na desni 
strani delovnega rezervoarja. V primeru, da je potreba po dodatnem ATC 
(avtomatski menjalec orodij), je lahko nameščen tudi na levi strani, odvisno 
od zahteve stranke.

Povečana kapaciteta ATC
Sodick nudi tudi 30-pozicijski avtomatski menjalec orodij*. Operater lahko 
enostavno uredi program avtomatizacije z „LN Profesional” programsko 
opremo in zagotavlja polno delovanje brez nadzora. * Za AG80L je na voljo 
32-pozicijski avtomatski menjalec orodij. Modela AG40L in AG60L imata 
tudi možnost opcije 12-poz ATC

Opcije
Visoko precizna vrtljiva glava, C os
Sodickova vrtljiva glava (C os) „SEC10” ponuja 1/1000000 standardne ločljivosti. 
Omogoča visoko precizno pozicioniranje z direktnim pogonom in neprekinjenim 
vrtenjem (20o/min), kar močno poveča zmožnosti uporabe. Lahko uporabimo tudi 
vrtljivo glavo z višjo vrtilno hitrostjo, in sicer SCR-72P, ki omogoča do 2000 o/min 
(ločljivost 1/720000).

Maks. velikost elektrode 
Š x D x V mm)

n 75 x 75 x 200 
(vklj. z držalom)

Maks. masa elektrode (kg) n 3

Število pozicij na avtomat-
skem izmenjevalcu orodij

n 4 pozicije 
(AG40L) 
6 pozicij 
(AG60L, AG80L)

AG40L/AG60L/AG80L
Število postaj n 16/32 pozicij

Maks. velikost elektrode  
(Š × D × V mm)

n ø 75 x 200 
(uporaba 1 pozicije) 
ø 250 x 200 
(uporaba 4 pozicij)

Maks. masa elektrode (kg) n 10

SEC-10 SCR72P
Ločljivost 1/1,000,000 n 1/720,000

Maks. hitrost vretena 2 – 20 o/min n 2 – 20 o/min
Maks. tok 80 A n 40 A

Splakovanje skozi osi standardno n standardno
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8-osna Simultana Tehnologija
Sodick je vedno razvijal lastne krmilnike in to je omogočilo podjetju 
tudi 8-osni simultani nadzor. Noben od EDM proizvajalcev ne ponuja te 
možnosti. Več osna EDM obdelava se v glavnem uporablja za letalsko in 
medicinsko industrijo, a se lahko uporablja tudi za proizvodnjo delov. 
Vpetje obdelovanca samo enkrat in nato izvršitev zapletene obdelave 
povečuje produktivnost in natančnost.

Sistem avtomatizacije
Zahvaljujoč avtomatskemu 3-stranskemu delovnemu rezervoarju, je dostop za avtomatizacijo narejen enostavno. Namestitev 
robota je lahko na levi ali desni strani stroja, za zagotovitev delovanja 24/7 brez nadzora. Učinkovito avtomatizirana proizvodnja je 
poenostavljena in stroškovno učinkovitejša.

Inteligentni Q3vic EDM
Ta programska oprema omogoča NC krmilni enoti, da direktno uvaža 3D podatke 
modelov. S tem močno naraste učinkovitost delovanja. Težavne naloge, ki prisilijo 
operaterja, da ročno vnaša podatke za pozicioniranje, glede na navodila obdelave, je 
nadomestilo enostavno delovanje, ali pa samo klikanje z miško na potrebni model, 
ki je prikazan na zaslonu. S tem preprečimo človeške napake, medtem ko delovanje 
stroja lahko poteka tekoče, brez zapletov in je izvršeno izredno natančno.
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Opis AG40L/AG60L/AG80L

Hladilniki dielektrične tekočine na Sodick strojih vsebujejo fluorirani toplogredni plin R410A ali R407C.
* Model AG80LST nudi možnost povečanega delovnega rezervoarja. 
*1 Prosimo izberite primerno vpenjalno glavo za vaš sistem. 
• Izbira: LN2/LN20. Za več podrobnosti, se prosimo posvetujte s prodajnim predstavnikom. 
• Zaradi stalnih raziskav, se opisi lahko spremenijo brez predhodne najave.

Rezervoar dielektrične tekočine AG40L AG60L AG80L

Dielektrična tekočina Olje Olje Olje

Volumen dielekt. tekočine 285 l 465 l 835 l

Zahtevana količina 330 l 560 l 980 l

Filtriranje Izmenljivi papirni filter Izmenljivi papirni filter Izmenljivi papirni filter

Stroj AG40L AG60L AG80L

Velikost delovne mize (Šx G) 600 x 400 mm 750 x 550 mm 1100 x 700 mm

Notranje dimenzije rezervoarja (Š x G x V) 750 x 620 x 350 mm 950 x 740 x 450 mm 1400 x 950 x 500 mm*

Nivo tekočine rezervoarja (Min do Maks) 100 ~ 300 mm 150 ~ 400 mm 150 ~ 450 mm

Kapaciteta rezervoarja 190 l 330 l 690 l

X-/Y-/Z- poti osi 400 x 300 x 270 mm 600 x 420 x 370 mm 850 x 520 x 420 mm

Vpenjalna glava*1

Maks.masa obdelovanca 550 kg 1500 kg 3000 kg

Maks.masa elektrode 50 kg 50 kg 100 kg

Razdalja od tal do vrha mize 830 mm 850 mm 840 mm

Dimenzije stroja (Š x G x V)  
(vklj.z rezervoarjem) 1662 x 2490 x 2330 mm 1852 x 2825 x 2570 mm 2060 x 3195 x 2900 mm

Prostor za instalacijo stroja (Š x G) 
(vključno z vzdrževalnim prostorom) 2400 x 3350 mm 2600 x 3750 mm 3100 x 4500 mm

Masa stroja 4100 kg 5350 kg 9000 kg

Priključna moč 3-faze 50/60 Hz 10 kVA 3-faze 50/60 Hz 10 kVA 3-faze 50/60 Hz 20 kVA

Zračni tlak 0.65 MPa 0.65 MPa 0.65 MPa

Pretok zraka 100 NL/min 100 NL/min 100 NL/min

Avtomatsko 
Ročno

EROWA COMB 
EROWA ITS

System3R  COMBI 
System3R MACRO

150 – 420 mm

133 – 403 mm

200 – 570 mm

183 – 553 mm

250 – 670 mm

233 – 653 mm

CNC Power Supply LN2/LN20 (LP2/LP20 Opcijsko)

Maks. električni tok obdelave 40 A (AG80L = 80 A) Daljinski upravljalnik (na izbiro) 1000 pogojev (H000 to H999)

Razelektritvena napajalna enota 
Optimalni pulzni nadzor za TMM 3 
napajalno enoto (Arc-less, SVC vezje)

Zaporedni program števila nalog N000000000 to N999999999

Zahteva po električni energiji 200/220 V 50/60 Hz Pomožni-program ravni mest 50

CNC enota Več-opravilno OS, KSMC-LINK sistem Q ukaz ravni mest 8

Kapaciteta spomina
Urejanje: 100,000 stavkov  
Shranitev: 30 MB

Število koordinat 60

Spominska naprava CF kartica, zunanji spomin Simultani nadzor osi
Maks 4 osi  
(Maks 6 osi, 8 osi/LP20)

Vložena oblika
Zunanji spomin, Zaslon na dotik, 
Tipkovnica

Min. Ukaz 0.1 µm

Vrsta prikaza 15” TFT-LCD (XGA) Min. Premik 0.1 µm

Nabor znakov Alfanumerični in simboli
AJC hitrost X, Y osi  
 Z os

Maks. 10 m/min  
Maks. 36 m/min

Tipkovnica Standardni 101-ključni, Funkcijsko ključni Jog pomik  X, Y, Z osi Maks. 6 m/min

Meritve nastavitev shranjevanja 
pomnilnika

Standardni jog (preklop), pomoč A0 
do A3, vpenjanje/ izpenjanje,itd.

Kontrolni sistem
Polno zaprti  
(Linearne merilne letve)

Ukaz za pozicioniranje Primarni in absolutni Pogonski mehanizem Linearni motor

Maks. vloženi ukaz
±999999.999 / ±99999.9999 / 
±999.99999 (preklopljivi)

Kompenzacija
Ločeno na vsaki osi /Kompenzacija 
zračnosti in vrtilnega momenta

Shranitev programa strojnih 
pogojev

1000 pogojev Urejanje
2-zaslonsko simultano prikazovanje, 
urejanje ozadja

Grafike Pot XY, XY-YZ poti, 3D, Grafično ozadje, Orbitna oblika grafike, Razelektritveni graf, itd.
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AG40L

AG60L

AG80L

• Vsi CE stroji so opremljeni z zunanjimi transformatorji dimenzij cca. 650 x 460 x 540 mm
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