ZELENÁ INOVACÍM
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Řezání s funkcí Highspeed Eco

POZVÁNKA NA MSV 2017

9.– 13. 10. 2017, VÝSTAVIŠTĚ BRNO
hala B, stánek B33, B34

ZELENÁ INOVACÍM

Firma TRUMPF si klade za cíl nalézat stále nové inovace, které mají pro zákazníka dodatečnou přidanou hodnotu,
odliší ho od konkurence a nabízí řešení, která vedou k úsporám, zaručují produktivitu a flexibilitu. Taková je i patentovaná technologie Highspeed Eco, vedoucí ke snížení spotřeby řezných plynů až o 70% při masivním zvýšení
rychlosti opracování!
Nové dimenze nabízí na stroji TruLaser Tube 5000 fiber funkce RapidCut, díky které můžete plně využít dynamické
možnosti řezání pevnolátkovým laserem v oblasti zpracování profilů a trubek.
Zveme Vás tímto k návštěvě expozice TRUMPF plné novinek a inovativních řešení!

ROMAN HALTUF
Jednatel TRUMPF Praha, spol. s r.o.

TruBend 5130 s ToolMaster Bend
S plně automatizovaným výměníkem nástrojů ToolMaster Bend nastrojíte
ohraňovací lisy TruBend Serie 5000 nástroji pro každý program automaticky.
Neocenitelná přednost zejména při malých sériích a to s použitím standardních
nástrojů.

TruPunch 1000, TruMatic 1000 fiber
Novou generaci děrovacího lisu TruPunch 1000 můžete později snadno
dovybavit 3 kW pevnolátkovým laserem TruDisk. Z děrovacího lisu tak vznikne
plnohodnotný kombinovaný děrovací /laserový stroj TruMatic 1000 fiber.
Profitujte z možností, které vám poskytne kombinace děrování, tváření a řezání
laserem!

TruLaser Tube 5000 fiber
TruLaser Tube 5000 fiber vyniká všemi přednostmi stroje na řezání trubek
laserem: díky pevnolátkovému laseru TruDisk je možno stroj zapojit do tzv.
laserové sítě, která umožňuje využití laserového zdroje pro více technologií.
Laserový zdroj TruDisk pracuje extrémně rychle v tenkém materiálu, což je
podpořeno i technologií Rapid Cut. Jedinečný koncept stroje poskytuje vysokou
procesní bezpečnost, optimální přístupnost ke stroji a tím vysoký komfort pro
obsluhu.

TruLaser 5030 fiber s TruDisk 8001
Stroje TruLaser 5030 fiber v oblasti produktivity a hospodárnosti určují směr. Za
vším stojí inovovaný proces řezání Highspeed Eco, dynamické pohony, vysoké
rychlosti os, a plná automatizovatelnost. Patentovaná technologie HighSpeed
Eco: snížení spotřeby řezných plynů až o 70% při masivním zvýšení rychlosti
opracování!

TruBend Center 7030
Automatické ohýbací centrum TruBend Center 7030 otáčí a ohýbá díly samostatně
bez nutnosti zásahu obsluhy. Přednostmi jsou především produktivita, flexibilita,
přesnost, automatická manipulace s malými i velkými díly a absence otisků po
ohýbání.

TruPrint 1000
TruPrint 1000 je kompaktní stroj na 3D tisk menších dílů z kovového prášku.
Přesvědčte se, jak lze pomocí 3D tisku vyrábět konvenčně nevyrobitelné díly,
prototypy či malé a střední série! Technologie Multilaser umožňuje nejvyšší
produktivitu.

TruMark Station 3000 s TruMark 5010
Stanice určená pro značení malých až středních dávek, vhodná pro nejrůznější
aplikace a materiály. Stolní řešení pro všechny, kdo chtějí začít značit.

TruMark Station 5000 s TruMark 5050
Automatizace procesu značení. Flexibilní kompaktní laserové pracoviště s širokou škálou možností.

Prostřihovač TruTool N 1000
Jediný ruční prostřihovač na světě, který dokáže stříhat plech tloušťky 10 mm.
Přijďte a vyzkoušejte ruční nářadí TruTool!
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