Nagysebességű lineáris tömbös szikraforgácsoló gép

AG40L/AG60L/AG80L

create your future

A világon egyedülállóan 10
év garancia a pozícionálási
pontosságra
A lineáris motorhajtást használva a Sodick tömbös szikraforgácsoló gépek olyan megmunkálási műveleteket is el tudnak
végezni, melyek a hagyományos golyósorsós szikraforgácsoló gépekkel nem lehetségesek. 2015 elején leszállították a
36000. lineármotoros Sodick gépet – figyelemreméltó bizonyítéka a Sodick lineáris technológiájába vetett bizalomnak.
A lineármotorral hajtott szikraforgácsoló gépek kiküszöbölik a golyósorsók szükségességét és súrlódásmentes mozgást
tesznek lehetővé. Ez a kopásmentesség teszi lehetővé, hogy a megmunkálási pontosság a gép egész élettartama alatt
állandó marad. A Sodick olyannyira biztos a lineáris technológiában, hogy egyetlen gyártóként a világon 10 év garanciát
vállal lináris szikraforgácsoló gépeinek pozícionálási pontosságára.

A Sodick tömbös szikraforgácsoló gépei forradalmasították a megmunkálási
színvonalat – és teszik ezt a jövőben is.

Az 5. generációs lineáris szikraforgácsoló
gépek megérkeztek
Az első lineáris hajtású tömbös szikraforgácsoló gép bevezetése óta, 1999-től a Sodick folyamatosan továbbfejlesztette
és finomította ezt a technológiát. A 36.000 installált gép tapasztalataiból merítve megszületett a Sodick gépek 5.
generációja.

Profitáljon Ön is a lineáris technológiában szerzett 15 éves tapasztalatból.
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Legfőbb technológiák
Öt házon belül kifejlesztett technológia a világelső megmunkálási minőség
eléréséért
Az elektromos szikraforgácsolás vezérlőelemeinek fejlesztése volt a kezdet, ezt követően a Sodick mindig a megnövekedett
elvárásoknak megfelelően kutatta, hogyan tehetné még jobbá szikraforgácsoló gépeit. A Sodick filozófiája: mindenkor a legmagasabb
szintű pontosság, sebesség és a vágások sokoldalúságának elérése annak érdekében, hogy a legjobb minőséget nyújtsák az ügyfeleik
számára. A Sodick generátorai, vezérlései, lineáris motorjai, mozgásvezérlése és a kerámia alkatrészek alkotják az 5 házon belül
kifejlesztett alaptechnológiát. Ezek a fejlesztések alapozzák meg a Sodick szikraforgácsolásban elért vezető pozícióját és folyamatosan
új lehetőségeket nyitnak a szerszám- és formagyártó ágazat számára.
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CNC egység és vezérlés
Az új tömbös szikraforgácsoló gépek legújabb generátorai és az új LP2 vezérlés lehetővé
teszi a felhasználónak a csúcssebesség, nagy pontosság és nagyfokú hatékonyság elérését
játszi könnyedséggel 15”-os szines érintőképernyővel és Windows alapú operációs
rendszerrel.
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Lináris motor
A Sodick házon belül kifejlesztett lineármotorjainak legkiemelkedőbb tulajdonságai az
egyedülálló tengelygyorsulás és a gyors válaszreakció – köszönhetően az érintésmentes
direkthajtásnak. A hagyományos hajtások golyósorsókat használnak a motor
forgómozgásának a tengely lineáris mozgatásává való átalakításához. Ez törvényszerűen
rontja a válaszreakciót a mozgásátalakítás közben bekövetkezett késés vagy hiba miatt. A
lineármotorok előnyben vannak a haladó mozgás közvetlen, holtjátékmentes átvitelével.
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Mozgásvezérlés

NC Egység
Sodick
Motion
Controller
Szikraköz figyelés

A K-SMC saját fejlesztésű mozgásvezérlés a maximális teljesítményt
hozza ki a lineármotorokból. A szikraköz figyeléséből eredő
visszacsatolás közvetlenül a K-SMC vezérlésbe fut be lehetővé téve a
szikrázási feltételek késedelem nélküli optimális kiigazítását.

NC Egység
Szikraköz figyelés
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Motor
hajtás

Lineáris
motor

Jeladó
Motor
Golyós orsó

Elektróda
Munkadarab

Lineáris motor hajtás

Munkadarab

Elektróda

Hagyományos golyós orsó

Abszolút üveg mérőlécek
A továbbfejlesztett és abszolút lineáris üveg mérőlécek bevezetésével a referencia beállítás szükségtelenné válik. A kezelő mindenkor
abszolút pozíciókontrollt kap és ezzel jelentősen csökken a beállításhoz szükséges idő. Bekapcsolás után nincs szükség referenciapont
felvételére.
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Kerámia alkatrészek
A Sodick tömbös szikraforgácsoló gépek minden fontos építőeleménél,
mint például Z-tengely vagy munkaasztal megtalálhatjuk a Sodick
saját gyártású kerámia alkatrészeit. Hosszú évek kutatásai és számos
teszt bebizonyította, hogy a kerámia a legmegfelelőbb anyag a Sodick
csúcsminőségű gépeihez.

A kerámia előnyei
1)	Mozgó alkatrészek esetén, mint például a Z-tengely az anyag alacsony
sűrűsége révén csökken az alkatrész súlya, ezáltal a motor terhelése, ami
energiamegtakarítást jelent.

Dinamikus fék

2)	A kerámia alacsony hőtágulásának köszönhetően a környezeti hőmérséklet
által okozott deformáció minimális, ezáltal a nem klimatizált helységekben
is optimális megmunkálási feltételeket tesz lehetővé.

Hűtőcső

3)	Kiváló elektromos szigetelő, amely miatt biztosak lehetünk benne, hogy
még alacsony áramfokozatnál sem (pl. simításkor) befolyásolja az elektróda
és a munkadarab közötti szikraközt.

Kerámia fej

Pneumatikus ellensúly

4)	Az anyag nem fárad el, hanem hosszú ideig stabil marad.
Mágnes

Kerámia Z-tengely
A Sodick kerámia Z-tengelye kis tömegével, ugyanakkor szilárdságával és hőmérsékleti
stabilitásával is dicsekedhet. A Sodick szabadalma szerint két szimmetrikusan felszerelt
lineármotor gondoskodik az extrém precíz és fi nom mozgásokról, deformálódás és
késedelem nélkül.

A kerámia
fej felépítése

Gép felépítése
Nagy stabilitású konstrukció
A gép alapszerkezetéhez számos szimulációt követően úgy optimalizálták
a bordák elhelyezkedését, hogy maximális stabilitást érjenek el és a
gép a lineáris hajtás előnyeit gyorsulás és dinamika szempontjából
maximálisan ki tudja használni. Ezen felül ez a gépszerkezet hosszú távon
biztosítja a pontosságot, valamint a különösen nehéz munkadarabok
leegyszerűsített rögzítését.

Aero Harmonic léghűtéses rendszer
A h ű t ö t t d i e l e kt r i ku m é s a h ű t ő l e v e g ő e g y ü t t c i r ku l á l é s
szobahőmérsékletűre hűti a kritikus részeket. A speciális fejlesztésű
burkolatok segítik a hatékony hőmérsékletszabályozást. Az
együttműködő hűtőrendszer minimalizálja a hőmérsékleti hatásokat és
reprodukálható megmunkálási eredményeket biztosít.

A dielektrikum folyadék áramlási
rendszere precíziós hűtőegységgel

gépen belüli levegő
keringető rendszer
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A lineármotoros
rendszer előnyei
Öblítés nélküli megmunkálás

Lineáris motor alapú megmunkálás(öblítés nélkül)

A lineármotoroknak köszönhetően a Z-tengely gyors kiemelése erős
szívó hatást hoz létre a megmunkálás során, ezáltal eltávolítja a
forgácsokat, gázt és a szenet az elektróda és a munkadarab közül.
Ezáltal a megmunkálás öblítés nélkül végezhető.

Nagyszilárdságú lineáris vezetők
A nagypontosságú és egyenes mozgás elérése érdekében minden
tengelyen csúcsminőségű lineáris vezetők vannak. Ezek a vezetők
kézzel csiszolt felületekre vannak beszabályozva és rögzítve, ezáltal
biztosítva a tartós pontosságot.

Gyors kiemelés

Gyors süllyesztés

A gyors felfelé irányuló mozgás
hatására a dielektrikumban kisebb
nyomás alakul ki. Az ezt követ beömlés
kimossa a leválasztott anyagot és a
szennyeződéseket.

A leválasztott anyag és a szennyeződések
hatékonyan ürülnek ki a dielektrikummal
együtt.

Golyós orsó alapú megmunkálás (öblítéssel)

Kiemelés

Süllyesztés

Egyenetlen folyadákáramlás következtében leválasztott anyag és szennyeződés
eltávolítása nem tökéletes.

A résben maradt szennyeződések
másodlagos kisüléseket okoznak,
melyek instabillá teszik megmunkálási folyamatot egyenletlen felületet
eredményezve.

Stabil szikraköz-szabályozás
A leválasztott részecskék hatékony eltávolítása az
alapja a stabil szikraköz-szabályozásnak. Ezen felül az
állandó szikraköz csökkenti az elektródakopást, ezáltal
csökkenti a munkadarabon az utólagos megmunkálás
szükségességét.
Elektróda
Kúpos szög
Munkadarab
Megmunkálási mélység
Öblítés

n
n
n
n
n

vörösréz, ø 1,0 mm (csúcs)
0,5º minden oldalon
NAK80
100 mm
nincs

Energiatakarékos tervezés és technológia
A hagyományos szikraforgácsoló gépekkel összehasonlítva a Sodick tömbös
szikraforgácsoló gépei max. 60% kisebb átlagos energiafogyasztással dolgoznak.
Az újonnan kifejlesztett LP2 generátor hatékonyan látja el forgácsoló energiával és
vezérlőárammal a lineármotorokat egy ellenállásmentes áramkör révén.
Ezen felül jelentősen csökken a gyártáshoz szükséges összes energiafelhasználás: a
lineármotorok kevesebb mechanikai komponenst igényelnek és nincs szükség a kopás
miatti rendszeres cseréjükre.
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LN Professional
Az LN Professional maximálisan kihasználja a lineármotorok által
nyújtott lehetőségeket
Az alkalmazható megmunkálási minták széles választéka
Az LN Professional a legkülönbözőbb igényekhez igazodva a kész megmunkálási minták széles választékát kínálja. Minden
megmunkálási mintához az optimális gépbeállítások és a tengelymozgások előre be vannak állítva. Új megmunkálási formák
egyszerűen, külön ismeret szükségessége nélkül előállíthatók. Az LN Professional segít a megfelelő grafitelektróda kiválasztásában –
az alkalmazások között egy keresőmaszk segítségével.

Hagyományos kondíció keresés

Kondíció keresés grafit elektródával

Könnyen megadható megmunkálási adatok
Az összes megmunkálási mintánál egy felhasználóbarát grafika jelenik meg a
képernyőn, így könnyen felismerhető az épp aktuális helyzet. Még a kezdő gépkezelők
is egyszerűen felvihetik a megmunkálási adatokat – a beviteli hibák minimálisra
csökkennek. Még a bonyolultabb formák is gombnyomással kiválaszthatók és
egyénileg hozzáilleszthetők.

Kör

Négyzet

Negyed

Miután a kezelő beírta a megmunkálási adatokat, mint
például a munkadarab anyaga, mélység, felületi érdesség a gép automatikusan kiválasztja a megfelelő technológiát.

Multifunkcionális
pozíciómegadás
A több pozíciós megmunkálásokat egyszerűen
beprogramozhatjuk a rácsok, körök vagy egyéb
alakzatok segítségével. A startpozíciók és az egész
megmunkálási folyamat egyszerűen beállítható és
a megmunkálási feltételektől függően igazítható.

8

Felhasználóbarát grafikus felület
A grafikus kijelző a többszörös megmunkálás állapotát egyszerű,
könnyen érthető módon ábrázolja. Az egyes síkokat vagy az egész
koordináta rendszert ki lehet választani. A megmunkálási pozíciók
egyezésének ellenőrzéséhez a megmunkálási grafikát át lehet vinni a
gép koordináta rendszerébe.

Multimachining programrészek összefűzése
egyszerűen

Pozícionálás és
kordináta beállítás

A gépi műveleteket egyszerű kattintásokkal
elvégezhetjük, nincs szükség bonyolult NC-kód
használatára. A Multimachining menüpont alatt
egyszerűen fűzhetjük össze a gépi utasításokat,
mint pl. mozgás, szerszámváltás, koordinátarendszer beál l ítása, offszet beál l ítása és
pozícionálás.
Elaktróda
csere
Mozgás és megmunkálás

Saját segédprogramok és megmunkálási
ciklusok eltárolása
Az ügyfelek saját NC-programjai egyszerűen rögzíthetők és a megfelelő startmaszkkal
rendelkezésre állnak. A beviteli paraméterekhez megjegyzéseket lehet fűzni. A vállalaton
belüli technikai tudás, know-how könnyen továbbadhatóvá válik.

Pozíció fájlok importálása
A pozícionálási adatokat egy normál személyi számítógépen is be
lehet írni speciális szoftver nélkül egy szövegfájlba. Akár bonyolult
pozícionálási minták például táblázatkezelő szoftverből mint a
Microsoft Excel is importálhatók.

Pozíció adatok

A pozíció adatok
bevitelel és szerkesztése

Egyszerű NC-programok
Megmunkálási adatokat és offset értékeket tartalmazó rövid és egyszerű
NC-programok egyszerűen gombnyomásra behívhatók, tetszés szerint
változtathatók és végrehajthatók.
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Megmunkálási példák
Hangszóró bordázata
Elektróda anyaga
Munkadarab
Megmunkálási mélység
Megmunkálási idő
Felületminőség
Elektróda kopás

n
n
n
n
n
n

Grafit (ISO63)
NAK80
24 mm
9 óra 15 perc
0.45 µmRa
0,018 mm

n
n
n
n
n

Grafit (EX70)
NAK80
85 mm
8 óra 30 perc
1,5 µmRa

Autóalkatrész

csak egy elektródával
Elektróda anyaga
Munkadarab
Megmunkálási mélység
Megmunkálási idő
Felületminőség

Jelölő bélyeg
Elektróda anyaga
Munkadarab
Megmunkálási idő
Felületminőség
Elektróda kopás
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Turbina lamella
n
n
n
n
n

vörösréz
STAVAX
1 óra 30 perc
0,45 µmRa
0,03 mm/oldal

Elektróda anyaga
Munkadarab
Megmunkálási mélység
Megmunkálási idő
Felületminőség
Elektróda kopás

Fogaskerék hajtás
n
n
n
n
n
n

Grafit (TTK)
SKD61
25 mm
13 óra 6 perc
0,45 µmRa
0,020 mm

Elektróda anyaga
Munkadarab
Megmunkálási mélység
Megmunkálási idő
Felületminőség

n
n
n
n
n

vörösréz
SKD61
12 mm
11 óra 50 perc
0,45 µmRa

Standard Tulajdonságok
„SGF2” Nano-Kopás-Áramkör
Az új LP2 generátort az „SGF2” nano-kopás-áramkörrel szerelték fel, amely minimalizálja az elektródakopást és maximalizálja a
megmunkálási sebességet a legmagasabb színvonalon. Az „SGF2” áramkör a lineármotor technológiával együtt lehetővé teszi a
nagyolás és simítás elvégzését egyetlen elektródával. Ezáltal kevesebb eletródát használ, így energia és megmunkálási idő takarítható
meg.

Elektróda
anyaga
Munkadarab
Megmunkálási
mélység
Megmunkálási
idő
Dielektrikum

n Grafit

(TTK9: TOYO TANSO)
n acél (SKD61)
n 10 mm
n 30 perc

(nagyolás 19 perc)
n VITOL-2

„TMM3” keményfém nagysebességű vágása

Elektróda anyaga
Munkadarab
Megmunkálási
mélység
Megmunkálási idő
Elektróda kopás
Felületminőség

n Grafit
n acél (NAK80)
n 15,5 mm
n 1 óra 30 perc
n 0,009 mm
n 1,5 µmRa

Megmunkálási sebesség

Az új TMM3 generátor az új Sodick modellek standard felszereltsége. Ezen élenjáró
technológia segítségével a keményfémek vágási sebessége drámaian megnövelhető

Munkadarab n keményfém (RD30)
Elektróda n CuW ø 20 mm
Öblítés n 0,04 MPa
Hagyományos
megmunkálás

AG40L
AG60L
AG80L

Kezelés és beállítás leegyszerűsítése
A Sodick előző modelljeihez képes a mozgástartományok X és Y irányba
megnőttek, ugyanakkor a gép helyszükséglete csökkent.
Az új Sodick gépek a hozzáférhetőség és a kezelés szempontjából is
egyszerűbbek és jobbak lettek. Ide tartozik az automatikus 3-oldalon
leereszthető tartály, a mozgatható kezelőpult és a gép elejére áthelyezett
kezelőelemek és nyomásszabályozók, hogy a tartályban még több hely
legyen. A nyitott oldalak egyrészt megkönnyítik a munkadarab beállítását,
másrészt a gép mindkét oldalán lehetővé teszik az automatizációs rendszer
felszerelését.
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Opciók
Csúcspontosságú forgótengely C-tengely
A Sodick „SEC10” forgófeje 1/1.000.000 standard felbontással rendelkezik. Direkthajtással
és folyamatos 20 U/min forgással nagyprecizitású indexálás segítségével megsokszorozza
a megmunkálási lehetőségeket.
Opcióként választható az SCR72P nagysebességű forgófej 2.000 U/min sebességgel és
1/720.000 felbontással.

SEC-10
Felbontás
Max. orsósebesség
Max. áram
Tengelyöblítés

1/1,000,000
2 – 20 rpm
80 A
standard

SCR72P
n
n
n
n

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

Shuttle ATC elektródaváltó
Az AG-sorozathoz opcionálisan választható lineáris elektródaváltó – a
felügyelet nélküli többelektródás megmunkáláshoz. Az elektródaváltó a
gép jobb oldalára szerelt, egy további elektródaváltó balra is felszerelhető.

Max. elektróda méret
(Sz x H x M)

n 75 x 75 x 200
(elektróda
befogóval együtt)

Max. elektródasúly (kg)

n 3

Pozíciók száma

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

Nagy kapacitású szerszámtár
16/32-szoros automata szerszámváltó is választható opcióként. A
kezelő az LN Assist professzionális szoftverrel egyszerűen beállíthatja az
automatizációs programot a teljes felügyelet nélküli megmunkáláshoz.
Az AG40L és AG60L gépekhez opcionálisan 12 férőhelyes szerszámtár is
választható.

AG40L/AG60L/AG80L
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Tárhelyek száma

n 16/32 pozíció

Max. elektróda méret
(Sz x H x M)

n ø 75 x 200 (1 pozíciónál)
ø 250 x 200 (2 pozíciónál)

Max. elektródasúly (kg)

n 10

8-Tengelyes szimultán technológia
A Sodick kezdettől fogva saját maga gyártotta és fejlesztette a vezérléseit.
A sokéves tapasztalat tükröződik a 8-tengelyes szimultán vezérlésben,
amelyre egy másik gépgyártó sem képes. A soktengelyes megmunkálást
különösen a repülésben, űrutazásban és az orvostudományban igénylik,
de az alkatrészgyártásban is lehet alkalmazni. Annak a lehetősége, hogy a
munkadarab egyszeri rögzítésével komplex megmunkálást lehet végezni,
tág teret nyit és növeli a termelékenységet és a pontosságot.

Automatizációs rendszerek
További költség- és időmegtakarítási lehetőségként a Sodick számos automatizációs rendszert kínál. A Sodick gépek rugalmassága,
mint például a 3-oldalon leereszthető tartály lehetővé teszi komplex automatizált egységek létrehozását mint a huzalos és tömbös
szikraforgácsoló gépek szimultán kombinációja egy robottal.

Intelligent Q3vic EDM
A szoftver lehetővé teszi a 3D-s modellek közvetlen bevitelét néhány másodperc
alatt – ezáltal nagymértékben növeli a műveleti hatékonyságot. A pozícionálási
paraméterek fáradságos kézi bevitele helyett a megfelelő solid modell egyszerűen,
vizuálisan kiválasztható a képernyőn egy kattintással. Ezáltal csökken az emberi hiba
lehetősége, másrészt a megmunkálás mindig biztosan és pontosan végbemegy.
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Műszaki adatok AG40L/AG60L/AG80L
Szerszámgép

AG40L

AG60L

AG80L

600 x 400 mm

750 x 550 mm

1400 x 700 mm

Munkatartály belmérete (SZ x M x M)

750 x 620 x 350 mm

950 x 740 x 450 mm

1100 x 950 x500 mm*

Munkatartály folyadékszint (Min Max)

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

Munkaasztal mérete (SZ x M)

Munkatartály térfogat
X-/Y-/Z- tengely mozgás

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

Max munkadarab súly

550 kg

1500 kg

3000 kg

Max elektróda súly

50 kg

50 kg

100 kg

830 mm

850 mm

840 mm

1662 x 2490 x 2330 mm

1852 x 2825 x2570 mm

2060 x 3195 x 2900 mm

2400 x3350 mm

2600 x 3750 mm

3100 x 4500 mm

4100 kg

5350 kg

9000 kg

3-fázis 50/60 Hz 10 kVA

3-fázis 50/60 Hz 10 kVA

3-fázis 50/60 Hz 20 kVA

0.65 MPa

0.65 MPa

0.65 MPa

100 NL/min

100 NL/min

100 NL/min

AG40L

AG60L

AG80L

Dielektrikum

Olaj

Olaj

Olaj

Dielektrikum térfogat

285 l

465 l

835 l

Feltöltési mennyiség

330 l

560 l

980 l

Cserélhető papír szűrők

Cserélhető papír szűrők

Cserélhető papír szűrők

befogó*

1

Automatic

Padló asztal távolság
A gép méretei (SZ x H x M)
(dielektrikum tartállyal együtt)
Telepítési méretek (SzxH)
(szerelési távolsággal együtt)
A gép súlya
Bemeneti értékek
Sűrített levegő
Levegő felhasználás

Dielektrikum tartály

Szűrőrendszer

CNC Vezérlés LP2/LP20 (LN2/LN20 opcionális)
Max. megmunkálási áram

40 A

Offszet értékek tárolási kapacitása

1000 érték (H000 to H999)

Kisülés generátor

Optimalizált impulzus kontroll TMM 3
generátor(Ivmentes SVC áramkör)

Programszám hozzárendelés

N000000000-től N999999999-ig

Bemeneti értékek

200/220 V

50/60 Hz

Alprogram szintek

50

CNC egység

Multi-tasking OS, KSMC-LINK system

Q parancs szintek

8

Felhasználói memória

Szerkesztés100,000 mondat mentés:
30 MB

Koordináta rendszerek száma

60

Memória egység

CF kártya, Külső memória

Szimultán vezérelhető tengelyek
száma

Max 4 tengely (Max 6 tengely, 8 tengely/LP20)

Beviteli eszközök

USB port, LAN, Érintő képernyő,
Billentyűzet

Min. beviteli parancs

0.1 µm

Kijelző típusa

15.1” TFT-LCD Érintő képernyő (XGA)

Min. elmozdulás

0,1 µm

Kézi vezérlő(Standard)

Standard mozgatás (fokozatok), A0 tól
A3, ig szabadon programozható.

AJC speed

X, Y tengely
Z tengely

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

Karakter készlet

Alfanumerikus és szimbólumok

Gyorsjárat sebessége

X, Y, Z tengely

Max. 6 m/min

Max. beviteli parancs

±999999.999 / ±99999.9999 /
±999.99999 (kapcsolható)

Vezérlő rendszer

Teljesen zárt hurkos (lineáris mérőléc)

Pozícionáló parancs

Növekményes v. abszolút

Hajtási mechanizmus

Lineáris motor

Megmunkálási technológiák tárolás
Megmunkálási feltételek tárolási
kapacitás

1000 technológia

Kompenzáció

1000 feltétel

Szerkesztés

Minden tengelyen nyomaték kompenzáció
2-képernyős szimultán szerkesztés
háttér szerkesztés

Grafika

XY sík, XY-YZ sík, 3D, hatter grafika, pályagrafika, kisülési grafika, stb.

A Sodick gépeken található dielektrikum hűtők R410A vagy R407C típusú, fluor tartalmú üvegházhatású gázt tartalmaznak.
*
*1
•
•

AG80L elérhető LST (Large size tank - nagyobb munkatartályú) kivitelben is.
Válassza a rendszeréhez megfelelő befogót
Választás: LN2/LN20. További információért vegye fel a kapcsolatot a Sodick képviselettel
A folyamatos fejlesztés következtében a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül is változhatnak.
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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

740

600

550

Machine
3135

2320

3750
2795
1045

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

• Minden CE jelölésű gép rendelkezik egy transzformátorral, melynek méretei: 650 x 460 x 540 mm
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