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Tüp lazer Teknoloji açıklaması

Sınırsız uygulama
İşlenmiş boru ve profillerin kullanımı çok yönlüdür. Otomobil endüstrisi, mobilya tasarımı, mimari,
petrokimya endüstrisi veya ticari araç üretimi. Lazer destekli boru ve profil işlemesi, çok sayıda
sektörde, yapı parçaları için sınırsıza yakın üretim yelpazesi ve benzersiz tasarım imkanları sunar.


Bugün ve gelecekte gereksinimlerinizi
karşılayan bir üretim çözümü için doğru
kararı verin. Uzmanlarımız boru ve profil
işleme alanındaki tekliflerimiz hakkında
sizi seve seve bilgilendirir.
Yeni bir üretim teknolojisini tercih ettiğinizde de mevcut boru ve profil işleme
üretim teklifinizi başka bir tesisle tamamlamak istediğinizde de sizinle birlikte
optimum çözüm geliştiririz. Metal işleme
ve lazer kesmedeki bilgi birikimimizle sizi
güvenilir teknoloji ve servis ortağı olarak
destekleriz.
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Bystronic

2D ve 3D işleme

Bystronic, yüksek kalitede sac işleme çözümleri konusunda
dünyanın lider tedarikçisidir. Odak noktasında, kesme ve bükme
süreç zincirindeki tüm malzeme ve veri akışının otomasyonu yer
alır. Portfolyomuzda yassı, boru ve profil işleme için lazer kesme
sistemleri, abkant presler ve ilgili otomasyon ve yazılım çözümleri
yer alır. Kapsamlı hizmetler sunulan teklifleri tamamlar. Rekabet
şimdi de mobil otomatik bükme çözümleri üretiyor olmasına
rağmen.

2D ile 3D lazer kesme teknolojisi arasındaki seçim imkanı, çeşitli
varyasyonlarda iş parçaları için kişisel ve hassas kesme işlemesini
mümkün kılmaktadır: Yuvarlak, kare ve köşeli formlarda borular
ile çeşitli açık enine kesitlerde profiller (örneğin H, L, T ve U enine
kesitler). 3D teknolojisi, düz kesimlerin yanında ayrıca 45 derecelik
eğimleri de mümkün kılar. Bu çok yönlülük sayesinde masraflı
frezeleme, delme, kalıp kesme veya testereleme işlemlerine gerek
kalmaz.
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Tüp lazer Lazer kaynağı

CO2 ve fiber lazer teknolojisi
Her talebe uygun kesim teknolojisi
Malzemeye, istenen kesme kalitesine ve verimliliğe bağlı olarak kullanıcılar CO2 lazer kesme sistemleri ile fiber lazer kesme sistemleri
arasında seçim yapabilir.
Fiber lazerler, ince malzemelerde yüksek kesme hızlarına ulaşır. Bu sayede elektrik tüketimi azalır ve bakım giderleri düşer. Bu lazer
kesme teknolojisinin özellikleri çelik, paslanmaz çelik, alüminyum ve bakır ile pirinç gibi demir dışı metallerde uygulamaları mümkün
kılar.
CO2 lazerler yüksek kesme kaliteleri ile öne çıkmaktadır. Önerilen kullanım alanları, orta ile yüksek malzeme kalınlıkları arasındadır.
Lazer ışını ile oluşturulan kesit kenarları çapaksızdır ve yarık oluşumu görülmez. Bu sayede kesilen iş parçaları, ilave işleme yapılmadan
kullanılabilir.

Fiber lazer
Makine tipi

CO2 lazer

Lazer kaynakları
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
Tüp lazer işiniz için ihtiyacınız olan her şey. Kalite ve güç tek bir makinede –
şimdi 4 kilowatt lazer gücü ile yeni.

Müşteriye sağladığı avantajlar
■

■
■

■

■

■

Daha fazla güç: Artırılmış 4 kilowatt lazer performansı daha yüksek hız ve dolayısıyla daha yüksek
verimlilik ve kalite sağlar
Kolay giriş: Kanıtlanmış teknoloji ve kullanıcı dostu arayüz, tüp lazer kesimine başlamanızı kolaylaştırır
Tam otomatik kurulum: 10 ila 130 mm arasında açık profiller ve elipsler için de tam ürün yelpazesine
sahipsiniz
Daha fazla zaman: Kurulum için durma süreleri ortadan kalkar, böylece kesmek için daha fazla
zamanınız olur
Hızlı Kesim özelliği: Kesme kafasının ilave bir doğrusal ekseni, tüm kesme koşullarında en yüksek hız
ve kaliteyi sağlar;
Laserscan özelliği: Boru bükme işleminin gerçek zamanlı telafisi kesme hassasiyetini artırmaya
yardımcı olur
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Tube Laser ByTube Star 130

1 "QuickCut" ve "Laserscan" işlevleri,
boru işleme için en uygun işlemi
sağlar
2 Denenmiş ve test edilmiş ByVision
Tube kullanıcı arayüzü ile Bystronic,
tüplerin lazerle kesilmesiyle
ilgili tüm fonksiyonları tek bir
dokunmatik ekrana getiriyor.
3 Hızlı yükleme ve boşaltma sayesinde
esneklik ve yüksek üretkenlik.

1

2
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ByTube Star 130
Yuvarlak kesit ölçüleri (min. – maks.)
Kare kesit ölçüleri (min. – maks.)
Diğer kesimlerin ölçüleri (Yanların uzunlukları min./maks.)
Dikdörtgen kesit ölçüleri (min. – maks.)
Maks. boru ağırlığı
Elde edilebilir besleme uzunlukları
Elde edilebilir boşaltma uzunlukları
Enine kesitler
Kumanda edilen eksen sayısı
X, Y, Z eksenlerinin maksimum doğrusal hızı
Kesme kafası
Sayısal kontrol

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
yuvarlak, kare, dikdörtgen, oval, açık
standart profil, kapalı standart profil
8
200 / 60 / 60 m/min
2D
ByVision Tube
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Tube Laser ByTube Star 130 Teknik veriler

ByTube Star 130
Teknik veriler
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Tube Laser ByTube Star 130 Teknik veriler

ByTube Star 130
Uzunluk 

13.960 mm

Genişlik 

5.625 mm

Yükseklik 

2.411 mm

Minimum boru uzunluğu (otomatik yükleme ile) 

2.500 mm

Maks. boru ağırlığı 

17 kg/m

Elde edilebilir besleme uzunlukları 
Enine kesitler 

6.500–8.500 mm
yuvarlak, kare, dikdörtgen, oval, açık standart profil,
kapalı standart profil

Yuvarlak kesit ölçüleri (min. – maks.) *

10 – 130 mm

Dikdörtgen kesit ölçüleri (min. – maks.) 

10 × 10–130 × 130 mm

Kare kesit ölçüleri (min. – maks.) 

10 × 10 – 130 × 130 mm

Diğer kesimlerin ölçüleri (Yanların uzunlukları min./maks.) **

10–130 mm

X, Y, Z eksenlerinin maksimum doğrusal hızı 

200 / 60 / 60 m/min

Millerin maksimum devir sayısı 

250 U/min

Elde edilebilir boşaltma uzunlukları 

2.000–4.000–6.100 mm

Kumanda edilen eksen sayısı 

8

Makine ağırlığı (emme, soğutma cihazı ve parça konveyörü olmadan) 

12.000 kg

Sayısal kontrol 

Lazer kaynağı
Güç 
Kontrol aralığı 
Dalga boyu 

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

Paslanmaz çelik (maks. Kesim malzemesi kalınlığı) 

5 mm

6 mm

8 mm

Alüminyum (maks. Kesim malzemesi kalınlığı) 

5 mm

6 mm

8 mm

Bakır (maks. Kesim malzemesi kalınlığı) 

3 mm

4 mm

6 mm

Tüm sistemin elektrik tüketimi (soğutma cihazı, emme ile) 

14 kW

16 kW

17 kW

Çelik (maks. Kesme malzemesi kalınlığı) 

* Otomatik modda minimum 12 mm’dir
** Otomatik modda minimum 12 × 12 mm’dir
Ölçü, yapı ve donanımda değişiklik yapma hakkı saklıdır. ISO-9001 sertifikalıdır.
Teknik veriler ülkeden ülkeye, yerel güvenlik normlarına ve makine modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Ölçü, yapı ve donanımda değişiklik yapma hakkı saklıdır. ISO-9001 sertifikalıdır.
Teknik veriler ülkeden ülkeye, yerel güvenlik normlarına ve makine modeline bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Fiber Warranty

Premium

