Bystronic: Best choice.

Rörlaserskärning ByTube 130

ByTube 130
Den ultimata lasertekniken för rörbearbetning
Kundnytta
■

■

■

■

■

■

Större vinst per detalj: Låga driftkostnader och underhållskrav vid användning av den senaste
fiberlasertekniken från Bystronic
Brett sortiment av applikationer för alla typer av material av järn och icke järn i diametrar från
10 till 130 millimeter och arbetsstycken upp till 6 meter
Intelligent materialhantering: Helautomatisk inställning med snabbare lastnings- och urlastningscykler
säkerställer hög produktivitet och högre vinst per detalj
Hög lastkapacitet (17 kg/m) i kombination med marknadens högsta dynamik tack vare en innovativ,
redundant axel (Quick Cut)
Minskat utrymmesbehov och möjlighet att välja mellan flera konfigurationer för anpassning till kundens
produktionsmiljö och för optimering av materialflödet
Lätthanterad och transparent processtyrning med intuitivt ByVision Tube-användargränssnitt och
helautomatisk arbetsflödeshantering för alla tillämpningar inom prestandaområdet
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ByTube 130
Dimensioner för runda tvärsnitt (min.–max.)
Dimensioner för kvadratiska tvärsnitt (min.–max.)
Mått för andra tvärsnitt (min.–max. längd för sidorna)
Max. rörvikt
Möjliga inmatningslängder
Möjliga utmatningslängder
Tvärsnitt
Antal styrda axlar
Max. linjär hastighet för axlarna X, Y, Z
Skärhuvud
Numerisk styrning

10–130 mm
10 × 10–130 × 130 mm
10 × 10–130 × 130 mm
17 kg/m
6 500–8 500 mm
2 000–4 000–6 000 mm
runt, kvadratiskt, rektangulärt, ovalt,
sluten standardprofil
6
200/60/60 m/min
2D
ByVision Tube
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ByTube 130
Tekniska data

Rörlaserskärning ByTube 130 Tekniska data
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Rörlaserskärning ByTube 130 Tekniska data

ByTube 130
Längd 

13 817 mm

Bredd 

4 833 mm

Höjd 

3 180 mm

Min. rörlängd (med automatiskt lastning) 

2 500 mm

Max. rörvikt 

17 kg/m

Möjliga inmatningslängder 
Tvärsnitt 

6 500–8 500 mm
runt, kvadratiskt, rektangulärt,
ovalt, sluten standardprofil

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

10–130 mm

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

10 × 10–130 × 130 mm

Mått för andra tvärsnitt (min.–max. längd för sidorna) **

10 × 10–130 × 130 mm

Max. linjär hastighet för axlarna X, Y, Z 

200/60/60 m/min

Max. varvtal för spindeln 
Möjliga utmatningslängder 

250 varv/min
2 000–4 000–6 000 mm

Antal styrda axlar 

6

Maskinvikt (exklusive utsug, skärvätskeenhet och detaljmatning) 

12 000 kg

Numerisk styrning 

Laserkälla
Effekt 
Reglerområde 
Våglängd 

ByVision Tube

Fiber 2000

Fiber 3000

2 000 W

3 000 W

200–2 000 W

300–3 000 W

Fiber

Fiber

10 mm

12 mm

Rostfritt stål (största skärbara plåttjocklek) ***

5 mm

6 mm

Aluminium (största skärbara plåttjocklek) ***

5 mm

6 mm

Mässing (max. plåttjocklek) ***

4 mm

5 mm

Koppar (max. plåttjocklek) ***

3 mm

4 mm

Elektrisk förbrukning för hela anläggningen (med utsug; skärvätskeenhet) 

14 kW

15 kW

Stål O₂ (största skärbara plåttjocklek) ***

*		 i automatiskt läge är minimum vid 12 mm
** i automatiskt läge är minimum vid 12×12 mm
*** För skärning av plåt med maximal tjocklek måste följande villkor uppfyllas:
– optimalt underhållen och inställd laserskärningsanläggning
– materialen måste hålla den kvalitet som Bystronic föreskriver (lasermaterial)
– maximalt tillåten vikt måste följas
Med reservation för ändringar i fråga om mått, konstruktion och utrustning. Certifiering enligt ISO-9001.
Tekniska data kan avvika beroende på land, lokala säkerhetsföreskrifter samt maskinens utrustning.

Fiber Warranty

Premium

5/5
9.1.2023

Bystronic: Best choice.

The content of this page could not be output.
Please contact your Bystronic consultant in this regard.

