create your future

EDM машини с линейни мотори

AD35L/AD55L

Новите функции поддържат рентабилна машинна обработка
Опитът на Sodick в EDM иновациите, използващи системи за 3D проектиране, най-новите технологии CAE и многобройните симулации, направиха възможно създаването на подобрена основна машинна структура от оптимизирани подредби
на ребрата, които увеличават твърдостта с приблизително 70%. С помощта на новата серия AD, машинната деформация
е сведена до минимум, което позволява оптимална производителност при високоскоростни и бързо ускоряващи линейни
двигатели. В допълнение, оригиналният дизайн на независима ос X и Y, и ефективното оформление на машината водят
до по-дълъг ход, по-малък отпечатък и високо прецизна способност на машинна обработка.

НОВА Технология

1

LN Control с 15” сензорен екран
Най-модерното управление, „LN2“, което е способно на високоскоростна, високопрецизна и високоефективна машинна обработка. Изключителната производителност на
генератора е осигурена от модерна, NC система за управление. Новият ергономично
проектиран контролен панел LN осигурява безпроблемна работа чрез своята операционна система Windows.

НОВА Технология

2

Много голям работен резервоар
Още по-големите размери на новия работен резервоар позволяват на оператора да
работи с максимален размер на детайла 975 x 555 x 350 mm (AD35L) и 1200 x 800 x 500
mm (AD55L). Ръчната врата на резервоара осигурява по-лесен достъп за настройка.

НОВА Технология

3

Генераторно управлвние „SGF Plus“ с нано износване
Генераторния блок е оборудван с управление „SGF“. „SGF“ свежда до минимум износването на графитните електроди и осигурява максимална скорост на рязане с най-високото възможно ниво на производителност, което позволява „ Нулево“ износване
при обработка. Управлвнието „SGF“ постига грубо и финно ерозиране, използвайки
само един единствен графитен електрод. Това премахва изискването за множество
електроди и следователно намалява времето за производство.

НОВА Технология

4

Цялостно машинно
решение
Sodick предлага серията AD като пълен
пакет, готов за ефективна машинна обработка; C-ос,
Shuttle ATC, външно USB и диелектричен охладител,
са част от стандартното оборудване.

Основни технологии за изключителна
производителност

Вътрешно-заводски разработен линеен мотор на X, Y и Z оси
Вътрешно-заводския разработеният линеен мотор на Sodick е устройство с директно задвижване, без вибрации, което притежава ненадминато ускорение и точност на позициониране без откат. Това е високодинамична реакция, стабилност за прецизна машинна обработка и производителността не намалява с времето и няма нужда от поддръжка. Линейният двигател
постига още по-добра производителност благодарение на Motion Controller (K-SMC), който Sodick са усъвършенствали през
годините.
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Керамична работна зона
Серията AD Sink EDM на Sodick е конструирана с помощта на керамични компоненти за работната маса и критично-важните части, всички от които са
вътрешно производство, за да се осигури машинна обработка с висока прецизност и по-добра ел. изолация, устойчивост на абразиви. Керамиката е идеална
за машинна обработка с висока прецизност, поради много ниския си коефициент на топлинно разширение (по-малък от една трета от този на чугуна),
високото ниво на солидност и устойчивост на стареене.

LN Professional, осигуряващ максимална производителност
на линейните мотори.
LN Professional предлага широка гама от приложими шаблони за ерозирани, за да покрие
различните видове нужди от обработка. За всеки шаблон за машинна обработка са налични
оптималните условия за машинна обработка и движенията на осите. Различните видове машинна обработка могат да се извършват чрез прости операции, без да са зависими от уменията
и опита на оператора. Ако например е избран шаблонът от основното меню, той автоматично
показва най-подходящите условия на обработка и необходимите движения на оста. LN Professional се предлага и с екран за
търсене на графитен електрод.

Автоматичен магазин
за елекроди ATC
Автоматичния магазин за електроди тип Shuttle ATC, който се предлага като стандартен аксесоар, ви
позволява да извършвате операции
без надзор.
AD35L: 4 позиции
AD55L: 6 позиции

C-ос
SEC10 предлага стандартна
резолюция от 1/1 000 000. C-оста
позволява индексиране с висока
прецизност, с директно задвижване и непрекъснато въртене
(20 об./мин), разширявайки
възможностите за машинна
обработка.

2350
2250

AD55L

Ход на X-/Y-/Z ос

350 x 250 x 270 mm

600 x 400 x 400 mm

Вътрешни размери на работния
резервоар (Ш x Д x В)

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

550 kg

1000 kg

Вместимост на работния резервоар

AD35L

625

595

Размери на керамичната масичка
(Ш x Д)

1220

75

600

83

1955

Максимално тегло на детайла

2080

Максимално тегло на електрода

50 kg
900 mm

2080 x 1955 x 2350 mm

2515 x 2325 x 2720 mm

2800 x 2900 mm

3300 x 3400 mm
4600 kg

0,65 MPa

0,65 MPa

Въздушен дебит

500

685

1955

250

83

700

1580

600

3200 kg

Въздушно налягане

595
Drain 3/4B
(H=100)

(330)

810

500

2900

Air source
(H=1135)

Тегло на машината

205

105

350

470

1170
900

1705
1955

430

Обща мощност на производителност

2080

800 × 1705 × 2125 mm

1050 x 2005 x 2140 mm

840 kg
(включително
захранването)

(включително
захранването)

400 L

800 L

2 сменяеми хартиени
филтри (MF-2400)

2 сменяеми хартиени
филтри (MF-2400)

2725
2625

Вместимост на диелектричния
резервоар
Метод за филтриране
на диелектрична течност

1880
100

2900

1705
1955

323

AD55L

685

492

205

500

Изглед отгоре

Тегло (празен)

595
Drain 3/4B
(H=100)

725

1545

Стандартни функции

725
1050

(330)

250

2515

30

10 години гаранция за точността
на позициониране

Изглед отстрани

2325

1200 kg

2325

15“ TFT сензорен дисплей

LN Professional

Блок за диелектрично охлаждане

Блок за охлаждане на линеен двигател

Автоматичен регулатор
на напрежението

Линейни скали (X, Y, Z оси)

Хартиен филтър (2)

Дистанционно управление

Пожарогасител

USB порт

Мишка

Shuttle ATC

LAN връзка

C-ос (SEC-10)

Комплект инструменти

Верига SGF Plus

Работна светлина

2800

30

100 NL/min
3-фази 50/60Hz,
10 KVA

Диелектричен резервоар
Външни размери (Ш x Д x В)

2800

105

100 NL/min
3-фази 50/60Hz,
10 KVA

323

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

492

Място за монтаж на машината
(Ш x Д)

645

Изглед отстрани

Размери на машината (Ш x Д x В)

75

50 kg
810 mm

Разстояние от пода до масата

80

0

AD35L

Ниво на течност в работния
резервоар (Мин. до макс.)

100

Изглед отгоре

Машина

155

95

Спецификации

Диелектричните охладители на машините Sodick съдържат или флуориран парников газ R410A или R407C.
* Поради постоянно провежданите изследвания, спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.
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