Specifikace

Linear Motor EDM

AD35L
AD35L

X-/Y-/Z- pojezdy os

600 x 400 x 400 mm

975 × 555 × 350 mm

1200 x 800 x 500 mm

170 ~ 300 mm

170 ~ 450 mm

180 L

470 L

600 × 400 mm

750 x 550 mm

1955
Max. hmotnost
obrobku

550 kg

1000 kg

Max. hmotnost elektrody

50 kg

50 kg

810 mm

900 mm

Rozměry stroje (Š x H x V)

2080 x 1955 x 2350 mm

2515 x 2325 x 2720 mm

Zastavěná plocha (Š x H)

2800 x 2900 mm

3300 x 3400 mm

Hmotnost stroje

3200 kg

4600 kg

Tlak vzduchu

0.65 MPa

0.65 MPa

100 NL/min

100 NL/min

3-fáze 50/60Hz, 10 KVA

3-fáze 50/60Hz, 10 KVA

2350
2250

Objem pracovní nádrže
Rozměr keramického stolu (Š x H)
625

595

1220

75

600

83

2080

Power Cable
AC200/220V(50/60Hz)
(H=300)

430

105

595
Drain 3/4B
(H=100)

500

2900

Množství vzduchu
Celkový příkon

250

1955

AD55L

(330)

155

83

323

1580

685

645

Air source
(H=1135)

1705
1955

492

350

205

470

1170
900

700

Pohled z boku

Vzdálenost podlaha - pracovní stůl

0

500

810
2080
2800

Zásobník dielektrika
Vnější rozměry (Š x H x V)

AD35L

AD55L

800 × 1705 × 2125 mm

1050 x 2005 x 2140 mm

840 kg
(včetně napájení)

1200 kg
(včetně napájení)

400 L

800 L

2 vyměnitelné papírové
filtry (MF-2400)

2 vyměnitelné papírové
filtry (MF-2400)

Pohled z boku

1880

Filtrace

Standardní vlastnosti
100

2900

Celkový objem dielektrika
2725
2625

205
492
1705
1955

685
323

250
(330)

Pohled ze předu

Hmotnost (bez náplně)
500

AD55L

350 x 250 x 270 mm

Rozměry pracovní nádrže
(Š x H x V)
Hladina kapaliny v pracovní nádrži
(Min. - Max.)

100

Pohled ze předu

Machine

725

1545

10 let záruka na přesnost

725
1050
2515

30

2325

15“ dotyková obrazovka
30

2325

LN Professional

Jednotka chlazení dielektrika

Jednotka chlazení lineárního motoru

Automatický regulátor el. napětí

Lineární pravítka na osách X, Y, Z

Papírové filtry (2)

Dálkové ovládání

Hasící přístroj

USB port

Myš

Lineární zásobník elektrod

LAN připojení

C-osa (SEC-10)

Sada nářadí

SGF Plus generátor pro nízké opotřebení
elektrod

Pracovní lapmpička

Hloubičky s lineárním motorem

AD35L/AD55L

Chladničky dielektrika na strojích Sodick obsahují fluorovaný skleníkový plyn R410A nebo R407C..
* V důsledku probíhajícího vývoje může dojít ke změnám specifikace i bez předchozího upozornění
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Nové funkce podporující efektivitu obrábění

Technologie pro výjimečný výkon

Výzkum firmy Sodick v inovacích EDM elektroerozivních strojů s použitím 3D konstrukčních systémů, nejnovějších technologií CAE
a nespočet simulací jí umožnily vyvinout vylepšenou základní konstrukci stroje s optimalizovaným žebrovým uspořádáním, které
zvyšuje tuhost stroje přibližně o 70%. Tento typ nové konstrukce řady strojů AD minimalizuje deformace a umožňuje optimální výkon
vysokorychlostních lineárních motorů s velkou akcelerací. Originální konstrukce nezávislých os X a Y společně s efektivním uspořádáním
stroje výrazně zvětšuje délku zdvihu, zkracuje stopu a zlepšuje schopnosti obrábění s vysokou přesností.

Vlastní lineární motor na osách X, Y a Z
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NC Unit
Kontrolér
pohybu
Sodick
detekce mezery

LN řízení s dotykovou 15” obrazovkou
Generátor typu „LN2“ je schopen obrábět při vysoké řezné rychlosti s vysokou přesností
a účinností. Vynikající výkon generátoru je zajištěn moderním NC systémem využívajícím
teoretické poznatky v praxi. Řídící panel typu LN používá operační systém Windows a je
konstruován ergonomicky, což umožňuje provoz stroje bez stresového zatížení obsluhy.

NC Unit
detekce mezery

NEW Tech

Lineární motor vyvinutý firmou Sodick používá přímý pohon bez vibrací, který má bezkonkurenční zrychlení a přesnost polohování
bez vůle. Jeho velká dynamika, stabilita přesnosti obrábění a výkon se nesnižují s časem a motor zůstává bezúdržbový. Lineární motor
dosahuje ještě lepšího výkonu díky kontroleru pohybu (K-SMC), který firma Sodick během let ještě zdokonalila.

pohon
motoru

lineární
motor

motor

elektroda
obrobek

NEW Tech
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Zvětšená pracovní nádrž
Ještě větší rozměry nové pracovní nádrže umožňují obsluze pracovat s
maximální velikostí obrobku o rozměrech 975 x 555 x 350mm (AD35L)
a 1200 x 800 x 500mm (AD55L). Ručně ovládané dveře pracovní nádrže
poskytují lepší přístup k pracovnímu prostoru.

NEW Tech

Pohon lineárním motorem

Sodick nabízí EDM hloubičky řady AD jako
kompletní balíček připravený pro obrábění, kde
C-osa, lineární zásobník elektrod, externí USB a
chladící zařízení dielektrika jsou jako standard.

Konvenční pohon s kuličkovým
šroubem

LN Professional maximalizuje schopnosti
lineárních motorů
LN Professional nabízí široký rozsah aplikovatelných vzorů a tvarů hloubení s
cílem vyhovět nejrozmanitějším potřebám obrábění. Pro každý vzor obrábění jsou
dostupné optimální podmínky obrábění a pohybu os. Různé druhy obrábění mohou
být prováděny pomocí jednoduchých operací nezávisle na dovednosti a zkušenosti
obsluhy. V případě, že je například vybrána jednoduchá elektroda válcového tvaru,
jsou automaticky zobrazeny nejvhodnější podmínky obrábění a požadované pohyby
os. Součástí LN professional je rovněž nabídka pro vyhledání vhodných parametrů
grafitových elektrod.

Jednotka generátoru je vybavena vybíjecím obvodem „SGF“. Obvod „SGF“
minimalizuje opotřebení grafitové elektrody, maximalizuje řeznou rychlost a
umožňuje dosáhnout vysokého výkonu, při kterém je možné obrábět s „nulovým“
opotřebením. S obvodem „SGF“ je možné na hrubování i dokončování použít pouze
jedinou grafitovou elektrodu. Toto řešení odstraňuje požadavek použití více elektrod
a proto redukuje výsledný výrobní čas.

Kompletní řešení pro
obrábění

obrobek

Hloubičky řady AD jsou konstruovány za použití keramických komponentů pro
pinolu osy Z a syntetického kamene pro pracovní stůl. Díky těmto materiálům je
zajištěna vysoká přesnost obrábění se zlepšenou elektrickou izolací a odolností
proti otěru. Tyto materiály jsou ideální pro dosažení velké přesnosti obrábění
vzhledem k nízké hodnotě koeficientu tepelné roztažnosti (méně než jedna třetina
hodnoty tohoto parametru pro litinu), vysoké hodnotě tuhosti a odolnosti proti
stárnutí.

Jednotka „SGF Plus” pro nízké opotřebení elektrod
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kuličkový
šroub
elektroda

Keramická pracovní zóna
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NEW Tech

encoder

Lineární zásobník
elektrod
Lineární zásobník elektrod, který
je již součástí standardního
příslušenství, umožňuje
bezobslužný provoz.
AD35L n 4 pozice
AD55L n 6 pozic

C-osa (SEC-10)
SEC10 nabízí standardní rozlišení
1/1,000,000. C-osa umožňuje
indexování s vysokou přesností
pomocí přímého pohonu a
spojitého otáčení (20 ot/min), což
rožšiřuje možnost obrábění.

