Yüksek Hızlı Lineer Dalma Erozyon

AG40L/AG60L/AG80L

create your future

Dünyanın İlk 10 Yıl Pozisyonlama
Hassasiyeti Garantisi.
Lineer motor hareket sisteminin kullanılması, Sodick dalma ve tel erozyon makinalarında konvansiyonel vidalı milli
EDM makinalarında mümkün olmayan çok zor kesim işlemlerine olanak sağlar. Sodick, bu üstünlüğü sayesinde 2010 yılı
itibariyle dünyada toplam 24,000’den fazla EDM makinası kurmuştur.
Lineer motorlu EDM’ler vidalı millere olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır. Lineer Motor kullanımı, makina ömrü
boyunca aşınan vidalı miller tarafından oluşturulan kesim hassasiyeti problemlerini yok eder. Sodick 10 yıl üzerinde
çalışan makinalarının hassasiyet ve performansından o kadar emindir ki tüm Lineer Motorlu EDM Makinalarında 10 yıl
pozisyonlama hassasiyet garantisi verebilen tek imalatçıdır.

Sodick Dalma Erozyon Serisi İmalat Standartlarını Büyük Ölçüde Degiştirmiştir
ve Hala Geliştirmeye Devam Etmektedir.

5nci Nesil Lineer EDM Teknolojisi Geliştirildi
1999 yılından dünyanın ilk lineer motorlu EDM makinasının lansmanından beri Sodick bu eşsiz teknolojiyi sürekli olarak
geliştirdi. Dünya genelinde kuruan 24,000’den fazla makinayla, bu en son EDM makina serisi 5nci nesil Sodick lineer
teknolojisini sunmaktadır.

10 yıllık lineer motor EDM deneyimi ve uzmanlığı parmak uçlarınızda.
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Core Technology
Dünyanın En Yüksek Kalitesinde İşlemeye Ulaşmak İçin Geliştirilen Beş
Çekirdek Teknoloji
Jeneratör devrelernin geliştirilmeye başlamasıyla Sodick, EDM teknolojilerinin araştırma ve geliştirmesinde büyük çalışmalar yapmaya
devam etmiştir. Sodick’in felsefesi müşterilerine en kaliteli ürünleri sağlamak için en yüksek seviyede hassasiyet, hız ve kesim yeteneğini
elde etmeye çalışmak olmuştur.
Sodick’in “NC Kontrol Sistemi”, “Jeneratörleri”, “Lineer Motorları”, “Hareket Kontrol Sistemleri” ve “Hassas Seramik Bileşenleri” beş
çekirdek teknolojisi olarak geliştirilmiştir. Bu AR-GE yenilikleri Sodick’i EDM teknolojisinin zirvesine taşımıştır.

Tech

1&2

NC Kontrol Ünitesi + Jeneratör
Sodick CNC Dalma Erozyon Serisi, high-speed, yüksek hassasiyet ve verimlilikte işleme
kapasitesine sahip en yeni “LN2 serisi” jeneratörünü sunmaktadır. LN2 serisi jeneratörün
mükemmel performansı, Windows İşletim Sistemi üzerinde çalışan ve kolay kullanım
için 15” dokunmatik renkli ekran kullanan modern kontrol teorisi tabanlı bir NC sistem
tarafından sağlanmaktadır.

Tech
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Lineer Motor
Sodick’in kendi bünyesinde geliştirip ürettiği Lineer Motorların en önemli özellikleri high
speed eksen hareketi ve çabuk tepki vermesidir ve bu sayede aşınmasız hareket sağlanır
ve vidalı mile ihtiyaç yoktur. Geleneksel sürücü sistemleri motorun dönme hareketini eksen
stroğunun lineer hareketine dönüştürmek için vidalı milleri kullanır. Bu sistem, hareket
dönüşümü esnasında oluşan hata veya gecikmeye bağlı high speed servo motorların
tepkisinde bozulmalara neden olur. Bununla birlikte lineer motorlar, dönme hareketinin
çevrimine ihtiyaç olmadan hareketi her eksene direkt olarak sağlar.
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Hareket Kontrol Sistemi

NC Ünite
Sodick Hareket
Kontrol Sistemi
Gap Algılaması

Lineer motorla maximum performansa ulaşmak için K-SMC motor
kontrol sistemi Sodick bünyesinde geliştirilmiş ve Sodick’in kontrol
sistemlerindeki uzun yıllardan gelen tecrübesi ile birleştirilmiştir.
Kıvılcım gapından alınan geri besleme, kesme kondisyonlarının anında
ayarlanmasına izin vererek direkt olarak K-SMC kartına girilir.

NC Ünite
Gap Algılaması

Tech

Motor
Sürücüsü

Enkoder

Lineer
Motor

Motor
Vidalı mil

Elektrot
İşparçası

Lineer Motor Sürücüsü

İşparçası

Elektrot

Konvansiyonel vidalı mil

Sabit Referans Lineer Cetveller
Yeni geliştirilen mutlak lineer cetvellerle referans alma ihtiyacı ortadan kaldırılmıştır. Bu yüzden her defasında toplam pozisyon kontrolü
ve ayar zamanından tasarruf garanti edilir.
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Seramik bileşenler
Blok ve tabla gibi ana bileşenlerde, Sodick Dalma Erozyon serisi, dikkatlice
analiz edilen ve EDM makineleri için en iyi malzeme olarak kabul edilen
kendi bünyesinde ürettiği seramik malzeme kullanmaktadır.

Seramik Malzemenin Avantajları
1)	Blok gibi hareketli bileşenlerde kullanıldığında, düşük yoğunluk ağırlığı
azaltır ve motordaki yükün azalmasını sağlar.

Dinamik fren
Soğutma borusu

2)	Düşük lineer termal genleşme katsayısı, ortam sıcaklığındaki değişimlerden
kaynaklanan termal deformasyonu minimuma indirir.

Hava dengeleyici

3)	Mükemmel elektrik yalıtımı, finish kesim esnasında çok düşük kesme
akımının bile kullanılmasına olanak sağlar.

Seramik blok

4) Malzeme kararlılığı , uzun zaman sağlanabilir.

Mıknatıs

Seramik Blok
Sodick tarafından geliştirilen seramik blok, Z eksenindeki lineer motor için kızakta
kullanılmaktadır. Düşük ağırlık, yüksek rijitlik ve küçük termal deformasyon özelliğindeki
blok, her iki lineer motoru da simetrik bir biçimde (Sodick patentli) kullanır ve manyetik
kuvvetin efektif kullanımı ile kızakta herhangi bir deformasyona sebep olmadan oldukça
hassas ve akıcı hareket etmesine yardımcı olur.

Seramik kafanın
yapısı

Makina Yapisi
Oldukça Rijit Yapı
Makinenin temel yapısı, yüksek rijitliği garanti etmek ve lineer motor
sisteminin avantajlarını maximize etmek için kaburga düzenlemesini
optimize etmek amacıyla simüle edilir. Makine dizaynının sonucu
olarak çok ağır bir parça bağlansa bile sürekli hassasiyet ve kullanım
kolaylığı sağlanır.

Aero Harmonik System
Kontrollü zorlanmış hava akışı ile kombine olarak dielektrik sıvısını
makinanın kritik parçalarının içinden dolaştırarak makina gövdesi oda
sıcaklığı ile uyum sağlamaktadır.

Oldukça hassas soğutma sistemli
dielektrik sıvısı devirdaim sistemi

Dökümün iç ve dış sıcaklıkları standartlaştırılmıştır ve optimal olarak
tasarlanan muhafazalar verimli sıcaklık kontrolüne yardım eder.
Makinadaki Aero Harmonik Sistem, çeşitli imalat ortamından gelen
termal etkileri minimuma indirir.
Makina içi hava
devirdaim sistemi
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Lineer Motor Sürücü
Sisteminin Avantajları
Püskürtme İşlemleri Yoktur

Lineer motorlu kesim (püskürtmesiz)

Lineer motor sürücü mekanizması, elektrot ve iş parçası arasında
meydana gelen talaş, gaz ve karbonu verimli olarak uzaklaştırarak
hareket hızını maximize etmek için ultra high-speed vakum etkisi
oluşturur. Böylece, püskürtmeye ihtiyaç duyulmadan kesim yapılabilir.

Oldukça Rijit Lineer Kızak
Tüm eksenlerde çok hassas düzgün hareket sağlamak amacıyla yüksek
kaliteli lineer kızaklar kullanılır. Bu kızaklar optimum hassasiyet için,
manuel olarak raspalanmış yüzeylere tam pozisyonunda monte edilir.

HIZLI YUKARI HAREKET

HIZLI AŞAĞI HAREKET

Hızlı yukarı hareket, dielektrik sıvısının
talaş, gaz ve ziftle birlikte sıkıştırıldığı
iş parçası yüzeyi ve elektrot arasında
negatif basınç oluşturur.

İşparçası ve elektrot arasında bulunan
talaş, gaz ve zift dielektrik sıvısıyla
birlikte dışarı atılır.

Vidalı milli kesim (püskürtmeli)

Yukari

Aşagi

Püskürtmenin düzensiz akışı sadece
çöküntü talaşa sebep olmaz, dielektrik
sıvısının düzensiz konsantrasyonuna da
sebep olur.

Çöküntü talaş, gaz ve zift; kararsız gap
kondisyonları, kesim izleri ve aşırı akım
oluşturarak ikincil akıma sebep olur.

Kararlı Kıvılcım Boşluğu
Lineer motor sürücü sistemi, kararlı kıvılcım boşlukları
sağlayarak talaşın verimli olarak uzaklaştırılmasına olanak
sağlar. Aynı zamanda kararlı gap kondisyonu, ikincil akım
işleminde çoğu kez meydana gelen olağandışı elektrot
aşınmasını ortadan kaldırır.
Elektrot
Her kenarda
İsparçası
Yükseklik
Püskürtme

n
n
n
n
n

Cu ø1.0 mm (üst)
0.5° açı
NAK80
100 mm
Yok

Enerji Tasarrufu Yapan Teknolojiler
Geleneksel EDM makinelerle kıyaslandığında Sodick Dalma Erozyon Serisi ortalama
enerji tüketimini %60’ a kadar düşürür. Yeni geliştirilen LP serisi jeneratör, kesme
akımı ve lineer motor kontrol akımını dirençsiz devre ile sağlar. Ayrıca lineer motor
sürücü sisteminde çok az mekanik parça olduğundan ve bu parçaların aşınmaya bağlı
değişimlerine gerek olmadığından parça imalatında kullanılan enerji oldukça düşer.
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LN Professional
LN Asist Lineer Motorların Kabiliyetini Maximize Eder

Çok Çeşitli Uygulanabilir Kesim Yolları
LN Asist, çeşitli kesim ihtiyaçlarına cevap vermek için birçok farklı kesim yolu sunar. Her bir kesim yolu için opitimum kesim kondisyonları
ve eksen hareketleri mevcuttur. Birçok farklı kesim, operatörün yetenek ve tecrübesine bağlı olmaksızın çok basit işlemler sayesinde
gerçekleştirilebilir. Örneğin maça yolu seçilirse, en uygun gerekli kesim kondisyonları ve eksen hareketleri otomatik olarak gösterilir.
LN Asist aynı zamanda grafit elektrot için de kesim seçenekleri sunmaktadır.

Normal kondisyon arama ekranı

Grafit elektrot kondisyonu arama ekranı

Kesim Dataları Kolayca Girilebilir
Her bir kesim yolu için, durumun kolay tanımı için kullanıcı dostu grafik, ekranda
gösterilir. Bu, acemi operatörlerin bile minimum hata ile kesim datalarını girmesine
olanak sağlar. Daha önce yanlış anlaşılmaya konu olan komplex şekiller, her bir şekil
kontrol edilirken tuşlarla seçilebilir. Bir çoklu parça kesim işlemi kolayca ayarlanabilir
(kafes, daire veya değişik şekilli). Ayrıca kesim kondisyonlarına göre değişkenlik gösteren
elektrotun hareket ve kesim işlemi de kolayca ayarlanabilir.
Daire

Kare

Çeyrek
daire

LN Asist 10,000’den fazla kesim kondisyonuna sahiptir.
Optimum kesim kondisyonu, operatörün malzeme ve ofset
değeri gibi kesim datalarını girmesinden sonra otomatik
olarak seçilir.

Çok Fonksiyonlu Pozisyon
Ayarı
Bir çoklu parça kesim işlemi kolayca programlanabilir (kafes, daire veya değişik şekilli). Ayrıca kesim
kondisyonlarına göre değişkenlik gösteren elektrotun hareket ve kesim işlemi de kolayca ayarlanabilir.
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Kullanıcı Dostu Grafik Fonksiyonu
Grafik fonksiyonu, çoklu parça kesim pozisyonlarını kolay anlaşılabilir
bir şekilde gösterir. Ayrıca, gösterilecek düzlem ve koordinat sistemi
tasarlanabilir. Grafik, pozisyonların bağıntısını kontrol etmek için makine
koordinat sistemine dönüştürülebilir.

Karmaşık Programlar Kolayca
Oluşturulabilir

Pozisyonlama ve
koordinat sıfırlama

Birçok makine işlemi sadece tuşlara basarak ya
da ekrana tıklayarak NC kod bilgisine ihtiyaç duyulmadan yapılabilir. Ayrıca karmaşık programlar;
kesim şekli, koordinat sıfırlama, hareket, elektrot
değiştirme, pozisyonlama ve elektrot ofseti gibi
maddelerin seçilmesiyle kolayca oluşturulabilir.

Elektrot
değiştirme
Hareket ve kesim

Orijinal Yararlı Programların Kaydı
Müşterinin orijinal NC programları giriş ekranındaki basit işlemler sayesinde
kaydedilebilir. Ayrıca, girilen her maddeye bazı açıklamalar da eklenebilir. Tecrübeli
operatörün teknik bilgisi ile bütünleşen NC programlar kaydedilebildiğinden dolayı elde
edilen tecrübe ve teknik bilgiler sonraki nesillere de aktarılabilir.

PC’ den Pozisyon Datası Alımı
Pozisyon datası, herhangi bir yazılıma ihtiyaç duyulmadan bilgisayarda
text formatında girilip düzenlenebilir. Ayrıca hesaplama programı ile
oluşturulan kompleks pozisyon datası alınabilir.

Pozisyon
datası

Pozisyon datası girişi
ve düzenlenmesi

Basit NC programlar
Kesim kondisyonları ve ofset değerlerini açıklayan kısa ve basit NC
programlar aktarılabilir veya serbestçe düzenlenebilir. Ayrıca profil kesimine
de kolayca uygulanabilir.
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Kesim örnekleri
Hoparlör
Elektrot
İşparçası
Kesim Yüksekliği
Kesim Süresi
Yüzey pürüzlülüğü
Elektrot Aşınması

n
n
n
n
n
n

Gr (ISO63)
NAK80
24 mm
9 saat 15 dakika
0.45 µmRa
0.018 mm

Otomotiv parçası
Sadece bir elektrotla
Elektrot
İşparçası
Kesim Yüksekliği
Kesim Süresi
Yüzey pürüzlülüğü

Erkek Kesimi
Elektrot
İş Parçası
Kesim Süresi
Yüzey Pürüzlülüğü
Elektrot Aşınması
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Türbin Kanadı
n
n
n
n
n

Bakır
STAVAX
1 saat 30 dakika
0,45 µmRa
0.03 mm/str

Elektrot
İşparçası
Kesim Yüksekliği
Kesim süresi
Yüzey pürüzlülüğü
Elektrot aşınması

n
n
n
n
n

Grafit (EX70)
NAK80
85 mm
8saat 30dak
1.5 µmRa

Helis Dişli Kesimi
n
n
n
n
n
n

Gr (TTK)
SKD61
25 mm
13 saat 6 dakika
0.45 µmRa
0.020 mm

Elektrot
İşparçası
Kesim Yüksekliği
Kesim süresi
Yüzey pürüzlülüğü

Bakır
SKD61
12 mm
11 saat
50 dakika
n 0.45 µmRa
n
n
n
n

Standart Özellikler
“SGF” Nano- Aşınma Devresi
Yeni LN2 serisi jeneratör, SGF Plus devresine sahiptir. SGF Plus grafit elektrot aşınmasını minimuma indirir ve kesim hızını maksimuma
çıkarır. SGF Plus devresi kabadan hassasa olan kesimi sadece bir elektrot kullanarak gerçekleştirir. Bu durum çoklu elektrot gereksinimini
ortadan kaldırır ve dolayısıyla imalat süresini kısaltır. Diğer bir Sodick yeniliği, lineer motorun kullanımıyla sağlanır.

Elektrot n Grafit
(TTK9: TOYO TANSO)
İşparçası n Çelik (SKD61)
Kesim yüksekliği n 10 mm
Kesim süresi n 330 dakika
(kaba: 19 dak)
Dielectric Fluid n VITOL-2

“TMM3” Sert Metal Malzemelerin
Yüksek Hızda Kesimi

Elektrot
İşparçası
Kesim yüksekliği
Kesim süresi
Elektrot aşınması
Yüzey pürüzlülüğü

n
n
n
n
n
n

Grafit
Çelik (NAK 80)
15.5 mm
1 saat 30 dakika
0.009 mm
1.5 µmRa

Kesim hızı

“TMM3” jeneratörü yeni Sodick AG dalma erozyon serisi ile birlikte standart olarak
gelmektedir. Gelişmiş teknoloji sayesinde Sert malzemelerin yüksek hızda kesimi hızında
büyük bir artış sağlanmıştır.

İşparçası n Semente elmas (RD30)
Elektrot n CuW ø 20 mm
Püskürtme n 0.04 MPa
Konvansiyonel
makinalar

AG40L
AG60L
AG80L

Geliştirilmiş İşlem Kolaylığı
Önceki modellerle karşılaştırıldığında yeni Sodick AG Serisi Dalma
Erozyonlarda X ve Y eksenleri artırılmış ve kurulum alanı azaltılmıştır.
Yeni AG serisi daha kolay erişim ve kullanıcı dostu işlem için tasarlanmıştır. Üç
taraflı otomatik asansör tank ve NC işlem paneline sahiptir, püskürtme seviye/
basınç ayar kolu ve uzaktan kumanda makinanın ön tarafına yerleştirilmiştir ve
bu da çalışma tankında daha büyük çalışma boşluğu sağlamaktadır. Dielektrik
sıvısı doldurma ve tahliye süresi, kesimin daha hızlı ayarlanabilmesi için
kısaltılmıştır. Geniş yan kenar sayesinde makinanın yan tarafınan bir Robot
kurmak ve bir otomasyon sistemi organize etmek oldukça kolaydır. Yeni
ergonomik tasarımını başka bir özelliği de bir Robotun makinanın her iki
tarafına da yerleştirilebilmesidir.
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Opsiyonlar
Hassas C eksen
Sodick C Ekseni “SEC10” 1/1,000,000 çözünürlüğü standart olarak sunar. Direct-drive
sistemi ve sürekli devir(20 rpm) ile yüksek hassasiyette indexlemeye olanak sağlar. 2,000
rpm devre sahip SCR-72P (1/720,000 çözünürlüklü) de mevcuttur.

SEC-10
Çözünürlük
Max. işmili devri
Max. akım
Eksen boyunca püskürtme

1/1,000,000
2 – 20 rpm
80 A
Standard

SCR72P
n
n
n
n

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

Lineer ATC
Lineer elektrot değiştirici AG serisi makinelerde mevcuttur. Bu, insansız modda
çoklu elektrot işlemlerinin yapılmasına izin verir. Standart olarak Shuttle ATC
çalışma tankının sağ tarafına monte edilir. İkinci bir Shuttle ATC gerekirse sol
tarafa monte edilir.

Max. elektrot ölçüsü
(E x B x Y mm)

n 75 x 75 x 200 mm
(elektrot tutucu
dahil)

Max. elektrot ağırlığı

n 3 kg

Shuttle ATC ünitesi başına
pozisyon sayısı

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

Büyük Kapasiteli ATC
Sodick aynı zamanda 16/32 pozisyonlu otomatik takım değiştirici de
sunmaktadır. Operatörler, LN Professional yazılımı sayesinde bir otomasyon
programını kolaylıkla ayarlayabilir. AG40L ve AG60L makinaları için 12
istasyon ATC opsiyonu da mevcuttur.

AG40L/AG60L/AG80L
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İstasyon sayısı

n 16/32 pozisyon

Max. elektrot ölçüsü
(E x B x Y mm)

n ø 75 x 200
(1 pozisyon kullanarak)
ø 250 x 200
(4 pozisyon kullanarak)

Max. elektrot ağırlığı

n 10 kg

8-eksen Simültane Teknoloji
Sodick her zaman kendi kontrol ünitelerini geliştirmiştir ve bu da Sodick’e
8-eksen simültane kontrol ünitesi geliştirme imkanı vermiştir. Başka hiçbir
EDM üreticisi böyle bir özellik sunamamaktadır. Çok eksenli EDM işleme
teknolojisi genel olarak uzay ve medikal sanayide kullanılmaktadır, aynı
zamanda parça imalatında da kullanılabilir. İşparçasının sadece bir defa
bağlanması ve kompleks işlemlerin yapılabilmesi üretkenlik ve hassasiyetin
artmasını sağlamaktadır.

Otomasyon Sistemi
Üç taraflı otomatik asansör tank sayesinde otomasyon adaptasyonunu kolaylaştırmıştır. 24/7 insansız kullanımı gerçekleştirmek için
makinanın her iki yanına bir robot kurulabilmektedir. Verimli otomasyon üretim basitleştirilmiştir ve yatırım maliyeti düşürülmüştür.

Akıllı Q3vic EDM
Bu yazılım, kullanım verimliliğini oldukça artırarak NC kontrol ünitesinin 3D katı model
datasını direkt olarak almasına olanak sağlar. Operatörleri kesim kondisyonuna göre
pozisyonlama datasını manuel olarak girmeye zorlayan zor iş, kontrol panelinde
gösterilen gerekli katı model üzerine mousela sadece tıklamak suretiyle yapılan
basit bir işlem haline dönüştürülmüştür. Böylece işlemler kolayca ve doğru olarak
yapılırken insan hataları da önlenmiş olur.
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Ozellikler AG40L/AG60L/AG80L
Makine

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

İş tablası ölçüleri (B x E)
İş tankı iç ölçüleri (B xE x Y)
İş tankı sıvı seviyesi (Min – Max)
İş tankı kapasitesi
X-/Y-/Z- eksen hareketleri

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 işparçası ağırlığı

550 kg

1500 kg

3000 kg

Max elektrot ağırlığı

50 kg

50 kg

100 kg

Yer – tabla mesafesi

830 mm

850 mm

840 mm

1662 x 2490 x 2330 mm

1852 x 2825 x 2570 mm

2060 x 3195 x 2900 mm

2400 x 3350 mm

2600 x 3750 mm

3100 x 4500 mm

4100 kg

5350 kg

9000 kg

3-faz 50/60 Hz 10 kVA

3-faz 50/60 Hz 10 kVA

3-faz 50/60 Hz 10 kVA

0.65 MPa

0.65 MPa

0.65 MPa

100 NL/dak

100 NL/dak

100 NL/dak

AG40L

AG60L

AG80L

Dielektrik sıvısı

Yağ

Yağ

Yağ

Dielektrik kapasitesi

285 l

465 l

835 l

Gerekli miktar

330 l

560 l

980 l

Değiştirilebilir kağıt filtre

Değiştirilebilir kağıt filtre

Değiştirilebilir kağıt filtre

Ayna kilitleme*

1

Otomatik

Makine ölçüleri (B x E x Y)
(dielektrik tankı dahil)
Makine kurulum alanı (W x D)
(bakım alanı dahil)
Makine ağırlığı
Toplam kurulu güç
Hava basıncı
Hava akımı

Dielektrik Tankı

Filtreleme

CNC Jeneratör Ünitesi LN2/LN20 (LP2/LP20 Opsiyon)
Max. kesme akımı

40 A (AG80L = 80 A)

Ofset ayarları depolama kapasitesi

1000 kondisyon (H000 - H999)

Jeneratör tipi

TMM 3 güç kaynağı için optimum
pulse kontrollü (Arksız, SVC devresi)

Program sıralama numara
tanımlaması

N000000000 to N999999999

Güç gereksinimi

200/220 V 50/60 Hz

Alt program bölme sayısı

50

CNC ünite

Multi-tasking OS, KSMC-LINK sistemi

Q komutları bölme sayısı

8

Kullanıcı hafıza kapasitesi

Yazma: 100,000 blok Kaydetme:
30 MB

Koordinat sayısı

60

Hafıza kayıt aracı

CF kart, Harici hafıza

Simültane kontrol edilebilir
eksen sayısı

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

Bilgi giriş yöntemleri

Harici hafıza, dokunmatik
ekran, klavye

Min. giriş ölçüsü

0.1 µm

Ekran

15” TFT-LCD (XGA)

Min. hareket miktarı

0.1 µm

Karakter seti

Alfanümerik ve semboller

AJC hızı

X, Y ekseni
Z ekseni

Max. 10 m/dk
Max. 36 m/dk

Klavye

Standart 101-tuş, Fonksiyon tuşları

El kumanda hızı

X, Y, Z ekseni

Max. 6 m/dk

El kumandası (Standart)

Standart kumanda (değişebilir), Yardımcı
A0’ dan A3’ e, Sıkma / bırakma,vb.

Kontrol sistemi

Tam kapalı devre
(Lineer cetveller)

Pozisyonlama tipi

İnkremental ve absolüt

Sürücü mekanizması

Lineer motor

Max. bilgi girişi

±999999.999 / ±99999.9999 /
±999.99999 (değiştirilebilir)

Telafi

Kesim kondisyonları depolama
kapasitesi

1000 kondisyon

Yazma

Her eksen için ayrı /
Boşluk ve tork kompenzasyonu
2-ekran aynı anda gösterim, geri
planda yazma

Grafika

XY düzlemi, XY-YZ düzlemi, 3D, Arka plan grafikleri, Orbit şekil grafikleri, Akım grafiği, vb.

Sodick kesme sıvısı soğutucuları çevre dostu R410A veya R407C gazı içermektedir.
*
*1
•
•

AG80L makinası için LST (Geniş ölçü iş tankı) isteğe bağlı opsiyondur.
Sisteminize uygun aynayı seçiniz.
Seçim: LN2/LN20. Daha detaylı bilgi için satış temsilcinizle görüşün.
Devam eden araştırma geliştirme çalışmalarından dolayı özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
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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

600

550

Machine
3135

740

3750
2795
1045

2320

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

• Tüm CE özellikli makinalarda 650 x 460 x 540 mm ölçülerinde harici trafo vardır.
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