
HDЕЛЕКТРОИСКРОВИ 
(електроерозийни)
   "СУПЕРДРЕЛИ"

МАШИНИ ЗА ПРОБИВНА
ЕЛЕКТРОЕРОЗИЯ 
НА ТЪНКИ ОТВОРИ

ОТ ТАЙВАНСКИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ 

ОТ СВЕТОВНА КЛАСА



Eлектроискрови "СУПЕРДРЕЛИ" 
със компютърно ЦПУ 
и подвижна колона

H D 4 0 0 C H D 6 0 0 C

Висока производителност, широк избор от модели

HD SERIES
Електроискрови CNC-машини от най-висок клас 
професионалисти. Качество. Надежност.

Простота на 
управлението 
благодарение 
на интуитивно 

разбираемите графически 
подсказки на дисплея на ЦПУ
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H D 8 0 0 C

 ◆ Серия HD: електроискрови (електроерозионни) „СУПЕРДРЕЛИ“ EXCETEK – специализирани 
електроискрови машини за пробиване отвори (отвърстия) с малък диаметър.

 ◆ Машини, в които са внедрени иновативни технологии за пробиване на отвори EXCETEK, използвайки 
електроерозия: CNC-машини със компютърно ЦПУ и ZNC-машини с програмиране по оста Z.

 ◆ Бързо и точно решение на най-трудните и задачи за пробиване на всички електропроводими 
материали.

 ◆ Електроискровите супердрели HD имат твърди и здрави машинни легла от чугун-миханит и прост 
разбираем интерфейс на управление.

 ◆ Серията машини HD осигурява висока добавена стойност и висока производителност.
 ◆ Изчислителният блок за контрол на наносекундните импулси в супердрелите от серия HD дава 

възможност да се обработва с висока точност специални материали, използвани например в 
аерокосмическата индустрия: волфрамови карбиди, титанови и никелови сплави и други.
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Особенности на 
конструкцията

5-позиционен чейнджър на 
направляващи детайли (ОПЦИЯ)

Въртяща глобусна маса 
(оси A и B - ОПЦИЯ)

8-позиционен чейнджър на електроди тип 
совалка (ОПЦИЯ)

16-позиционен автоматичен чейнджър 
на електроди тип въртележка (ОПЦИЯ)

Високодискретен 
AC сервомотор

Работна вана (полупотопена обработка)
По-високо качеството на електроискровото 
пробиване на сквозни отвори.
Водата покрива дъното на заготовките. 
Малкото количество вода помага да се 
запазят отворите с резба за крепежните 
елементи, така че те да не натрупват 
ерозионни продукти, които да се  
втвърдят в последствие.

Работна маса 
от закалена 
неръждаема 
стомана

Здраво машинно 
легло, спроектирано, 
използвайки 
методите на FEM 

HD800C
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Производителна и удобна 
система на компютърното ЦПУ

Стандартни кодове G/M, файлове DXF, 
конвертиране на файлове за ЦПУ 

от нишково эрозийно рязване

Лесно програмиране

 ◆ Контролерът на движение EXCETEK в супердрелите HD-С 
оптимизира сервоуправлението като осигурява висока 
скорост и точност.

 ◆ Допълнителни интерфейси: LAN, USB.
 ◆ Прости настройки и обширна база данни от технологии за 

електроискрова (EDM) обработка.
 ◆ "Интернет на нещата" и автоматизация за създаване на 

”фабрика на бъдещето”.

  Сензорен екран и приятелски интерфейс

Широка база данни от 
технологии за електроискрови 
пробиване на отвърстия

Орбитална макрообработка 

Простота на пробиване за глухи отвърстия

Супердрели с ЦПУ Excetek лесно се внедряват 
в автоматизирани и роботизирани линии
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Технически характеристики
МОДЕЛ HD30Z HD35Z HD50Z
Размери на работната маса (ШxГ) 400 x 260 мм 600 x 300 мм 600 x 300 мм
Преместване по оси XY 300 x 200 мм 350 x 250 мм 450 x 350 мм
Преместване по ос Z 345 345 345 мм
Преместване по ос W + ръчно подаване 
на направляваща на електрода 0 + 150 мм  200 + 150 мм 200 + 150 мм

Диаметър на електрода Ø0,3 ~ Ø3,0 мм Ø0,3 ~ Ø3,0 мм Ø0,3 ~ Ø3,0 мм
Макс. дължина на електрода 400 мм 400 мм 400 мм
Макс. височина на заготовката 150 мм 350 мм 350 мм
Макс. маса на заготовката 150 кг 350 кг 450 кг
Маса на машината 930 кг 1130 кг 1350 кг
Консумация на енергия 4.0 кВА 4.0 кВА 4.0 кВА
Габаритни размери на машината 1450 x 1250 x 2100 мм 1500 x 1287 x 2300 мм 1590 x 1680 x 2270 мм

*Забележка: възможно е производството като се вземат предвид исканията на клиента.
*В съдържанието на настоящия каталог могат да се внесат промени от производителя.

Стандартные комплектующие

• Патрон за електроди Ø0,3 ~3,0 мм x 1
• Направляваща на електроди Ø1,0 мм x 1
• Месингови тръбни електроди Ø1,0 мм x10

• Работно осветление x 1
• Кутия с инструменти x 1 
• Помпа за електроди 80 кгс/см2

HD ZNC

HD30Z HD35Z HD50Z

Опция за ZNC

Хидростанция
с филтър

• Хартиен филтър x 2
• Паралелна плоча x 1

AC серво
мотор
на ос Z

Електроискрови «СУПЕРДРЕЛИ»
с програмиране по ос Z  

 ◆ Програмиране до 9 двойки материали с избор на размер на електрода и 
функция за запазване на настройките.

 ◆ Функция за автоматично зануляване по ос Z, удобна за контрола на 
дълбочината на пробиване.

 ◆ Автоматичната функция нагоре по Z-ос в края на обработката намалява 
броя на работните стъпки.

 ◆ Функция за изчисляване на разхода на електроди в зависимост от 
дълбочината на пробиване.

 ◆ Функция за намаляване на резките на началното отвърстие.
 ◆ Функция за намаляване на разликата в размера на отвърстието на входа и 

изхода.
 ◆ Цифров дисплей с индикации по 3 оси.
 ◆ Възможност за зануляване на всяка ос чрез натискане на бутон.
 ◆ Приложение на AC серво мотор за Z ос.
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Технически характеристики
МОДЕЛ HD400C HD600C HD800C
Размери на работната маса (ШxГ) 600 x 350 мм 700 x 450 мм 900 x 600 мм

Преместване по оси X x Y 400 x 300 мм 600 x 400 мм 800 x 600 мм

Преместване по ос Z 400 мм 400 мм 600 мм (опция: 400 мм)

Преместване по ос W 400 мм 400 мм 600 мм (опция: 400 мм)

Диаметър на електрода Ø0,3 ~ Ø3,0 мм Ø0,3 ~ Ø3,0 мм Ø0,3 ~ Ø3,0 мм

Автоматичен чейнджър на електроди 8 електроди (ОПЦИЯ) 16 електроди (ОПЦИЯ) 16 електроди (ОПЦИЯ)

Макс. дължина на електрода 400 мм 400 мм 600 мм (опция: 400 мм)

Макс. височина на заготовка 400 мм 400 мм 600 мм (опция: 400 мм)

Макс. маса на заготовка 500 кг 800 кг 1500 кг

Маса на машината 1630 кг 1930 кг 3200 кг

Консумация на енергия 4.0 кВА 4.0 кВА 4.0 кВА

Габаритни размери на машината 1900 x 1965 x 2600 мм 2000 x 1965 x 2600 мм 2520 x 2500 x 3000 мм

HD600CHD400C HD800C
Габаритни размери

Стандартна комплектация

• Патрон за електроди Ø0,3 ~3,0 мм x 1
• Направляваща на електроди Ø1,0 мм x 1
• Месингови тръбни електроди Ø1,0 мм x10
• Работно осветление x 1
• Кутия с инструменти x 1
• Хартиен филтър x 2
• Паралелна плоча x 1
• Помпа за електроди 80 кгс/см2

Опции на серии HD CNC 

• Въртяща глобусна маса (оси A и B)
• Автоматичен чейнджър на електроди
• Автоматичен патрон за електроди Ø 3,1~Ø 6,0 мм
• Оптична линейна скала XY с разрешение 1мкм
• Авточейнджър на направляващи на електроди
• Охладител-термостат за диелектрическа течност
• Хидростанция

*Забележка: възможно е производството като се вземат предвид исканията на клиента.
*В съдържанието на настоящия каталог могат да се внесат промени от производителя.

2520 x 2500 x 2600 мм (опция),
модификация без работна вана.
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HD

В завода на Excetek свързващи равнини на носещи конструкции от чугун
те не смилат, а стъргат (правят ръчно шабароването), 

което гарантира геометричната точност и издръжливост на машините.

Най-модерната елементна база,  персонализирани LSI, оптимизирани 
усъвършенствани технологии за сглобяване и разположение на компоненти.

EXCETEK TECHNOLOGIES CO., LTD.
No.10, Fenggong 3rd Rd., 
Shengang Dist., Taichung City 
42942, Taiwan

tel: +886 4 2520 0688
fax: +886 4 2520 0111
www.excetek.com
info@excetek.com.tw

БЪЛГАРИЯ / BULGARIA
"СодикоМ-БГ" ЕООД
гр. Поморие 8200, обл. Бургас, 
Чaйка 3,  Пенелопа Палас, A26
Иновационно-Технически Център
гр. Поморие, местност Хонят 
+359 89 0422032 //  089 4442578
info@sodicom.biz

Изключителен представител на Excetek в страните
бившия СССР и България: info@sodicom.biz
https://excetek.sodicom.biz/ru/              ГРУППА КОМПАНИЙ

УКРАЇНА / UKRAINE
ПП "Содiком-Днiпро"
м.Київ, Героїв Сталінграда,4а-129, 
Інноваційно-Технічний Центр 
м. Київ, вул. Політехнічна, 41, 
КПІ ім. І. Сікорського,  корп.18, оф.116 
тел.: +38(067)466-06-69
info@sodicom.biz // nsh@sodicom.biz

ЕЛЕКТРОИСКРОВИ 
(електроерозийни) "СУПЕРДРЕЛИ"

РОССИЯ / RUSSIA
АО "СодикоМ-Центр"
Россия, 127083, Москва, 
ул. Мишина, 56, стр. 2 
(метро «Динамо»)
тел.: +7(495) 787-0970;
fax: +7(495) 787-0971;
info@sodicom.biz

МАШИНИ ЗА ПРОБИВНА ЕЛЕКТРОЕРОЗИЯ НА ТЪНКИ ОТВОРИ


