
AG40L/AG60L/AG80L
Masini de electoeroziune cu motoare liniare de mare viteza si  precizie forte ridicata.

create your future



Primul producator din lume care  
asigura 10 ani garantie pentru  
precizia utilajului.
Folosind sistemul de antrenare liniară , masinile de electroeroziune si taiere cu fir  Sodick , au permis realizarea de operatii 
cu un nivel foarte ridicat de dificultate , lucru ce nu se putea realiza pe masini conventionale  , acest lucru ducand la un 
numar de mai mult de 50000 de unitati vandute pana la inceputul anului 2019.

Sistemul de antrenare liniară elimina necesitatea de a utiliza  suruburile cu bile ,miscarea se realizeaza fara contact. 
Utilizarea sistemului de antrenare liniara elimină deteriorarea preciziei de prelucrare cauzată de ansamblurile cu șuruburi 
cu bile  , care de-a lungul duratei de viață a mașinii se uzeaza deteriorand precizia de prelucrare a utilajului.

Sodick  este  singurul producator ce ofera o garantie de 10 ani pentru acuratetea pozitionarii  la toate masinile  cu motoare 
liniare  , garantand  performanta si  precizia de prelucrare.

Masinile de  electroeroziune Sodick au  modificat  foarte mult standardele de 
fabricație și continuă să se dezvolte ,aducand inovatii  prin fiecare  utilaj produs.



De la lansarea primelor mașini de elecroeroziune cu motoare  liniare din lume în 1999, Sodick sa îmbunătățit constant 
și au dezvoltat în continuare această tehnologie unică. Cu peste 50.000 de mașini instalate în întreaga lume, Sodick a 
ajuns la a 5-a generatie de motoare liniare, dezvoltand si optimizand tehnologiile existente , aducand solutii viabile in 
cresterea preciziei de prelucrare a utilajelor.

10 ani de experiență si dezvoltare continua in domeniul motoarelor liniare.

Tehnologia utilajelor Sodick  de electroeroziune  
a ajuns la  5-a generatie 
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Tech 1&2

Tech 3

Tech 4

5 tehnologii de baza , dezvoltate de catre firma Sodick in Japonia , au dus la 
atingerea celei mai precise tehnologii de electroeroziune din lume.

Începând cu dezvoltarea circuitelor de descărcare electrică, Sodick a continuat să facă eforturi neobosite cercetarea și dezvoltarea 
de masini de electroeroziune avansate.

Filozofia companiei  Sodick a fost urmărirea celui mai înalt nivel de precizie, viteza si versatilitatea prelucrarii, pentru a oferi clientilor 
sai cele mai calitative si performante  produse.

Unitățile de alimentare, unitățile de descărcare , motoarele liniare, controlorii de mișcare și componentele ceramice fine au evoluat ca 
cele cinci tehnologii de bază , ducand compania Sodick in varful companiilor producatoare de masini de electroeroziune .

Unitatea de alimentare NC + unitatea de descărcare
Cea mai recenta serie “LN2” este capabilă de prelucrare de mare viteză, de înaltă precizie 
și de înaltă eficiență. Performanțele remarcabile ale sursei de alimentare din seria LN2 
sunt controlate de un sistem NC modern, proiectat si brevetat de Sodick, care rulează pe 
sistemul de operare Windows. Interfața cu utilizatorul beneficiază de un ecran tactil color 
de 15 “pentru ușurință în utilizare și operare.

Motoarele liniare,
Cele mai remarcabile caracteristici ale utilajelor companiei Sodick sunt motoarele liniare 
, dezvoltate si produse in fabrica proprie din Japonia , motoare care realizeaza mișcarea 
axelor in  mare viteză și asigura răspunsul rapid, care rezultă din mișcarea fără uzură și 
fără a fi nevoie de șuruburi cu bile de modă veche. Sistemele convenționale de antrenare 
utilizează șuruburi cu bile pentru a transforma mișcarea de rotație a motorului în mișcarea 
liniară a cursei axei, ceea ce duce la deteriorarea inevitabilă a răspunsului servomotoarelor 
datorita uzurii in timp. Totuși, motoarele liniare furnizează direct mișcarea fiecărei axe fără 
a transforma mișcările de rotație ale motorului în mișcare liniară.

Controlerul de mișcare
Pentru a obține performanțe maxime cu un motor liniar, controlerul 
motor K-SMC este de asemenea dezvoltat intern in Japonia și 
încorporează cunostintele de control Sodick  acumulate de-a lungul 
anilor.

Datele referitoare la distanta de scanteiere sunt transmise catre 
circuitul K-SMC , acesta  adaptand instant parametrii de prelucrare.

Programare in coordonate absolute 
Odată cu introducerea unor noi rigle digitale , nevoia ca utilajul sa isi faca referintele  a fost eliminată. 
Totodata , masina va stii tot timpul unde se afla pozitionata , lucru ce duce la scurtarea timpilor de reglaj. 

Core Technology

Acționarea motorului liniar Surub cu bile conventional 
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Tech 5
Componente ceramice
Partile esentiale ale masinii sunt ceramice, masa si ghidajele, ceramica 
fabricata intern de compania Sodick .

Partile componente din ceramica ajutand la obtinerea unei precizii  foarte 
ridicate, facand din masinile Sodick un lider de piata in domeniul masinilor 
de elecroeroziune .

Ghidajele Ceramice pentru axa Z
Dezvoltate intern, ghidajele ceramice au urmatoarele proprietati, ci anume, sunt usoare, 
ofera o rigiditate ridicata si nu au nici o deformare termica de-a lungul prelucrarii. 

Avantajele utilizarii de  materiale ceramice 
in componenta masinilor Sodick :
1)  densitatea si greutatea scazuta a materialului ceramic ofera creșterea 

răspunsului dinamic, rezultând o calitate superioară a suprafeței prelucrate. 

2)  Coeficientul redus de dilatare termică liniară minimizează deformarea 
termică cauzată de schimbarea temperaturii în timpul procesului de tăiere, 
asigurând o precizie ridicată. 

3)  Izolația electrică excelentă permite ca și energia de descărcare foarte 
scăzută folosită în timpul finisării să fie efectuată eficient între electrod  
și piesa de prelucrat. 

4)  Stabilitatea materialului ceramic nu este afectată de timp.

Frână dinamică

Conducta de răcire

Regulator de aer 

Ghidaje ceramic 

Magnet

Structura ghidajului 
ceramic  

Constructia utilajului este una foarte rigida 
Structura de bază a mașinii este simulată prin optimizarea aranjamentului 
cu nervuri, pentru a asigura o rigiditate ridicată și pentru a maximiza 
avantajele motorului liniar (niveluri ridicate ale vitezei de deplasare 
și accelerației). Datorita designului , precizia si usurinta de utilizare 
raman aceleasi , chiar si atunci can se prelucreaza o piesa cu o greutate 
considerabila .

Sistemul Aero Harmonic
Prin circularea fluidului dielectric prin componentele critice ale mașinii 
în combinație cu un debit de aer forțat, corpul mașinii este armonizat 
cu temperatura camerei.

Factorii interni si externi de temperatura sunt uniformizati, iar 
peretii sunt proiectati in asa fel in cat sa  ajute la controlul eficient al 
temperaturii.

Sistemul Aero Harmonic în mașină minimizează influența termică din 
diferite medii de producție.

Construcția masinii 

Sistem de circulație a fluidului 
dielectric, folosind o unitate de 

răcire cu precizie ridicată

Sistemul de circulare  
a aerului în utilaj
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Fără operații de spălare
Mecanismul liniar de antrenare a motorului generează un efect 
de pompare cu o viteză foarte mare pentru a maximiza viteza de 
deplasare, îndepărtând eficient resturile, gazul și carbonul care există 
între electrod și semifabricat. Prin urmare, prelucrarea poate fi efectuată 
fără a fi nevoie de spălare.

Ghidaje liniare foarte rigide 
Pentru a asigura o mișcare foarte precisă pe fiecare axă, se utilizează 
șine liniare de înaltă calitate. Aceste șine sunt fixate în poziție pe 
suprafețele rectificate  pentru a asigura  o precizie  foarte ridicata.

JUMP RAPID

Mișcarea ascendentă rapidă generează 
o presiune negativa  între electrod și 
semifabricat, unde fluidul  dielectric 
intra împreună cu așchii reziduale,  
gaz și gudron.

JUMP

Fluxul ineficient de spălare are ca 
rezultat nu numai așchii reziduale, gaz 
și gudron, ci și concentrația inegală a 
fluidului dielectric.

RAPID DOWN

Așchii reziduale, gaze și gudron existent 
între electrod și piesa de prelucrat sunt 
ejectate eficient împreună cu fluidul 
dielectric.  

DOWN

Fluxul ineficient de spălare are ca 
rezultat nu numai așchii reziduale, gaze 
și gudron, ci și concentrația inegală a 
unui dielectric fluid.

Prelucrare cu motor liniar (fara spalare)

Prelucrare cu ansamblu șurub cu bile (cu spălare)

Capacitatea de a stabiliza scanteierea 
Sistemul de antrenare liniar  permite o îndepărtare eficientă 
a particulelor, permițând prelucrarea in conditii optime , pe 
toata durata procesului de prelucrare. De asemenea, daca 
distanta dintre electrod si piesa fiind  stabilă se elimină uzura 
neobișnuită a electrozilor fenomen care apare adesea în 
procesul de descărcare secundară.

Avantajele motoarelor  
liniare 

Electrod n Cu a 1.0 mm (partea superioară)
Unghi de conicitate n 0,5° pe fiecare parte

Semifabricat n NAK80
Adâncime de tăiere n 100mm

Spalare  n Nu

Proiecte de economisire a energiei și tehnologii
În comparație cu masinile de electroeroziune convenționale, Sodick Die Sinker Range 
poate reduce consumul mediu de energie cu până la 60%. Seria “LN2” servește eficient 
energia de descărcare și curentul de comandă a motorului liniar.

Mai mult, energia utilizată la fabricarea pieselor componente actuale este redusă în 
mod dramatic, deoarece sistemele de antrenare liniară a motoarelor necesită mai 
puține componente mecanice și nu trebuie să fie înlocuite în mod regulat din cauza 
uzurii.
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LN Professional 

O varietate largă de modele de prelucrare aplicabile 
LN Professional oferă o gamă largă de modele de prelucrare aplicabile pentru a răspunde diferitelor tipuri de necesități de prelucrare. 
Pentru fiecare model de prelucrare sunt disponibile condiții optime de prelucrare și mișcări ale axelor. Diferitele tipuri de prelucrare 
pot fi efectuate prin operațiuni simple, fără a depinde de priceperea și experiența operatorului. Dacă este selectat modelul  de bază, 
acesta arată automat cele mai potrivite condiții de prelucrare și mișcările axelor necesare. LN Professional vine, de asemenea, completat 
cu un ecran de căutare de electrozi de grafit.

Ușor de introdus datele de prelucrare
Pentru fiecare model de prelucrare, interfata ușor de utilizat , te va sustine pentru 
alegerea cat mai buna a parametrilor de functionare. 

Permite chiar operatorilor cu nu prea multa experienta  să introducă datele de 
prelucrare cu ușurință, erorile de intrare fiind minimizate. Formele complexe care au 
fost anterior supuse unei interpretări greșite pot fi selectate cu ajutorul instrumentelor 
grafice , strabilindu-se un procedeu tehnologic pentru fiecare prelucrare in parte . 
Un proces de prelucrare cu mai multe piese poate fi ușor de setat (cu diferite forme, 
cercuri sau paralelograme ). De asemenea, operațiile de deplasare și de prelucrare ale 
electrodului, care variază în funcție de condițiile de prelucrare, pot fi ușor de setat.

LN Professional stochează date pe mai mult de 10.000 
condiții de prelucrare. Prelucrarea optima, condiția este 
selectată automat după ce operatorul a introdus pur 
și simplu datele de prelucrare, cum ar fi  materialul  și  
dimensiunile .

Prelucarea mai multor piese 
in acelasi timp 
Un proces de prelucrare în mai multe bucăți poate 
fi ușor programat (indiferent de forma pieselor).

De asemenea, operațiile de deplasare și prelucrare 
a electrodului pot fi foarte usor definite.

LN Professional maximizează capacitatea motoarelor liniare

Meniu  de cautare pentru conditii normale  
de prelucare 

Meniu de cautare pentru alegera unor 
electrozi din grafit 

Cerc Patrat cvadrant
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Programele complexe pot  
fi create cu ușurință
O serie de prelucrari pot fi efectuate la masina fără 
a fi nevoie de cunoștințe de specialitate despre 
codul NC. De asemenea, programele complexe pot 
fi create ușor prin introducerea datelor de intrare, 
cum ar fi prelucrarea, reglarea coordonatelor,  
înlocuirea electrodului, poziționarea și deplasarea 
electrodului.

Programele create se memoreaza pe masina 
Programele realizate se memoreaza pe masina ,  totodata acestea putand sa fie salvate  
si  pe dispositive de stocare a informatiei .

De asemenea, pot fi adăugate unele comentarii la fiecare element de intrare. Deoarece 
programele NC care încorporează know-how-ul operatorului experimentat pot fi 
salvate, este posibilă transmiterea cu ușurință a know-how-ului tehnic intern la 
următoarea generație.

Importul datelor de poziție de pe PC
Datele de poziție pot fi introduse și editate în format text pe un 
computer personal fără a fi nevoie de software dedicat. De asemenea, 
pot fi importate date de poziție complexe create cu software-ul de 
calcul tabelar.

Programe simple NC
Programele NC scurte și simple care descriu condițiile de prelucrare și valorile 
de compensare pot fi realizate sau personalizate în mod liber. De asemenea, 
ele pot fi ușor aplicate la prelucrarea profilelor.

Mod de operare User-Friendly 
Interfata grafica a utilajului permite afisarea tuturor tipurilor de 
prelucrare posibile  , meniul fiind  forte intuitiv si usor de inteles.

Cu ajutorul afisajului grafic, se pot prelucra mai multe piese, realizandu-
se doar un singur program. De asemenea, poate fi desemnat planul sau 
sistemul de coordonate care trebuie afișat.

Grafica poate fi transformată în sistemul de coordonate al mașinii 
pentru a permite verificarea corelării pozițiilor.

Poziționarea 
și setarea 
coordonatelor

Înlocuirea 
electrozilor

Miscari ale electrodului si 
tehnologii de prelucrare 

Date de 
pozitie 

Introducerea și editarea datelor 
de poziție
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Date de prelucrare 

Finisarea unei turbine 
Prelucrarea unei roti dintate 
cu profil elicoidalGravare 

Exemple de prelucrari 

Prelucrare pentru Automotive 
Folosind doar un singur electrod 

Electrod n Gr (ISO63)
Semifabricat n NAK80
Adancimea de prelucrare n 24 mm
Durata de prelucare  n 9 h 15 min
Rugozitate obtinuta  n 0.45 µmRa
Uzura electrodului n 0.018 mm

Material electrod  n Grafit (EX70)
Semifabricat n NAK80
Adancimea de prelucrare  n 85 mm
Durata de prelucare  n 8 h 30 min
Rugozitate obrinuta  n 1.5 µmRa

Material electrod n Cupru
Semifabricat n STAVAX
Durata de prelucare n 1 h 30 min
Rugozitate obtinuta  n 0.45 µmRa
Uzura electrodului n 0.018 mm

Electrod n Gr (TTK)
Semifabricat n SKD61
Adancimea de prelucrare n 25 mm
Durata de prelucare n 13 h 6 min
Rugozitate obtinuta  n 0.45 µmRa
Uzura electrodului n 0.02 mm

Material electrod n Cupru
Semifabricat n SKD61
Adancimea de prelucare  n 12 mm
Durata de prelucare n 11 h 50 min
Rugozitate obtinuta  n 0.45 µmRa
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Caracteristici generale 
“SGF” Nano-  unitate de descărcare
Noua sursă de alimentare “LN2” este echipată cu unitatea de descărcare “SGF2”, unitate care minimizează uzura electrodului de grafit 
și maximizează viteza de tăiere oferind cel mai înalt nivel de performanță posibil.

Circuitul “SGF2” realizează curățarea la finisare folosind doar un singur electrod de grafit. Aceasta elimină cerința pentru electrozi 
multipli și, prin urmare, reduce timpul de fabricație, acesta fiind o alta inovatie a Companiei Sodick.

Optimizarea operarii utilajului 
Comparativ cu modelele anterioare, noua gamă EDM Sodick AG Sinker a 
extins axele X și Y și a redus spațiul de instalare necesar.

Noua gamă AG este proiectată pentru un acces mai ușor și o operare ușoară. 
Acesta utilizează rezervorul automat de ridicare și coborâre pe trei laturi 
și panoul de comandă NC, butoanele de reglare a nivelului / presiunii de 
spălare și a telecomenzii sunt poziționate în partea din față a mașinii, ceea ce 
face posibil un spațiu deschis mai larg la bancul de lucru. Timpii de umplere 
si de golire a dilectricului au fost mult redusi . Datorită laturii larg deschise, 
este ușor să instalați un Robot lângă mașină și să organizați un sistem de 
automatizare. Un alt avantaj al noului design ergonomic este acela că un 
robot poate fi poziționat pe o parte a mașinii ca standard.

“TMM3” Prelucrare cu viteze ridicate in carbura metalica
Unitatea de alimentare “TMM3” vine și ca standard cu noile serii Sodick AG. Datorită 
tehnologiei avansate, este acum posibil să se obțină o creștere dramatică a vitezei de tăiere 
a materialelor din carbură metalica.

Viteza de prelucrare

Masini 
conventionale 

AG40L 
AG60L 
AG80L

Material 
electrod 

n Grafit  
(TTK9: TOYO TANSO)

Semifabrica n Otel (SKD61)
Adancimea de 

prelucare  
n 10 mm

Durata de 
prelucare 

n  30 min  
(roughing: 19 min)

Lichid delectric n VITOL-2

Electrod n Grafit
Semifabrica n Otel (NAK80)

Adancimea de 
prelucare  

n 15.5 mm

Durata de prelucare n 1 h 30 min
Uzura electrodului n 0.009 mm

Rugozitate obtinuta  n 1.55 µRa

Electrod n CuW ø 20 mm
Semifabricat  n Carbura metalica (RD30)

Presiune n 0.04 MPa
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Shuttle ATC (Schimbator automat de electrozi )
Un schimbător de electrozi liniar este disponibil pe gama AG de mașini. 
Acest lucru permite operațiunile cu mai multe electrozi să fie realizate în 
mod automat.

Ca standard ATC-ul Shuttle este montat pe partea dreaptă a rezervorului . 
Dacă este necesar un al doilea ATC Shuttle, este montat pe partea stângă, în 
funcție de cerințele clientului.

Capacitate mare ATC (Schimbare de scula automat)
Sodick oferă, de asemenea, un schimbător automat de scule pentru 30 
de poziții.*

Operatorii pot realiza cu ușurință un program de automatizare cu software-ul 
LN Professional asigurand funcționarea completă nesupravegheată.

* Pentru AG80L, ATC cu 32 de poziții este disponibil

 

Opțiuni
Cap de rotație cu precizie ridicată, axă C
Capul rotativ Sodick (axa C) “SEC10” oferă o precizie standard de 1/1,000,000.

Permite indexarea cu o precizie foarte ridicata , cu o rotatie continua si directa (20rpm-
2000 rpm) , acest lucru ducand la extinderea capacitatilor de prelucrare. 

Totodata , se poate instala si SCR-72P, capul rotativ cu o viteză de rotație mai mare de 
până la 2000 rpm (precizie de 1 / 720.000).

Dimensiunea maxima a 
electrodului (W x D x H)

n 75 x 75 x 200 mm 
(inclusiv suportul 
electrodului)

Greutatea maxima  
a electrodului (kg) 

n 3 kg

Numărul de poziții pe  
unitatea de transfer ATC 

n 4 (AG40L) 
6 (AG60L, AG80L)

AG40L/AG60L/AG80L
Numarul maxim de pozitii n 16/32 pozitii 

Dimensiunea maxima a electrodului  
(DxL mm)

n ø 75 x 200 (utilizand 1 pozitii ) 
ø 250 x 200 (utilizand 4 pozitii)

Greutatea maxima a electrodului  (kg) n 10

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

Turatia maxima  2 – 20 rpm n 2,000 rpm
Max. current 80 A n 40 A

Curatare prin axa z         standard n standard
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Tehnologie simultană cu 8 axe
Sodick și-a dezvoltat întotdeauna propriile controale și acest lucru a 
permis companiei să dezvolte un control simultan pe 8 axe. Nu există 
alți producători de EDM care să poată oferi această funcție. Mașina de 
prelucrare cu mai multe axe EDM este utilizată în principal în industria 
aerospațială și în industria medicală, dar poate fi utilizată și pentru 
productie . Capacitatea de a prelucra o piesa complexa doar dintr-o 
singura prindere , creste considerabil precizia , eliminand erorile de bazare 
, dar totodata va creste si productivitatea , nemaiavand nevoie de alte 
pozitionari/centrari  ale piesei. 

Sistemul de automatizare
Datorită rezervorului automat cu 3 fețe, accesul la automatizare este ușor de făcut. Este posibilă instalarea unui robot pe ambele părți 
ale mașinii pentru a asigura utilizarea masinii  24/7 , fara ca asta sa fie supravegheat. 

 Producția fiind automatizată este eficientă nefiind nevoie de costuri aditionale foarte ridicate pentru a o implementa. 

Inteligent Q3 
Acest software permite unității de alimentare NC să importe direct date 3D de model 
solid, mărind în mare măsură eficiența operațională. Sarcina dificilă care a forțat 
operatorii să introducă manual datele de poziționare în conformitate cu instrucțiunile 
de prelucrare a fost înlocuită printr-o operație simplă de a face clic cu mouse-ul 
pe modelul solid necesar afișat pe ecranul de operare. Astfel, erorile umane pot fi 
prevenite, în timp ce operațiunile pot fi efectuate fără probleme și cu exactitate.
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Specificatii tehnice   AG40L / AG60L / AG80L

Răcitoarele dielectticului  de pe mașinile Sodick conțin fie gaz fluorurat cu efect de seră R410A, fie R407C.
* LST (rezervor de dimensiuni mari) pentru AG80L disponibil la cerere 
*1  1 Vă rugăm să selectați mandrina de prindere adecvată pentru sistemul dumneavoastră. 
• Selecție: LN2 / LN20. Pentru mai multe detalii, consultați reprezentanții de vânzări. 
• Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă, datorită cercetării și dezvoltării continue

Rezervor dielectric AG40L AG60L AG80L

Lichid dielectric Oil Oil Oil

Cantitate de  dielectric 285 l 465 l 835 l

Cantitatea necesară 330 l 560 l 980 l

Filtrare Filtru de hârtie înlocuibil Filtru de hârtie înlocuibil Filtru de hârtie înlocuibil

CNC Power Supply LN2/LN20

Curent de prelucrare 40 A (AG80L = 80 A) Capacitatea de stocare a offset-urilor 1000 conditii (H000 to H999)

Unitatea de descărcare Controler optim impuls pentru alimentarea 
cu energie TMM 3 (Arc-less, circuit SVC) Numarul de linii de program N000000000 pana N999999999

Puterea necesară 200/220 V 50/60 Hz Sub-programe 50

Unitate cnc Sistem de operare multi-tasking,  
sistem KSMC-LINK Comenzi rapide 8

Capacitatea memoriei Editing: 100,000 block  
Saving: 30 MB Numar de cordonate 60

Dispozitiv de memorie CF card, External memory Numar de axe controlate simultan . Max. 4 axe 
(Max. 6 axe, 8 axe/LN20)

Tipuri de intare datel External memory, Touch panel, 
Keyboard Comanda minima de deplasare 0.1µm

Tipul de afișare 15” TFT-LCD (XGA) Deplasarea minima 0.1µm

Set de caractere Alfanumeric și simboluri Viteza AJC Axe X, Y  
 Axa z

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

Tastatura Standard 101, butoane caracteristice 
utilajului Viteza de avans rapid Axe X, Y, Z Max. 6 m/min

Telecomandă (opțional) Jog standard (comutare), Asistență A0 
până la A3, prindere/ desprindere, etc. Sistem de control Bucla inchisa (Rigla liniara)

Comanda de poziționare Incremental și absolut Mecanism de actionare Motor liniar

Comanda maxima de intrare ±999999.999 / ±99999.9999 / 
±999.99999 (switchable) Compensatie Separat pentru fiecare axa,  

cu compensare de cuplu .
Capacitatea de stocare a condițiilor 
de prelucrare 1000 conditii Editare Afisaj simultan.  

Editare in timpul prelucrarii .

Grafică                                    Plan XY, plan XY-YZ, 3D, grafică de fundal, grafică în formă de orbită, grafic de descărcare, etc.

Denumirea utilajului AG40L AG60L AG80L

Dimensiunea mesei de lucru (W x D) 600 x 400mm 750 x 550mm 1100 x 700mm

Dimensiunile interioare ale rezervorului (W x D x H) 750 x 620 x 350mm 950 x 740 x 450mm 1400 x 950 x 500mm*

Nivel de lichid al rezervorului (Min to Max) 100 ~ 300mm 150 ~ 400mm 150 ~ 450mm

Capacitatea rezervorului 190 l 330 l 690 l

X-/Y-/Z- cursa axelor 400 x 300 x 270mm 600 x 420 x 370mm 850 x 520 x 420mm

Tipul prinderii*1

Greutatea maximă a piesei de prelucrat  550kg 1500kg 3000kg

Greutatea maximă a electrodului 50kg 50kg 100kg

Distanța de la podea la masa      830mm 850mm 840mm

Dimensiunile  mașinii (W x D x H)  
(incl. dielectric tank) 1662 x 2490 x 2330mm 1852 × 2825 × 2570mm 2060 x 3195 x 2900mm

Spațiu de instalare a mașinii (W×D)  
(inclusiv spațiul de întreținere) 2400 × 3350mm 2600 × 3750mm 3100 x 4500mm

Greutatea mașinii 4100kg 5350kg 9000kg

Puterea totală  3-phase 50/60 Hz 10 kVA 3-phase 50/60 Hz 10 kVA 3-phase 50/60 Hz 20 kVA

Presiunea aerului 0.65 MPa 0.65 MPa 0.65 MPa

Flux de aer 100 NL/min 100 NL/min 100 NL/min

Automatic

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
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AG40L

AG60L

AG80L

• Toate mașinile au transformator extern cu dimensiunea de cca. 650 x 460 x 540mm
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