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Rörlaserskärning Teknisk beskrivning

Obegränsade tillämpningsområden
Användningsområdena för bearbetade rör och profiler är många. Bilbranschen, möbeldesign,
arkitektbranschen, den petrokemiska industrin och nyttofordonsbranschen inräknat. I många
branscher erbjuder den laserstödda bearbetningen av rör och profiler ett nästintill obegränsat
tillverkningsspektrum för komponenter och dessutom unika utformningsmöjligheter.


Satsa på en produktionslösning som uppfyller dina krav både idag och imorgon.
Våra specialister ger dig gärna råd kring
det mångsidiga sortimentet inom rör- och
profilbearbetning.
Oavsett om du bestämmer dig för ny
tillverkningsteknik eller vill komplettera
ett befintligt system för rör- och profilbearbetning med ytterligare en anläggning,
tar vi tillsammans med dig fram en optimal lösning. Med vår sakkunskap inom
metallbearbetning och laserskärning är vi
en tillförlitlig teknik- och servicepartner.
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Bystronic

2D- och 3D-bearbetning

Bystronic är en av världens ledande leverantörer av kvalitetslösningar för plåtbearbetning. Vi fokuserar särskilt på automation
av alla material- och dataflöden inom skärnings- och bockningsprocesserna. I vårt sortiment finns laserskärningssystem för
platt-, rör- och profilbearbetning, kantpressning samt tillhörande
automations- och programvarulösningar. Sortimentet kompletteras med ett brett utbud av olika tjänster.

Valet mellan 2D- och 3D-laserskärningsteknik öppnar upp för
individuell och exakt skärning av arbetsstycken i en mängd olika
varianter: Rör i runda, kvadratiska och rektangulära former liksom
profiler med olika öppna tvärsnitt (t.ex. H-, L-, T- och U-tvärsnitt).
3D-tekniken gör det möjligt att skära såväl raka som sneda kanter
på upp till 45 grader. Dessa variationsmöjligheter ersätter komplicerad och kostsam fräsning, borrning, stansning eller sågning.
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Rörlaserskärning laserkälla

CO2- och fiberlaserteknik
Rätt skärteknik för varje behov
Beroende på material, önskad skärkvalitet och produktivitet väljer användaren mellan CO2-laserskärningssystem och
fiberlaserskärningssystem.
Fiberlasern klarar höga skärhastigheter i tunna material. Dessutom har den en låg strömförbrukning och kräver mindre underhåll. Den
här laserteknikens särskilda egenskaper gör det möjligt att använda den till stål, rostfritt stål, aluminium och icke-järnmetaller såsom
koppar och mässing.
CO2-lasern imponerar med sin höga skärkvalitet. Den används företrädesvis till medeltjocka och tjocka material.
Skärkanterna som laserstrålen lämnar efter sig är fria från metallskägg och har endast mindre räfflor. De skurna arbetsstyckena kan
därmed gå vidare till nästa bearbetningssteg direkt, utan att det krävs någon efterbearbetning.

Fiberlaser
Maskintyp

CO2-laser

Laserkällor
Fiber 2000

Fiber 3000

Laser 3000

Laser 4000

ByTube 130

■

■





FL 170

■

■





FL 300





■

■
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Tube Laser ByTube Star 130

ByTube Star 130
Allt du behöver för din rörlaserverksamhet. Kvalitet och effekt i en maskin –
nu med lasereffekt på 4 kilowatt.

Kundnytta
■

■

Större effekt: Den ökade lasereffekten från 4 kilowatt ger högre hastighet och därmed högre produktivitet
och kvalitet
Enkel att börja använda: Den beprövade tekniken och det användarvänliga gränssittet gör det lättare för dig
att komma igång med rörlaserskärning

■

Helautomatisk inställning Från 10 till 130 mm har du full bandbredd även för öppna profiler och ellipser

■

Mer tid: Inga fler stilleståndstider för att göra inställningar – det ger mer tid för skärning.

■

■

Funktionen Quick Cut: Skärhuvudet har en extra linjäraxel, vilket ger högre hastighet och kvalitet under alla
skärförhållanden
Funktionen Laserscan: Realtidskompensationen för rörbigning gör det lättare att förbättra skärprecisionen
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Tube Laser ByTube Star 130

1 Funktionerna "QuickCut" och
"Laserscan" säkerställer en optimal
process för rörbearbetning
2 Med det beprövade ByVision
Tube -användargränssnittet tar
Bystronic alla funktioner som
rör laserskärning av rör till en
pekskärm.
3 Flexibilitet och hög produktivitet
genom snabb lastning och
lossning.

1

2
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ByTube Star 130
Dimensioner för runda tvärsnitt (min. – max.)
Dimensioner för kvadratiska tvärsnitt (min. –max.)
Mått på andra sektioner (min./max. sidolängd)
Dimensioner för rektangulära tvärsnitt (min. – max.)
Max. rörvikt
Möjliga inmatningslängder
Möjliga utmatningslängder
Tvärsnitt
Antal styrda axlar
Max. linjär hastighet för axlarna X, Y, Z
Skärhuvud
Numerisk kontroll

10 – 130 mm
10 × 10 – 130 × 130 mm
10–130 mm
10 × 10–130 × 130 mm
17 kg/m
6 500–8 500 mm
2 000–4 000–6 100 mm
rund, kvadratisk, rektangulär, oval, öppen
standardprofil, sluten standardprofil
8
200 / 60 / 60 m/min
2D
ByVision Tube
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ByTube Star 130
Tekniska data
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Tube Laser ByTube Star 130 Tekniska data

ByTube Star 130
Längd 

13 960 mm

Bredd 

5 625 mm

Höjd 

2 411 mm

Min. rörlängd (med automatiskt lastning) 

2 500 mm

Max. rörvikt 

17 kg/m

Möjliga inmatningslängder 
Tvärsnitt 

6 500–8 500 mm
rund, kvadratisk, rektangulär, oval,
öppen standardprofil, sluten standardprofil

Dimensioner för runda tvärsnitt (min. – max.) *

10 – 130 mm

Dimensioner för rektangulära tvärsnitt (min. – max.) 

10 × 10–130 × 130 mm

Dimensioner för kvadratiska tvärsnitt (min. –max.) 

10 × 10 – 130 × 130 mm

Mått på andra sektioner (min./max. sidolängd) **

10–130 mm

Max. linjär hastighet för axlarna X, Y, Z 

200 / 60 / 60 m/min

Max. varvtal för spindeln 

250 U/min

Möjliga utmatningslängder 

2 000–4 000–6 100 mm

Antal styrda axlar 

8

Maskinvikt (exklusive utsug, skärvätskeenhet och detaljmatning) 

12 000 kg

Numerisk kontroll 

Laserkälla
Effekt 
Reglerområde 
Våglängd 

ByVision Tube

Fiber 2000

Fiber 3000

Fiber 4000

2 000 W

3 000 W

4 000 W

200–2 000 W

300–3 000 W

400–4 000 W

Fiber

Fiber

Fiber

10 mm

12 mm

15 mm

Rostfritt stål (max. skärmaterialtjocklek) 

5 mm

6 mm

8 mm

Aluminium (max. skärmaterialtjocklek) 

5 mm

6 mm

8 mm

Koppar (max. skärmaterialtjocklek) 

3 mm

4 mm

6 mm

Elektrisk förbrukning för hela anläggningen (med utsug och skärvätskeenhet) 

14 kW

16 kW

17 kW

Stål (max. skärmaterialtjocklek) 

* i automatiskt läge är minimum vid 12 mm
** i automatiskt läge är minimum vid 12×12 mm
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Fiber Warranty

Premium

