Špecifikácia

Linear Motor EDM

AD35L
Machine

AD35L
350 x 250 x 270 mm

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. hmotnosť
obrobku

550 kg

1000 kg

Max. hmotnosť elektródy

50 kg

50 kg

810 mm

900 mm

Rozmery stroja (Š x H x V)

2080 x 1955 x 2350 mm

2515 x 2325 x 2720 mm

Zastavaná plocha (Š x H)

2800 x 2900 mm

3300 x 3400 mm

Hmotnosť stroja

3200 kg

4600 kg

Tlak vzduchu

0.65 MPa

0.65 MPa

100 NL/min

100 NL/min

3 fázy 50/60Hz, 10 KVA

3 fázy 50/60Hz, 10 KVA

2350
2250

Rozmery pracovnej nádrže
(Š x H x V)
Hladina kvapaliny v pracovnej
nádrži (Min. - Max.)
Objem pracovnej nádrže
Rozmer keramického stolu (Š x H)

100

Pohľad spredu

X-/Y-/Z- pojazdy osí

625

595

1220

75

600

83

2080

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

430

105

595
Drain 3/4B
(H=100)

500

(330)

155

500

810
2080
2800

AD35L

AD55L

Vonkajšie rozmery (Š x H x V)

800 × 1705 × 2125 mm

1050 x 2005 x 2140 mm

840 kg
(vrátane napájania)

1200 kg
(vrátane napájania)

400 L

800 L

2 vymeniteľné papierové
filtre (MF-2400)

2 vymeniteľné papierové
filtre (MF-2400)

2725
2625

Celkový objem dielektrika

1880

Filtrácia

Štandardné vlastnosti
100

2900

Pohľad spredu
Pohľad zboku

205
492
1705
1955

685
323

Zásobník dielektrika

Hmotnosť (bez náplne)

500

250

Celkový príkon
250

AD55L

(330)

Množstvo vzduchu

1955
323

83

2900

1580

685

645

Air source
(H=1135)

1705
1955

492

350

205

470

1170
900

700

Pohľad zboku

Vzdialenosť podlaha - pracovný stôl

0

AD55L

725

1545

10 rokov záruka na presnosť

725

30

1050
2515

30

2325

2325

15“ dotyková obrazovka

LN Professional

Jednotka chladenia dielektrika

Jednotka chladenia lineárneho motoru

Automatický regulátor el. napätia

Lineárne pravítka na osiach X, Y, Z

Papierové filtre (2)

Diaľkové ovládanie

Hasiaci prístroj

USB port

Myš

Lineárny zásobník elektród

LAN pripojenie

C-os (SEC-10)

Sada náradia

SGF Plus generátor pre nízke
opotrebenie elektród

Pracovná lampička

EDM Hĺbičky s lineárnym motorom

AD35L/AD55L

Dielektrické chladiace jednotky na strojoch Sodick obsahujú buď floridované skleníkové plyny R410A alebo
R407C.
* V dôsledku prebiehajúceho vývoja môže dôjsť ku zmenám špecifikácie i bez predchádzajúceho upozornenia
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Nové funkcie podporujúce efektivitu obrábania

Technológie pre výnimočný výkon

Výskum firmy Sodick v inováciách EDM elektroerozívnych strojov s použitím 3D konštrukčných systémov, najnovších technológií CAE
a množstvo simulácií jej umožnili vyvinúť vylepšenú základnú konštrukciu stroja s optimalizovaným rebrovitým usporiadaním, ktoré
zvyšuje tuhosť stroja približne o 70%. Tento typ novej konštrukcie strojov rady AD minimalizuje deformácie a umožňuje optimálny
výkon vysokorýchlostných lineárnych motorov s veľkou akceleráciou. Originálna konštrukcia nezávislých osí X a Y spoločne s efektívnym
usporiadaním stroja výrazne zväčšuje dĺžku zdvihu, skracuje stopu a zlepšuje schopnosti obrábania s vysokou presnosťou.

Vlastný lineárny motor na osiach X, Y a Z
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NC Unit
kontrolór
pohybu
Sodick
detekcia medzery

LN riadenie s dotykovou 15” obrazovkou
Generátor typu “LN2“ je schopný obrábať pri vysokej reznej rýchlosti s vysokou
presnosťou a účinnosťou. Vynikajúci výkon generátora je zaistený moderným NC
systémom využívajúcim teoretické poznatky v praxi. Riadiaci panel typu LN používa
operačný systém Windows a je konštruovaný ergonomicky, čo umožňuje prevádzku
stroja bez stresového zaťaženia obsluhy.

Ešte väčšie rozmery novej pracovnej nádrže umožňujú obsluhe pracovať s
maximálnou veľkosťou obrobku o rozmeroch 975 x 555 x 350 mm (AD35L)
a 1200 x 800 x 500 mm (AD55L). Ručne ovládané dvere pracovnej nádrže
poskytujú lepší prístup k pracovnému priestoru.

NEW Tech

pohon lineárnym motorom

kolíčková
skrutka
elektróda

obrobok

konvenčný pohon s
guľôčkovou skrutkou

Keramická pracovná zóna
Hĺbičky rady AD sú konštruované za použitia keramických komponentov pre pinolu
osi Z a syntetického kameňa pre pracovný stôl. Vďaka týmto materiálom je zaistená
vysoká presnosť obrábania so zlepšenou elektrickou izoláciou a odolnosťou proti
oteru. Tieto materiály sú ideálne pre dosiahnutie veľkej presnosti obrábania
vzhľadom k nízkej hodnote koeficientu tepelnej rozťažnosti (menej než jedna
tretina hodnoty tohto parametra pre liatinu), vysokej hodnote tuhosti a odolnosti
proti starnutiu.

3

LN Professional maximalizuje schopnosti
lineárnych motorov

Jednotka “SGF Plus” pre nízke
opotrebenie elektród

LN Professional ponúka široký rozsah aplikovateľných vzorov a tvarov hĺbenia s
cieľom vyhovieť najrozmanitejším potrebám obrábania. Pre každý vzor obrábania
sú dostupné optimálne podmienky obrábania a pohybu osí. Rôzne druhy obrábania
môžu byť prevádzané pomocou jednoduchých operácii nezávisle na vedomostiach
a skúsenostiach obsluhy. V prípade, že je napríklad vybraná jednoduchá elektróda
valcového tvaru, sú automaticky zobrazené najvhodnejšie podmienky obrábania a
požadované pohyby osí. Súčasťou LN professional je taktiež ponuka pre vyhľadanie
vhodných parametrov grafitových elektród.

Jednotka generátora je vybavená vybíjacím obvodom “SGF“. Obvod “SGF“
minimalizuje opotrebenie grafitovej elektródy, maximalizuje reznú rýchlosť a
umožňuje dosiahnuť vysoký výkon, pri ktorom je možné obrábať s “nulovým“
opotrebením. S obvodom “SGF“ je možné na hrubovaní i dokončovaní použiť iba
jedinú grafitovú elektródu. Toto riešenie odstraňuje požiadavku použitia viacerých
elektród a preto redukuje výsledný výrobný čas.

NEW Tech

enkodér
motor

elektróda

2

Zväčšená pracovná nádrž

pohon
motoru

lineárny
motor

obrobok

NEW Tech

NC Unit
detekcia medzery

NEW Tech

Lineárny motor vyvinutý firmou Sodick používa priamy pohon bez vibrácii, ktorý má bezkonkurenčné zrýchlenie a presnosť polohovania
bez vôle. Jeho veľká dynamika, stabilita presnosti obrábania a výkon sa neznižuje s časom a motor zostáva bezúdržbový. Lineárny motor
dosahuje ešte lepší výkon vďaka kontrolóru pohybu (K-SMC), ktorý firma Sodick behom rokov ešte zdokonalila.

4

Kompletné riešenie pre
obrábanie
Sodick ponúka EDM hĺbičky rady AD ako
kompletný balíček pripravený pre obrábanie
kde C-os, lineárny zásobník elektród, externé
USB a chladiace zariadenie dielektrika sú ako
štandard.

Lineárny zásobník
elektród
Lineárny zásobník elektród, ktorý
je už súčasťou štandardného
príslušenstva, umožňuje
bezobslužnú prevádzku.
AD35L n 4 stations
AD55L n 6 stations

C-os (SEC-10)
SEC10 ponúka štandardné
rozlíšenie 1/1,000,000. C-os
umožňuje indexovanie s vysokou
presnosťou pomocou priameho
pohonu a spojitého otáčania (20
ot/min), čo rozširuje možnosť
obrábania.

