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Trubkový laser Popis technologie

Neomezené aplikace
Použití obráběných rour a profilů je univerzální. Může to být v oblastech automobilového
průmyslu, návrhu nábytku, architektury, petrochemie nebo výroby užitkových vozidel. V mnoha
oblastech nabízí laserové obrábění rour a profilů téměř neomezené výrobní spektrum pro
součásti a jedinečné možnosti zpracování.


Rozhodněte se správně pro řešení výroby,
které bude splňovat vaše dnešní i budoucí
požadavky. Naši specialisté vám ochotně
poradí ohledně rozmanité nabídky v oblasti obrábění rour a profilů.
Ať už se rozhodujete pro novou výrobní
technologii, nebo doplňujete svou
stávající nabídku výroby při obrábění
rour a profilů o další zařízení, vytvoříme
společně s vámi optimální řešení. S naším
know-how v oblasti obrábění kovů
a řezání laserem vám jako spolehlivý technologický a servisní partner poskytneme
tu správnou podporu.
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Bystronic

Obrábění 2D a 3D

Společnost Bystronic je čelní světový poskytovatel vysoce
kvalitních řešení pro zpracování plechu. V centru pozornosti je
automatika celého materiálového a datového toku v procesním
řetězci řezání a ohýbání. Portfolio zahrnuje systémy pro řezání
laserem pro obrábění ploch, rour a profilů, ohraňovací lisy a odpovídající automatizační a softwarová řešení. Nabídku doplňují
rozsáhlé služby.

Výběr mezi technologií řezání laserem 2D a 3D otevírá možnosti
individuálního a přesného řezného obrábění obrobků v nejrůznějších variacích: roury kruhových, čtvercových a obdélníkových
tvarů a profily různých otevřených průřezů (např. průřezů H, L,
T a U). Technologie 3D umožňuje vedle přímých řezných hran
i sklony do 45 stupňů. Tato univerzalita nahrazuje nákladné frézování, vrtání, ražení nebo řezání.
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Trubkový laser Laserový zdroj

Technologie CO₂ a vláknového laseru
Pro každý požadavek vhodná technologie řezání
Podle materiálu, požadované kvality řezu a produktivity volí uživatelé mezi systémy pro řezání laserem s CO₂ a systémy pro řezání
vláknovým laserem.
Vláknové lasery dosahují vysokých rychlostí řezání v tenkých tloušťkách materiálu. K tomu se přidávají nízká spotřeba elektrického
proudu a nízké náklady na údržbu. Zvláštní vlastnosti této technologie řezání laserem umožňují použití v oceli, nerezové oceli, hliníku
a v barevných kovech jako měď a mosaz.
Lasery CO₂ přesvědčují vysokou kvalitou řezu. Upřednostňovaná oblast použití jsou střední až vysoké tloušťky materiálu.
Řezné hrany vytvořené laserovým paprskem se vyznačují provedením bez otřepu a nízkou tvorbou rýh. Řezané obrobky tak mohou být
dále zpracovávány bez dodělávek.

Vláknové lasery
Typ stroje

CO2 laser

Laserové zdroje
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
Vše, co potřebujete pro laserové obrábění trubek. Kvalita a
výkon v jednom stroji – nyní i pro otevřené přířezy.

Výhody pro zákazníka
■

■

■

■

■

Jednoduchý vstup do procesu laserového obrábění trubek: Osvědčená technologie, uživatelsky přátelské
rozhraní (ByVision Tube) – vše v jednom stroji bez seřizování a změny vybavení
Plně automatické seřizování i v případě otevřených profilů a elips: Celá škála od 10 do 130 mm k dispozici i
pro otevřené profily. Žádné prostoje kvůli seřizování, tedy více času na řezání. Méně lidských chyb a vyšší
bezpečnost personálu obsluhy.
Quick Cut – výkonnost a kvalita v jednom: Přídavná lineární osa řezací hlavy zajišťuje nejvyšší rychlost a
kvalitu za všech řezných podmínek. Kvalita je zaručena i v případě velmi malých trubek.
Laserscan a aktivní podepření trubek během procesu řezání: Kompenzace ohýbání trubek v reálném čase ke
zlepšení přesnosti řezání. Přesnost i v podřadném materiálu, s nepatrným vlivem na procesní rychlost.
Konfigurace stroje, které jsou vhodné pro každý logistický požadavek: Stroj lze v závislosti na konkrétním toku
materiálu používat vpravo nebo vlevo. Snížení nákladů díky optimalizaci logistických procesů a místa.
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Tube Laser ByTube Star 130

1 Funkce „QuickCut“ a „Laserscan“
zajišťují optimální postup pro
zpracování zkumavek
2 Díky osvědčenému uživatelskému
rozhraní ByVision Tube přináší
Bystronic všechny funkce
související s řezáním trubek
laserem na jeden dotykový displej.
3 Flexibilita a vysoká produktivita díky
rychlému nakládání a vykládání.

1

2
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ByTube Star 130
Rozměry kruhových průřezů (min.–max.)
Rozměry čtvercových průřezů (min.–max.)
Rozměry jiných výřezů (min./max. délka stran)
Rozměry obdélníkových průřezů (min.–max.)
Max. hmotnost roury
Dostupné vkládané délky
Dostupné odebírané délky
Průřezy
Počet řízených os
Maximální lineární rychlost os X, Y, Z
Řezací hlava
Numerické ovládání

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
kruhový, čtvercový, obdélníkový, oválný,
otevřený standardní profil, uzavřený
standardní profil
8
200 / 60 / 60 m/min
2D
ByVision Tube
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Tube Laser ByTube Star 130 Technické údaje

ByTube Star 130
Délka 

13 960 mm

Šířka 

5 625 mm

Výška 

2 411 mm

Minimální délka roury (s&nbsp;automatickým vkládáním) 

2 500 mm

Max. hmotnost roury 

17 kg/m

Dostupné vkládané délky 
Průřezy 

6 500–8 500 mm
kruhový, čtvercový, obdélníkový, oválný, otevřený
standardní profil, uzavřený standardní profil

Rozměry kruhových průřezů (min.–max.) *

10 – 130 mm

Rozměry obdélníkových průřezů (min.–max.) 

10 × 10–130 × 130 mm

Rozměry čtvercových průřezů (min.–max.) 

10 × 10 – 130 × 130 mm

Rozměry jiných výřezů (min./max. délka stran) **

10–130 mm

Maximální lineární rychlost os X, Y, Z 

200 / 60 / 60 m/min

Maximální otáčky vřeten 

250 U/min

Dostupné odebírané délky 

2 000–4 000–6 100 mm

Počet řízených os 

8

Hmotnost stroje (bez odsávání, chladicího zařízení a&nbsp;dopravníku dílů) 

12 000 kg

Numerické ovládání 

Laserový zdroj
Výkon 
Rozsah regulace 
Vlnová délka 

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

Ušlechtilá ocel (max. tloušťka řezného materiálu) 

5 mm

6 mm

8 mm

Hliník (max. tloušťka řezného materiálu) 

5 mm

6 mm

8 mm

Měď (max. tloušťka řezného materiálu) 

3 mm

4 mm

6 mm

Spotřeba elektrické energie celého zařízení (s&nbsp;odsáváním; chladicím zařízením) 

14 kW

16 kW

17 kW

Ocel (max. tloušťka řezného materiálu) 

* V automatickém režimu činí minimum 12 mm
** V automatickém režimu činí minimum 12×12 mm
Změny rozměrů, v konstrukci a výbavě stroje jsou vyhrazeny. Certifikováno podle ISO 9001.
Technické údaje se mohou lišit specificky podle země, podle místních bezpečnostních norem a podle provedení stroje.

Změny rozměrů, konstrukce nebo výbavy jsou vyhrazeny. Certifikované podle ISO&nbsp;9001.
Technické údaje se mohou lišit specificky podle země, podle místních bezpečnostních norem a&nbsp;podle provedení stroje.

Fiber Warranty

Premium

