
Електроерозійні верстати із ЧПУ 
NeoSpark вражають якістю різання, ви‑
сокою рентабельністю та низькими ви‑

робничими витратами. Вони мають низку 
конструкційних переваг, які дозволяють ви‑
пускати продукцію високої якості та швидко 
повернути інвестиції в них:

 станина верстата відлита із сірого 
чавуну. Для досягнення необхідної жор‑
сткості її конструкція посилена ребрами. 
А для зняття залишкових напруг її піддають 
термообробці;

 переміщення по  осях здійснюється 
по лінійних напрямних і високоточними КГП, 
які забезпечують довгочасну точність пози‑
ціонування;

 надійна, інтуїтивно зрозуміла сис‑
тема числового програмного управління 
на базі ПК;

 елементи приводної техніки, у  тому 
числі сервоприводи, відповідають усім ви‑
могам виробничих процесів;

 система 2‑етапного фільтрування 
в діелектричному баку гарантує безперебій‑
ну роботу та високу якість обробки.

Електроерозійні дротяно‑вирізні вер‑
стати NeoSpark призначені для виробництва 
деталей складної геометричної форми, ши‑
роко використовуваних у  різних виробах 
промислового призначення, наприклад у то‑
карських кулачках, фасонних різцях, копі‑
рах, пуансонах, матрицях тощо. Шорсткість 
поверхні деталей після електроерозійної 
обробки відповідає 10‑му класу чистоти.

ПОДИВИТИСЯ ВЕРСТАТ У ДІЇ 
НА YOUTUBE
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NeoSpark 
ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНІ ДРОТЯНО-ВИРІЗНІ  
ВЕРСТАТИ ІЗ ЧПУ

ТОЧНІСТЬ І ЯКІСТЬ  
при оптимальному співвідношенні  

ціни та продуктивності 



Високошвидкісний електроерозій‑
ний дротяно‑вирізний верстат — для від‑
ділення від основи деталей, отриманих 
методом 3D‑друку: 
  на  відміну від механічної обробки від‑

сутній силовий вплив на деталь;
  обробка тонкостінних виробів відбува‑

ється без їхньої деформації чи утворен‑
ня мікротріщин на поверхні різу;

  оптимальний баланс точності та висо‑
кої швидкості різання;

  значно дешевше традиційної механіч‑
ної обробки;

  тривалий термін служби дроту забез‑
печує високу продуктивність і скорочує 
час простою.

Таблиця 1. Технічні характеристики верстатів NeoSpark B 300, B 500 

Найменування NeoSpark B 300 NeoSpark B 500

РОБОЧА ЗОНА
Розміри стола, мм 620 × 440 820 × 535
Габарити заготовки, Д × Ш × Т (макс.), мм 960 × 550 × 300 1,190 × 650 × 400
Маса заготовки (макс.), кг 500 800
Технологичний хід, по осі X, мм 400 600
Технологичний хід, по осі Y, мм 300 400
Технологічний хід, по осях U і V, мм 70/70 70/70
Технологичний хід, по осі Z мм 250 350
Кут різання ± 10 / 80° mm ± 10 / 80° mm
Генератор, А 10 10
ЧПУ
Дисплей/тип 15”/ LED 15”/ LED
Керовані осі 4 4
CИСТЕМА ДІЕЛЕКТРИКА
Обсяг ванни діелектрика, л 180 180
ПОДАЧА
Прискорений хід по осях X і Y, мм/хв 1000 1000
TОЧНІСТЬ
Точність позиціонування, по осях X і Y, мм 0,01 0,01
Точність позиціонування по осях U і V, мм 0,01 0,01
Точність повтору, осі X і Z, мм 0,005 0,005
Точність повтору, осі U і V, мм 0,005 0,005
min шорсткість поверхні, Ra, мкм 0,8 0,8
ПОТУЖНІСТЬ
Потужність двигуна, осі X и Y, кВт 0,15 0,2
Потужність двигуна, осі U и V, кВт 0,02 0,02
Потужність двигуна, вісь Z, кВт 0,02 0,06
Загальна споживана потужність, кВа 2 2
Напруга в мережі, В 400 400
РОЗМІРИ ТА МАСА
Габарити (Д × Ш × В), м 2,04 × 1,6 × 1,83 2,4 × 1,89 × 2,06
Маса, кг 2000 2600
Apтикyл 180558 180559

Німеччина, центральний офіс 
Schmalenbrook 14,  
24647 Wasbek, Germany 
+49 (0432) 160-91-37 
www.knuth-machinetools.com 

 У процесі адитив-
ного виробництва 
деталі створюються 
методом селективного 
лазерного спікання 
на металевій пластині, 
яка потім відділяється 
на електроерозійному 
дротяно-вирізному 
верстаті 
(NeoSpark 500 B 
в Continental 
Engineering Services) 

 Електроерозійна обробка на дротяно-вирізному 
верстаті NeoSpark

KNUTH Werkzeugmaschinen GmbH
ТОВ «Кнут Україна», Україна, 49051,  
м. Дніпро, вул. Осіння, 2а, офіс 319 
+38 (095) 380-45-45 
+38 (050) 381-09-08 
info@knuth.ua | www.knuth.ua 

CТAНДAPТНІ КOМПЛEКТYЮЧІ:
• дріт Ø 0,18 мм;
• діелектрик, 10 кг;
• електронний пульт управління;
• пристрій для рівномірного натягу дроту;
• пристрій регулювання дроту;
• генератор;
• USB-роз’єм;
• Ethernet-роз’єм;
• стандартні напрямні для дроту;
• ємність для діелектрика та насоса;
• лампа;
• сигнальна лампа;
• стабілізатор потужності змінного струму, 
• вузли для установки та вирівнювання;
• система центрального змащення;
• інструмент для сервісного обслуговуван-
ня верстата;
• посібник з експлуатації.
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