
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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