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AD-100

DESCRIÇÃO TÉCNICA AD100

MANUAL

Dimensão da área de trabalho mm 550 x 360

Dimensão do tanque de trabalho mm 800 x 450

Carga máxima sobre a mesa kg 350

Cursos X/Y mm 350 x 250

Curso Z mm 300 + (300)

Altura máxima da peça mm 400

Diâmetro do eletrodo mm 0.3 ~ 3.0

Dimensão da máquina mm 1000 x 750 x 2000

Peso da máquina kg 750

Corrente máxima A 30

Velocidade máxima de corte mm/min 30 - 60

Confi guração Standard V / Hz 3x380 / 60 Hz

CONTROLE CNC

Eixos programáveis 3

Tipo do servo Panasonic DC

Reservamo-nos o direito de efetuarmos alterações nas especifi cações técnicas dos equipamentos, sem prévio aviso.

ACESSÓRIOS STANDARD
• Guias Lineares de rolo no eixo Z, garantindo alta rigidez e 

estabilidade ao processo (AD400)
• Os eixos X, Y, Z, W adotam fusos esféricos de alta precisão 

para movimentos rápidos e precisos
• Eixos X, Y de alta precisão em forma “V” com proteção em 

material anti-fricção garantindo alta rigidez (AD100)
• DRO de três eixos com escalas lineares, com controle 

automático de profundidade
• Interface de programação fácil e prática

???????
• Diâmetro do capilar variando de Ø 0,30 à 3,0 mm
• Eixos X e Y com movimento manual (manivela). Eixo W 

com movimento motorizado, para as aproximações e o 
eixo Z acionado via servo motor para o movimento de 
penetração na peça

• Os eixos X, Y e W possuem barramento prismático e o eixo 
Z possui guia linear de rolete, garantindo alta estabilidade 
para os movimentos dos eixo

• Os quatro eixos X, Y, Z, W adotam fusos de esfera de alta 
precisão para um movimento rápido e ágil

• Controle de posicionamento através de leitor digital para 
os eixos X e Y. Quanto ao eixo Z a medida apontada no 
digital provém diretamente do encoder do servomotor

• Spindle rotativo selado para acoplamento do capilar




