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Високоскоростни бормашини за пробиване на малки отвори

K1C/K3HS

K1C – Най-продаваната
бормашина

BEST
SELLING
HOLE
DRILLER

Най-продаваният модел вече повече от 30 години

Доказана надеждност
K1C беше представен на пазара преди повече от 30 години. Десетилетията опит и ноу-хау
превърнаха този модел, не просто в най-надеждната бормашина за пробиване на малки
отвори, достъпна на пазара, но също така и в най-търсения модел на пазара за втора
ръка.

Работоспособност
Работният панел и дисплеят са централно поставени отпред, за да може машината
да се управлява лесно, без да се движи в изправено положение. Предоставена е
и табличка за инструментите и може да се открие под работния резервоар.

Най-актуалните сервотехнологии
Разработена е нова серво функция, чрез натрупване на знания в продължение на няколко години. Тук е
реализирано оптимизирано серво управление, което подобрява скоростта на рязане с до 200%.

Широк спектър от условия за рязане
За да покрие потенциално неограничените изисквания на клиентите, Sodick предлага широк спектър от
условия за рязане.
 Детайл: Стомана, волфрамов карбид, алуминий, мед, графит
 Дебелина на материала: 10, 20, 50, 100 mm
 Диаметър на електрода: 0.25, 0.30, 0.50, 1.0, 2.0, 3.0 mm

Стартов отвор

Машинна обработка през отворите

Може лесно да се направи
стартов отвор за рязане на
кабел EDM от K1C. За работа с
машината не са необходими
нито специални умения, нито
предишен опит.

Материал
Дебелина
Електрод
Диелектрична
течност
Диаметър на
електрода
Време за машинна
обработка

Метод „през отвор“
Материал

Волфрамов карбид

Дебелина

20 mm

Електрод

Медна тръба

Диелектрична течност Течност Vitol
A: ø 0,6 mm
Диаметър на
B: ø 1,0 mm
електрода
C: ø 2,0 mm
D: ø 3,0 mm
А: 5 минути
Време за машинна Б: 6 минути
обработка
В: 7 минути
Г: 6 минути

Волфрамов
карбид
10 mm
(през отвора)
Медна тръба
Течност Vitol
ø 0,2 mm
3 минути и
38 секунди

K1C опции
C
B
A

D

n

Колона нагоре (100/200 mm)

n

100 литра резервоар

n

30A усилвател
(електрод до ø 6,0 mm)

n

дигитален дисплей Z-ос

K3HS – Контролирана с NC
високоскоростна бормашина
LN Assist е част от стандартното оборудване,
за да е възможно автоматично програмиране за
автоматично непрекъснато рязане

Високоскоростно пробиване
С включването на „KSMC; Sodick Motion Controller“
е реализирано оптимизирано серво управление,
което подобрява скоростта на рязане с до 200%.

Фино подаване
Точното фино подаване се контролира за стабилно рязане.

Функции за ненадмината производителност
 Налична е функция за автоматично измерване на дълбочината за рязане на сляп отвор.
 Засичане „през отвора“: Машината K3HS идва с функция за засичане „през отвора“,
която е перфектна за среда за производство на перки и остриета.
 Диелектрична течност: Клиентът може да избере дейонизирана вода или течност
Vitol по фабрична спецификация.

Автоматично подаване
на електроди
AEF (Автоматично подаване
на електроди) пристига като
част от стандартното оборудване за K3HS. Позволява
непрекъснато рязане
с няколко електрода.

Кух титан без
електролитна корозия
Материал

64Ti (титан)

Електрод

BS тръба

Диелектрична
течност

Дейонизирана
вода

Време за машинна
обработка

12 секунди

Дебелина

6,5 mm (куха)

LN Assist – лесна работа с графичен екран
Автоматичната система за програмиране, LN Assist, пристига
като част от стандартното оборудване на K3HS. Опростеният графичен екран осигурява лесно управление. Тъй като LN
Assist е способен и на поредица от изчисления и макро-функции, операторите могат лесно да работят с всякакви сложни
оформления и програми за рязане. Налична е персонализирана функция, при която операторите могат
+ да +регистрират = =
Позициониране
свои собствени програми като помощни.

Дори сложни оформления с голям брой отвори
могат лесно да се програмират!

+

=

=

Функция
(Орбитиране)
LORAN

Рязане

Преместване

Рязане
Преместване

K3HS опции
n

Колона нагоре
(100/200mm)

n

Междинен водач

n

Въртяща се маса (WS-4P)

n

Осцилоскоп

n

дигитална W-ос

Завършек

Спецификации
Спецификация

K1C

K3HS

250 x 350 mm

480 x 790 mm

200 x 300 x 300 mm

300 x 400 x 300 mm

250 mm

230 mm
(Контрол на NC: опция)

100 kg

300 kg

Макс. размер на детайл (Ш x Д x В)

250 x 350 x 300 mm

470 x 780 x 285 mm

Приложим диаметър на електрод

ø 0,2 ~ ø 3,0 mm

ø 0,25 ~ ø 3,0 mm

50 ~ 300 mm

55 ~ 285 mm

1.020 mm

995 mm

890 x 870 x 2.015 mm

1.495 x 1.340 x 2.255 mm

1.600 x 1.750 mm

1.495 x 1.740 mm

550 kg

1.280 kg

Течност VITOL-KS

Дейонизирана вода или течност VITOL-KS

Обща вместимост на диелектричния резервоар

20 l*

150 l

Метод за филтриране на диелектрична течност

Сменяем филтър-гъба

Сменяем хартиен филтър HF-17

Въртяща се масичка

Не е налично

Налично като опция

Софтуер LN Assist

Не е налично

Стандартна функция

Размери на масичката (Ш x Д)
Ход на X-/Y-/Z ос
Ход на W-ос
Макс. тегло на детайл

Разстояние от долната част на водача
до горната част на масичката
Разстояние от пода до горната част на масичката
Размери на машината (Ш x Д x В)
Място за монтаж на машината (Ш x Д)
(не е включено място за поддръжка)
Тегло на машината
Диелектрична течност

*Наличен като опция е допълнителен 100-литров резервоар за K1C
Диелектричните охладители на машините Sodick съдържат или флуориран парников газ R410A или R407C.
Поради постоянно провежданите изследвания, спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Оформление на пода

K1C

K3HS
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280
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H=320

810

290

300

1425

1600

2150

Общата височина на машината е 2.255 mm

2700

300

770

1355
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power

Dielectric
cooling unit
0.75kw
Option
Dielectric tank
Air inlet port
(H=1000) Terminal box

Levelling block
(5-position)
3-phase
(H=700)

380
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BOX
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power
supply
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130 30
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Sodick Contact

Phone +44 (0) 19 2669 8888
email europe@sodick.eu.com
online www.sodick.org

Terminal box

Machine

3-phase
(H=70)

300

220

3150

2900

1800

Agincourt Road
Warwick,AirCV34
6XZ
inlet port
(H=1000)
United Kingdom
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Dielectric
cooling

unit
Sodick Europe Ltd.

1140
900

490

1916

900
94 86
Drain 3/4 B
(H=50)
Dielectric tank

730

1530

50
250
500
hine to the back of a mount)
60

300

400

280

295

1570

400

Общата височина на машината е 2.015 mm

400

425

2000

500

