High-Speed lineaire zinkvonkmachine

AG40L/AG60L/AG80L

create your future

De eerste vonkmachine met
10 jaar garantie op de
positioneernauwkeurigheid
Door gebruik te maken van lineair aangedreven motoren zijn de zink- en draadvonkmachines van Sodick in staat gebleken
succesvol moeilijke bewerkingen uit te voeren die voorheen op machines met conventionele kogelomloopspilaandrijving
onmogelijk waren. Dit heeft geresulteerd in het leveren van meer dan 36.000 machines per begin 2014.
Lineair aangedreven zinkvonkmachines elimineren de noodzaak van kogelomloopspillen en maken contactvrij zinkvonken
mogelijk. Dankzij de lineaire motoren lijdt de machinenauwkeurigheid niet langer onder het slijten van de kogelomloopspil
gedurende de levensduur van de machine. Sodick heeft zoveel vertrouwen in de prestaties en nauwkeurigheid van zijn
machines, dat zij de enige leverancier is die 10 jaar garantie biedt op de positioneernauwkeurigheid van alle lineair
gestuurde vonkmachines.

Sodick zinkvonkmachines hebben de geldende productienormen enorm
aangescherpt en het einde van die ontwikkeling is nog niet in zicht.

De 5e generatie lineaire technologie in zinkvonken
dient zich aan.
Sinds de lancering in 1999 van de eerste lineair aangedreven vonkmachine ter wereld, is Sodick niet meer opgehouden
deze unieke technologie te verbeteren en verder te ontwikkelen. Met meer dan 36,000 wereld geïnstalleerde machines
vertegenwoordigt de nieuwste serie EDM-machines de 5e generatie lineaire technologie van Sodick.

10 jaar lineaire ervaring en EDM-kennis voor u beschikbaar met een druk
op de knop.
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Kerntechnologie
Sodick ontwikkelde in eigen huis 5 kerntechnologieën om de hoogste
vonkkwaliteit ter wereld te realiseren.
Ooit begonnen met de ontwikkeling van electrische ontladingscircuits, is Sodick onvermoeibaar doorgegaan met het ontwerpen en
ontwikkelen van geavanceerde zinkvonkmachines. De filosofie van Sodick is altijd geweest het najagen van het hoogste niveau van
nauwkeurigheid, snelheid en veelzijdigheid in vonken om zo aan afnemers de hoogsthaalbare kwaliteit producten ter beschikking
te stellen. Zo zijn als kerntechnologie ontstaan “generatoren,” “ontladingscircuits” “lineaire motoren,” “motion controllers” and
“hoogwaardige keramische componenten”, alle vijf van en door Sodick. Dankzij deze ontwikkelingen heeft Sodick zich aan de top
van de EDM-markt positioneerd.

Tech

1&2

NC Generator unit
De Sodick zinkvonkserie heeft de nieuwste “LN2” generator unit die bedoeld is voor
high-speed, high-precision and high-efficiency vonken. De uitmuntende prestaties
van de LN2-generator worden geleverd door een modern, in eigen huis ontwikkeld
NC-besturingssysteem op basis van Windows en een 15” touch screen voor optimaal
bedieningsgemak.

Tech
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Lineaire motoren
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Motion Controller

De terugkoppeling vanuit de vonkspleet vormt direct de input in de
K-SMC waardoor de vonkcondities op het zelfde moment worden
aangepast.

NC Unit
Sodick
Motion
Controller
vonkspleetdetectie

Om de lineaire motor maximaal te laten presteren, heeft Sodick (ook
in eigen huis) de K-SMC motor controller ontwikkeld waarin alle in
de loop der jaren door Sodick verzamelde kennis over besturingen is
samengebundeld.

NC Unit
vonkspleetdetectie
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De meest in het oog springende kenmerken van de door Sodick intern ontwikkelde en
geproduceerde lineaire motoren zijn extreem snelle asbewegingen en reactietijd, wat
een gevolg is van slijtagevrije bewegingen en het niet nodig hebben van ouderwetse
kogelomloopspillen. Conventionele aandrijfsystemen gebruiken kogelomloopspillen
om de roterende beweging van de motor over te brengen in de lineaire beweging van
de asverplaatsing. Dit leidt onvermijdelijk tot verslechterde respons van high-speed
servomotoren ten gevolge van back-lash en mechanische vertraging of fouten in de
bewegingsoverbrenging. Daartegen leveren lineaire motoren direct beweging aan elke
as, zonder de noodzaak deze eerst vanuit een roterende beweging over te brengen.

Motoraandrijving

Encoder

Lineare
Motor

Motor
Kogelomloopspil

Electrode
Werkstuk

Lineaire motoraandrijving

Werkstuk

Electrode

Conventionele
kogelomloopspil

Absolute Lineaire linialen
Dankzij nieuw geavanceerde absolute lineaire linialen vervalt volledig de noodzaak om referentie te bepalen. Daarmee bent u altijd
en overal zeker van volledige controle over de positioneernauwkeurigheid en geniet u van kortere insteltijden.
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Keramische componenten
Voor de belangrijkste componenten, zoals pinole en tafel, gebruikt Sodick
in eigen huis vervaardigd en zorgvuldig geanalyseerd keramiek, wat
beschouwd wordt als het beste materiaal wat in high-end vonkmachines
kan worden gebruikt.

Voordelen van keramisch materiaal
1)	Indien keramiek gebruikt wordt in bewegende delen zoals de pinole,
levert de lage dichtheid een effectieve gewichtsreductie op wat leidt tot
een veel betere dynamische respons wat weer resulteert in superieure
oppervlaktekwaliteit na het vonken.

Dynamische rem

2)	De lage thermische uitzettingscoëfficiënt minimaliseert de thermische
vervorming welke veroorzaakt wordt door veranderingen in de
omgevingstemperatuur tijdens het vonken. Dit garandeert de hoogste
nauwkeurigheid.

Koelpijp
balanceerapparaat
Keramische pinole

3)	De uitstekende electrische isolatie maakt dat er maar erg weinig
ontladingsenergie tussen de electrodes nodig is bij de finishbewerking.
4)	Verloop van tijd heeft geen invloed op de stabiliteit van keramisch
materiaal.
Magneet

Keramische pinole
De door Sodick zelf ontwikkelde keramische pinole blinkt uit met lichtgewicht, hoge
stijfheid en thermische stabiliteit en wordt aangedreven door lineaire motoren die
symmetrisch ten opzichte van elkaar zijn aangebracht (Sodick patent). Dit zorgt voor
extreem nauwkeurige en vloeiende bewegingen zonder afwijking of verdraaiing van
de geleiding.

Structuur van
keramische kop

Constructie van de machine
Zeer stijve structuur
De verribbing in de basisstructuur van de machine is door simulatie
zo optimaal dat een hoge stijfheid gegarandeerd is en de voordelen
van de lineair aangedreven motoren (hoge verplaatsingssnelheid en
acceleratie van de assen) maximaal tot hun recht komen. Dankzij dit
machineontwerp is men altijd verzekerd van consistente nauwkeurigheid
en bedieningsgemak ook als een zwaar werkstuk gemonteerd is.

Harmonisch Temperatuur Systeem
Door dielektrum in combinatie met lucht volledig gestuurd door de
kritische componenten van de machine te geleiden, wordt de machine
in harmonie gebracht met de omgevingstemperatuur.
De binnen- en buitentemperatuur van het frame worden gelijkgeschakeld
en de optimaal ontworpen omkasting ondersteunt een efficiënte
temperatuursbeheersing. Het harmonisch temperatuursysteem
in de machine minimaliseert thermische invloed uit de gehele
productieomgeving.

Het circulatiesysteem van de
dielectricum maakt gebruik van een
hoognauwkeurige koelunit

Intern lucht-circulatie-systeem
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Voordelen van lineair
aangedreven motoren
Vonken zonder spoelen

Lineair gestuurd vonken (zonder spoelen)

Het lineair aangedreven mechanisme zorgt voor een ultrasnel
pompeffect waardoor spanen, gas en koolstof wat zich tussen electrode
en werkstuk bevindt efficiënt wordt afgevoerd. Zo kan gevonkt worden
zonder te moeten spoelen.

Zeer stijve lineaire geleiding
Om zeker te zijn van een hoognauwkeurige voorwaartse verplaatsing
in elke as worden hoogwaardige lineaire geleidingen gebruikt. Deze
geleidingen worden in hun positie bevestigd op handmatig geschraapte
oppervlakken wat garant staat voor de beste nauwkeurigheid.

RAPID JUMP

RAPID DOWN

De snelle opwaartse beweging
genereert onderdruk tussen electrode
en werkstuk-oppervlak, waardoor
dielectricumvloeistof instroomt samen
met alle spanen,gas en bezinksel.

Spanen, gas en bezinksel dat zich
bevindt tussen electrode en werkstuk
wordt samen met het dielectricum
efficiënt afgevoerd.

Vonken met kogelomloopspil (met spoelen)

JUMP

DOWN

Ongelijkmatig spoelen zorgt niet alleen
voor restspanen, –gas en –bezinksel,
maar zelfs tot ongelijkmatige concentratie van de dielectricumvloeistof

De resten van spanen,gas en bezinksel
veroorzaken een tweede ontlading
die leidt tot een instabiele vonkspleet,
materiaalbeschadiging of overmatige
materiaalafname.

Stabiele vonkspleet
Het lineair aangedreven systeem verwijdert materiaal
hoogefficiënt doordat de vonksplijt gelijk blijft. Deze
stabiele conditie van de vonkspleet voorkomt tevens
extra slijtage van electrodes die vaak samengaat met een
tweede ontladingsproces.
Electrode
Vonkhoek
Werkstuk
Bewerkingsdiepte
Spoeling

n
n
n
n
n

Cu ø 1.0 mm (top)
0.5° aan elke zijde
NAK80
100 mm
Nee

Energiebesparende technologie
Vergeleken met conventionele zinkvonkers, reduceert Sodick uw gemiddelde
energieverbruik met tot wel 60%. De nieuwontwikkelde generatorunit “LN2” gebruikt
de ontladingsenergie en bewegingen van de lineaire motor uitermate efficiënt in het
elektrolysevrije circuit.
Omdat lineaire aandrijvingen überhaupt minder mechanische componenten kennen
en niet regelmatig vervangen dienen te worden wegens slijtage, wordt ook hier bij de
feitelijke productie van componenten dramatisch minder energie verbruikt.

7

LN Professional
LN Professional maximaliseert de mogelijkheden van lineaire motoren

Een brede keus aan toepasbare vonkcondities
LN Assist biedt een brede keus aan toepasbare vonkcondities in antwoord op verschillende soorten vonkbehoeftes. Voor elk
vonkpatroon zijn de optimale bewerkingscondities en asbewegingen beschikbaar. Verschillende bewerkingsvarianten kunnen met
een simpele handeling worden uitgevoerd, zonder afhankelijk te zijn van de ervaring en vaardigheden van de bediener. Selecteert
u bijvoorbeeld “core pin” dan verschijnen automatisch de meest geschikte bewerkingscondities en asbewegingen. LN Assist wordt
bovendien compleet geleverd met een zoekscherm voor grafietelectrodes.

Zoekscherm voor standaard condities

Zoekscherm grafietelectrodes

Bewerkingsdata eenvoudig ingeven
Elk bewerkingspatroon is gemakkelijk herkenbaar middels een gebruiksvriendelijke
grafiek. Zelfs een beginnende bediener kan eenvoudig bewerkingsdata ingeven met
minimale kans op fouten. Complexe vormen die vaak aanleiding gaven tot verschillende
interpretatie kunnen nu met toetsen geselecteerd worden terwijl de individuele vorm
gecontroleerd wordt. Een meervoudig vonkproces kan eenvoudig worden ingesteld
(met ruitvorm, cirkelvorm of optionele vormen). Ook kan de verplaatsing van de
electrode eenvoudig worden ingesteld of bewerkingen die per bewerkingsconditie
variëren.

Circel

Vierkant

Quadrant

LN Assist slaat de gegevens op van meer dan 10.000
bewerkingscondities. De optimale bewerkingsconditie
wordt automatisch geselecteerd nadat de bediener
eenvoudigweg bewerkingsgegevens heeft ingevoerd
zoals materiaal en materiaalafname.

Multifunctionele
positie-instelling
Een meervoudig vonkproces kan eenvoudig
worden geprogrammeerd (met ruitvorm,
cirkelvorm of optionele vormen). Ook kan
de verplaatsing van de electrode eenvoudig
worden ingesteld of bewerkingen die per
bewerkingsconditie variëren.
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Gebruiksvriendelijke grafische display
De grafische display toont meervoudige vonkposities op een
makkelijk te begrijpen manier. Ook kan het weer te geven vlakof coördinatensysteem benoemd worden. De grafiek kan in het
coördinatensysteem van de machine worden omgezet zodat de
correlatie tussen de posities kan worden gecontroleerd.

Speciale programma’s
eenvoudig creëren

instelling
positionering en
coördinaten

Een serie machinebewerkingen kan uitgevoerd
worden door enkele toetsen te drukken of te
klikken zonder dat gespecialiseerde kennis van
NC-codes noodzakelijk is. Ook ingewikkelde
programma’s kunnen eenvoudig gecreëerd
worden door simpele ingaves zoals bewerking,
coördinateninstelling, afstand, vervanging
electrode, positionering en electrode-offset.

Electrode
vervanging
Afstand en vonken

Registratie van eigen programma’s
Uw eigen originele NC programma’s kunnen heel eenvoudig worden vastgelegd met
het hiervoor bedoelde invoerscherm. Ook kunt u bij elke invoer commentaar kwijt.
Nu NC programma’s kunnen worden opgeslagen waarin ervaring en know-how van
de bediener is vastgelegd, wordt het mogelijk om de binnen uw bedrijf beschikbare
technische know-how op een simpele wijze door te geven aan een volgende generatie.

Positiegegevens importeren vanuit de PC
De positiegegevens kunnen op een pc ingevoerd en toegevoegd
worden in tekstformaat zonder dat daarbij gespecialiseerde software
nodig is. Ook complexere positiegegevens gemaakt met spreadsheet
software kan worden geïmporteerd.

Positiegegevens

Invoer en toevoegen
van positiegegevens

Simpele NC programma’s
Korte en eenvoudige NC programma’s die machinecondities en
offsetwaardes beschrijven kunnen worden geëxporteerd of naar keuze
worden bewerkt. Ook kunnen ze eenvoudig worden gebruikt voor
baanbesturing.
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Bewerkingsvoorbeelden
Speaker Rib
Electrode
Werkstuk
Bewerkingsdiepte
Bewerkingstijd
Oppervlaktefinish
Electrodeslijtage

n
n
n
n
n
n

Gr (ISO63)
NAK80
24 mm
9 uur 15 minuten
0.45 µmRa
0.018 mm

Speaker-rooster

Met slechts één electrode
Electrode materiaal
Werkstuk
Bewerkingsdiepte
Bewerkingstijd
Oppervlaktefinish

Stempelgravure
Electrode materiaal
Werkstuk
Bewerkingstijd
Oppervlaktefinish
Electrode ondermaat
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Turbinevlak
n
n
n
n
n

Koper
STAVAX
1 uur 30 minuten
0,45 µmRa
0.03 mm/zijde

Electrode
Werkstuk
Bewerkingsdiepte
Bewerkingstijd
Oppervlaktefinish
Electrodeslijtage

n
n
n
n
n

Grafiet (EX70)
NAK80
85 mm
8 uur 30 min
1.5 µmRa

Schroefdraad zinkvonken
n
n
n
n
n
n

Gr (TTK)
SKD61
25 mm
13 uur 6 minuten
0.45 µmRa
0.020 mm

Electrode materiaal
Werkstuk
Bewerkingsdiepte
Bewerkingstijd
Oppervlaktefinish

koper
SKD61
12 mm
11 uur 50
minuten
n 0.45 µmRa
n
n
n
n

Standaard highlights
“SGF” circuit met “0” -slijtage
Elke zinkvonkmachine met de nieuwe “LN2” generator is uitgerust met “SGF Plus” ontladingscircuit. “SGF Plus” brengt de slijtage
van grafietelectrodes terug tot het absolute minimum terwijl tegelijkertijd de vonksnelheid gemaximaliseerd wordt. Dit levert het
hoogstmogelijke prestatieniveau en dus vonken met “0” slijtage (in Nano orde van grootte).Voor voor- én navonken is met SGF nog
maar één enkele grafietelectrode nodig. Meerdere electrodes zijn niet meer nodig en dus wordt de bewerkingstijd korter. Ook deze
innovatie van Sodick is mogelijk dankzij het gebruik van lineaire motoren.

Electrode
materiaal
Werkstuk
Bewerkingsdiepte
Bewerkingstijd

n Grafiet

(TTK9: TOYO TANSO)
n Staal (SKD61)
n 10 mm
n 30 min

(voorvonken: 19 min)
Dielectricum n VITOL-2

“TMM3” High-speed vonken van carbide materialen

Electrode materiaal
Werkstuk
Bewerkingsdiepte
Bewerkingstijd
Electrodeslijtage
Oppervlaktefinish

n
n
n
n
n
n

Grafiet
Staal (NAK 80)
15.5 mm
1 uur 30 min
0.009 mm
1.5 µmRa

Bewerkingssnelheid

Ook “TMM3” maakt standaard deel uit van de generator van elke nieuwe Sodick AGserie. Dankzij deze zeer geavanceerde technologie kan de snelheid in carbide materialen
drastisch omhoog!

Werkstuk n gebonden carbide (RD30)
Electrode n CuW ø 20 mm
Spoelen n 0.04 MPa
Conventionele
machines

AG40L
AG60L
AG80L

Nog meer bedieningsgemak
Vergeleken met voorgaande modellen beschikt de nieuwe Sodick AGzinkvonker over een groter bereik in X- en Y-as en is toch het vloeroppervlak
kleiner geworden.
De nieuwe AG-serie is ontworpen voor nog betere toegankelijkheid en is
nóg gebruiksvriendelijker met onder meer een aan drie zijden wegzakkende
werktank. Het NC-bedieningspaneel, de knop voor aanpassingen aan
spoelniveau en – druk, de afstandsbediening, alles is voor aan de machine
gepositioneerd zodat bij de werktank een nog grotere open ruimte ontstaat.
De benodigde tijd voor het vullen en legen van het dielectricum is verder
verkort zodat de machine nóg sneller is ingericht. Dankzij de al genoemde
open ruimte kan met een eventuele robot naast de machine eenvoudig een
automatiseringssysteem worden gecreëerd. Bijkomend voordeel van het
nieuwe design: de robot kan standaard naar keuze zowel links als rechts van
de machine worden geplaatst.
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Opties
Hoognauwkeurige C-as (roterende as)
De Sodick rotatiekop (C-as) “SEC10” biedt een standaard resolutie van 1/1.000.000.Het
maakt hoognauwkeurig indexeren mogelijk met directe aandrijving en doorlopende
rotatie (20 omw/min) waarmee de mogelijkheden van de machine nog groter worden.
Alternatief beschikbaar is de SCR72P, een rotatie-as met hogere rotatiesnelheid (tot
2.000 omw/min) en resolutie 1/720.000.

SEC-10
Resolutie
Max. spilsnelheid
Max. amperage
Spoelen door as

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

Electrodenwisselaar (Shuttle ATC)
Op de AG-serie is een lineaire electrodenwisselaar leverbaar. Hiermee kunt
u onbemand met meerdere electrodes werken. Standaard is de wisselaar
rechts van de werktank gemonteerd. Als er een tweede wisselaar nodig is,
komt deze aan de linkerkant.

Max. afmeting electrode
(B x L x H mm)

n 75 x 75 x 200
(incl.
electrodenhouder)

Max. electrode gewicht (kg) n 3
Aantal posities per wisselaar n 4 posities
(AG40L),
6 posities
AG60L, AG80L)

Grote electrodenwisselaar
Sodick biedt optioneel een automatische electrodenwisselaars aan met
16/32 posities. Met de LN Professional sofware kan de bediener heel simpel
een automatiseringsprogramma maken en daarbij onbemand vonken
realiseren. AG40L en AG60L zijn optioneel leverbaar met 12-voudige
wisselaar.

AG40L/AG60L/AG80L
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Aantal stations

n 16/32 posities

Max. afmeting electrode
(B x L x H mm)

n ø 75 x 200
(gebruikt 1 positie)
ø 250 x 200
(gebruikt 4 posities)

Max. electrode weight (kg)

n 10

Technologie voor 8-assen simultaan
Sodick heeft altijd haar eigen besturingen ontworpen en daarmee is
ook de ontwikkeling van een 8-assige simultaanbesturing mogelijk
geworden. Geen enkele andere fabricant van vonkmachines bidet deze
mogelijkheid. Meer-assig zinkvonken wordt vooral in de aerospace- en
medische industrie gebruikt, maar is ook in de onderdelenfabricage goed
inzetbaar. De mogelijkheid om complexe bewerkingen uit te voeren
aan werkstukken die slechts één keer hoeven te worden opgespannen ,
vergroot de productiviteit en nauwkeurigheid.

Automatisering
De aan drie zijden toegankelijke werktank maakt automatisering eenvoudig. Een robot kan naar keuze links of rechts van de machine
geplaatst worden waarmee 24 uur per dag 7 dagen in de week onbemand vonken mogelijk is. Hiermee is efficiënte geautomatiseerde
productie simpel en kostengunstig gerealiseerd.

Intelligent Q3vic EDM
Deze software zorgt ervoor dat de NC generator direct de gegevens van 3D solid
models importeert, wat de operationele efficiëntie enorm verhoogt. De moeizame taak
voor de bediener om handmatig alle positiegegevens conform bewerkingsinstructie in
te voeren is vervangen door een klik met de muis op het desbetreffende solid model
wat op het scherm getoond wordt. Zo kunnen menselijke fouten worden voorkomen
terwijl het werk gestroomlijnd en nauwkeurig wordt uitgevoerd.
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Specificatie AG40L/AG60L/AG80L
Machine

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

Werktafel afmeting (B x D)
Werktank binnen afmeting (B x D x H)
Werktank vloeistofniveau(Min tot Max)
Werktank capaciteit
X-/Y-/Z- as bereik

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 werkstukgewicht

550 kg

1500 kg

3000 kg

Max gewicht electrode

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-phase 50/60 Hz 10 kVA

3-phase 50/60 Hz 10 kVA

3-phase 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

Dielectricum vloeistof

Olie

Olie

Olie

Dielectricum capaciteit

285 l

465 l

835 l

Vereiste hoeveelheid

330 l

560 l

980 l

Vervangbaar papierfilter

Vervangbaar papier filter

Vervangbaar papier filter

Span chuck*

1

Automatic

Afstand vloer tot bovenkant tafel
Machine afmeting (B x D x H)
(incl. dielectricum tank)
Machine opsteloppervlak (B×D)
(incl. ruimte tbv onderhoud)
Machine gewicht
Totaal stroomafname
Luchtdruk
Luchthoeveelheid

Dielectricum Tank

Filtratie

CNC Power Supply LN2/LN20 (LP2/LP20 optioneel)
Max. stroomsterkte

40 A (AG80L = 80 A)

Opslagcapaciteit Offset data

1000 condities (H000 tot H999)

Puls generator

puls-geoptimeerde besturing voor
TMM 3 generator (Arc-less, SVC-circuit)

Programmavolgorde
nummertoewijzing

N000000000 tot N999999999

Stroomvoorziening

200/220 V 50/60 Hz

Sub-programma aantal niveau’s

50

CNC unit

Multi-tasking OS, KSMC-LINK system

Q commando aantal niveau’s

8

Gebruikersgeheugen

Editing: 100,000 block opslag: 30 MB

Aantal co-ordinaten

60

Data-opslag medium

CF kaart, extern geheugen

Simultaan bestuurbare assen

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

Input formaat

Extern geheugen,touchscreen, toetsenbord

Min. input commando

0.1 µm

Monitor

15” TFT-LCD (XGA)

Min. verplaatsing
X, Y as
Z as

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

X, Y, Z axis

Max. 6 m/min

Karakters

Alphanumeriek en symbolen

Toetsenbord

Standaard 101-toetsen, functietoetsen

Manuele voeding

Afstandsbediening (Standaard)

Standaard manueel (omschakelbaar),
Assist A0 to A3, Clamp / unclamp,etc.

Positioneerbesturing

Gesloten meetkring
(Lineaire lineal )

Positioneercommando

Incrementeel en absoluut

Aandrijfmechanisme

Lineaire motor

Max. input command

±999999.999 / ±99999.9999 /
±999.99999 (omschakelbaar)

Compensatie

Opslagcapaciteit bewerkingscondities

1000 condities

Toevoegen/Editing

voor elke as / Backlash- en draaimomentcompensation
2-schermen simultaan, Background
editing

Graphics

XY plane, XY-YZ plane, 3D, Background graphics, Orbit shape graphics, Discharge graph, etc.

Dielectricumkoelers op Sodick machines bevatten gefluoreerd broeikasgas R410 of R407C
*
*1
•
•

0.1 µm

AJC snelheid

LST ( grote tankafmeting) is op de AG80L op aanvraag leverbaar
S.v.p. de geschikte clamping voor uw systeem selecteren.
Selectie: LN2/LN20. Vraag uw verkoper voor meer informatie.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande informatie worden gewijzigd op grond van permanente doorontwikkeling.
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• Alle CE-conforme machines hebben een externe omvormer met afmeting ca. 650 x 460 x 540 mm
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