
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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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 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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