Bystronic: Best choice.

Laser BySprint Fiber 12020

BySprint Fiber 12020
Alta produtividade para muitas ocorrências do corte a laser em fibra
Benefícios do cliente
■
■

■

■

Alta utilização do material graças aos formatos de chapa extra-grandes de até 12 metros de comprimento
Amplo espectro de aplicações para aço. Aço inoxidável, alumínio e metais não-ferrosos são cortados com
precisão de até 6 quilowatt em uma espessura de 30 milímetros do material
A tecnologia de laser de fibra reduz os custos operacionais, pois não é necessário o vidro para laser e o
consumo de eletricidade é menor
As soluções de processos automatizados (opcionais) para rápida carga e descarga, bem como o manuseio
de chapas, reduzem o tempo adicional de processamento dos pedidos
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Laser BySprint Fiber 12020
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Acesso pelo lado frontal
Detection Eye
Detection Eye
Trocador do bico
Cabeçote de corte com ajuste
automático da posição focal
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BySprint Fiber
12020
Tamanho nominal da chapa
Velocidade máx. de posicionamento simultâneo
ByVision com operação por toque na tela e unidade de controle manual

12.000 × 2.000 mm
140 m/min
■
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Laser Dados técnicos do BySprint Fiber 12020

BySprint Fiber 12020
Dados técnicos

3/5
9.1.2023

Bystronic: Best choice.

4/5
9.1.2023

Laser Dados técnicos do BySprint Fiber

BySprint Fiber
12020
Comprimento 

31.400 mm

Largura 

6.670 mm

Altura 

2.565 mm

Tamanho nominal da chapa (X) 

12.000 mm

Tamanho nominal da chapa (Y) 

2.000 mm

Área de corte (X) 

12.300 mm

Área de corte (Y) 

2.024 mm

Área de corte (Z) 

70 mm

Velocidade máx. de posicionamento paralelo ao eixo X/Y 

100 m/min

Velocidade máx. de posicionamento simultâneo 

140 m/min

Precisão de posicionamento Pa (±) *

0,1 mm

Repetibilidade Ps (±) *

0,05 mm

Peso máx. da peça de trabalho 

4.800 kg

Peso da máquina (sem aspiração, equipamento de refrigeração e transportador de peças) 
Operação 

38.000 kg

ByVision com operação por toque na tela e unidade de controle manual

Fonte de raio laser

Fiber 3000

Potência 
Faixa de regulagem 

Fiber 4000

Fiber 6000

3.000 W

4.000 W

6.000 W

300–3.000 W

400–4.000 W

600–6.000 W

Comprimento de onda 

Fiber

Fiber

Fiber

Aço (espessura máx. da chapa que pode ser cortada) **

20 mm

20 mm

25 mm

Aço inoxidável (espessura máx. da chapa que pode ser cortada) **

12 mm

15 mm

30 mm

Alumínio (espessura máx. da chapa que pode ser cortada) **

12 mm

15 mm

30 mm

Latão (espessura máx. da chapa) **

6 mm

8 mm

15 mm

Cobre (espessura máx. da chapa) **

6 mm

8 mm

12 mm

22,7 kW

26,7 kW

31,4 kW

Consumo elétrico total do equipamento (com exaustão; equipamento de refrigeração) 

* 	Conforme a VDI/DGQ 3441, comprimento de medição de 1m. A precisão da peça metálica depende do tipo do material e seu pré-tratamento, bem como da dimensão da chapa e do
seu aquecimento
** Para cortar as espessuras máximas, as seguintes condições devem ser atendidas:
– Equipamento para corte a laser com manutenção e ajustes ideais
– Os materiais devem atender à qualidade exigida pela Bystronic (materiais para laser)
Reservamo-nos o direito de efetuar alterações dimensionais, construtivas e de equipamentos. Com certificação ISO 9001.
Os dados técnicos podem ser específicos para cada país e variar conforme as normas de segurança locais e do projeto da máquina.

Fiber Warranty

Premium
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