Specificaties

lineair aangedreven zinkvonkmachine

AD35L
Machine

AD35L

X-/Y-/Z- as bereik
2350
2250

Voorkant

350 x 250 x 270 mm

600 x 400 x 400 mm

975 × 555 × 350 mm

1200 x 800 x 500 mm

170 ~ 300 mm

170 ~ 450 mm

180 L

470 L

Keramische tafel afm. (B x D)

600 × 400 mm

750 x 550 mm

1955
Maximum gewicht
werkstuk

550 kg

1000 kg

Maximum gewicht electrode

50 kg

50 kg

810 mm

900 mm

2080 x 1955 x 2350 mm

2515 x 2325 x 2720 mm

2800 x 2900 mm

3300 x 3400 mm

Machinegewicht

3200 kg

4600 kg

Luchtdruk

0.65 MPa

0.65 MPa

100 NL/min

100 NL/min

3-phases 50/60Hz, 10 KVA

3-phases 50/60Hz, 10 KVA

Werktank binnenafmetingen
(B x D x H)
Werktank dielectricumniveau
(Min. - Max.)

100

Werktank capaciteit

625

595

1220

75

600

83

2080

Afstand vloer tot bovenkant tafel
Machinematen (B x D x H)
Power Cable
AC200/220V(50/60Hz)
(H=300)

430

105

595
Drain 3/4B
(H=100)

Opsteloppervlak machine (B x D)

500

700

1955

2900

Luchtcapaciteit
Totale stroomafname

250

83

323

685

645

Air source
(H=1135)

1705
1955

492

350

205

470

1170
900

1580

Zijkant

0

AD55L

(330)

155

AD55L
500

810
2080

Dielectricumtank

AD35L

AD55L

Buitenmaten (B x D x H)

800 × 1705 × 2125 mm

1050 x 2005 x 2140 mm

840 kg
(incl. stroomvoorziening)

1200 kg
(incl. stroomvoorziening)

400 L

800 L

2 vervangbaar papierfilter
(MF-2400)

2 vervangbaar papierfilter
(MF-2400)

2800

Gewicht ( leeg )
500

2725
2625

Filtratiemethode
dielectricumvloeistof

1880

205

Voorkant
Zijkant

Standaard compleet met:
100

2900

492
1705
1955
(330)

250

323

685

Dielectricumtank capaciteit

725

1545

725

10 jaar garantie positioneernauwkeurigheid

15“ TFT touch screen scherm

LN Professional

Koelunit voor dielectricum

Koeling op de lineare motoren

Automatische voltage-regeling

Lineaire linealen (X, Y, Z as)

Papierfilters (2)

Afstandsbediening

Brandblusser

USB poort

Muis

Elektrodenwisselaar

LAN aansluiting

C-as (SEC-10)

Standaard set bediengereedschap

SGF Plus Circuit

Machineverlichting

30

1050
2515

30

2325

Lineair aangedreven zinkvonkmachine

AD35L/AD55L

2325

Dielectricumkoelers op Sodick machines bevatten gefluoreerd broeikasgas R410 of R407C.
* Specificaties kunnen op grond van voortgaande ontwikkeling zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd
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Nieuwe highlights voor goedkoper bewerken.

Kerntechnologieën voor uitmuntende prestaties

De basismachine van Sodick is dankzij nóg verder verbeterde verribbing tot 70% stijver als voorheen. Dit is mogelijk dankzij de expertise
van Sodick in vonkinnovaties, waarbij gebruik gemaakt is van 3D ontwerpsystemen, de laatste CAE-technologieën en ontelbare
simulaties. Dankzij dit nieuwe ontwerp is bij de nieuwe AD-serie vervorming daadwerkelijk gemarginaliseerd, waardoor de lineaire
motoren qua snelheid en acceleratie optimale prestaties neerzetten. Bovendien leidt het ontwerp met een onafhankelijke X- en Y-as
in combinatie met de efficiënte lay-out tot een grotere slag, kleiner opsteloppervlak en en ultra-nauwkeurige vonkprestaties.

In eigen huis ontwikkelde lineaire motoren

1

NC Unit
Sodick
Motion
Controller
Vonkspleet detectie

LN-besturing met 15” TouchScreen
De krachtige generator ”LN2” is bedoeld voor high-speed,high-precision and highefficiency vonken. De uitmuntende prestaties van de generator worden geleverd door
een moderne NC-besturing. Het nieuwe, ergonomisch ontworpen bedieningspaneel
van de LN2 staat dankzij het Windows operating system garant voor stressloze
bediening.

Lineaire
motor

2

Extra grote werktank
Omdat de nieuwe werktank nóg groter van afmeting is geworden, kan de
bediener nu werken met werkstukken tot 975 x 555 x 350 mm (AD35L)
en 1200 x 800 x 500 mm (AD55L). De handmatige tankdeur is uitstekend
toegankelijk om in te richten.

NIEUW Tech

Lineair aangedreven motor

Encoder
Motor
Kogelomloopspil
Electrode

Werkstuk

Conventionele kogelomloopspil

Keramiek in de werkzone
De AD-serie is geconstrueerd met keramische componenten onder meer voor
de Z-as kolom, het werkbereik en alle kritische componenten; alles in eigen huis
gemaakt. Hiermee is echt precisie vonken mogelijk met de bestmogelijke electrische
isolatie, slijtvastheid en stijfheid. Keramiek is ideaal voor hoognauwkeurig vonken
vanwege de zeer lage thermische expansiecoëfficiënt ( minder dan een derde van
die van gietijzer),hoge stijfheid en ongevoeligheid voor veroudering.

3

Dankzij LN Professional maximaal
profijt van de lineaire motoren

“SGF” ontladingscircuit met „0“-slijtage

LN Professional biedt een brede keus aan toepasbare vonkcondities in
antwoord op verschillende 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 ervaring en vaardigheden van de bediener. Selecteert
u bijvoorbeeld “core pin” dan verschijnen automatisch daarvoor de meest geschikte
bewerkingscondities en asbewegingen. LN Professional wordt bovendien compleet
geleverd met een zoekscherm voor grafietelectrodes.

De generator is uitgevoerd met ”SGF“ ontladingscircuit. Dankzij “SGF“ minimaliseert
de slijtage aan grafietelectrodes tot „0“ (Nano Wear) bij gelijktijdig maximale
snijsnelheid. Daardoor ontstaat per saldo de bestmogelijke vonkprestatie zonder
slijtage. 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.

NIEUW Tech

Motoraandrijving

Electrode

Werkstuk

NIEUW Tech

NC Unit
Vonkspleet detectie

NIEUW Tech

De door Sodick in eigen huis ontwikkelde lineaire motoren vormen een directe, trillingsvrije aandrijving met absoluut onovertroffen
acceleratie en een positioneernauwkeurigheid zonder backlash. De hoogdynamische reactiesnelheid, stabiliteit in precisie vonken
én alle andere prestaties worden niet minder naarmate de tijd verstrijkt en de aandrijving blijft bovendien onderhoudsvrij. De
lineaire motor presteert zelfs nog beter dankzij de Motion Controller (K-SMC) die Sodick door de jaren heen steeds verder heeft
geperfectioneerd.
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Complete
bewerkingsoplossing
Sodick biedt met de AD-serie een compleet
bewerkingspakket aan, klaar om uw zinkvonkwerk
effectief te bewerken: C-as, electrodenwisselaar,
externe USB-stick en dielectricumkoeler, het is
allemaal standaard.

Electrodenwisselaar
(Shuttle ATC)
De electrodenwisselaar , uiteraard
standaard, maakt het u mogelijk
bewerkingen uit te voeren zonder
dat u daarbij hoeft te zijn.
AD35L n 4 stations
AD55L n 6 stations

De C-as (SEC-10)
De C-as SEC10 biedt een standaard
resolutie van 1 nanometer. Met
de C-as is hoogprecies indexeren
mogelijk, direct aangedreven
met continue rotatie (20 omw/
min) waarmee de inzetbaarheid
van de machinenog verder wordt
vergroot.

