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Jövő

Automatizálás

A jövőre felkészülve
Mi jellemzi majd a gyártást a jövőben? A globalizáció, a műszaki
haladás és a konjunktúra-ingadozások közvetlen hatást gyakorolnak
a vállalatra. Az intelligens rendszerekkel már ma megteremtheti a
sikeres jövő alapjait.

RUGALMASABB

GYORSABB

HATÉKONYABB

A konjunktúra-ingadozások kiegyen-

A termékek életciklusa változó, a

Egyre szélesebb termékspektrum és

lítéséhez rugalmasan kell tudnia

nemzetközi verseny nyomása erősö-

egyre csökkenő sorozatnagyság:

használni az erőforrásokat.

dik. Az automatizálás gyorsabb rea-

hálózatba kapcsolva gazdaságos a

A TRUMPF moduláris automatizálási

gálást, a gyártásnál pedig hatékony

termelés, és az alkalmazkodóképesség

koncepciói segítenek Önnek.

erőforrás-kihasználást tesz lehetővé.

is megmarad. Ennek alapját az automatizált gépek teremtik meg.

Közelebb a
piachoz

A kevesebb
több

A jövő ipara

Termékáttekintés
a hátoldalon
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Automatizálás

Előnyök

Áttekinthetőség

Az időpazarló keresgélés helyett egyetlen gombnyomásra szem
előtt vannak az anyagok és a gyártási folyamat. Az anyag rendelkezésre bocsátása just in time rendszerű, amely növeli a termelékenységet.

Szabadságot teremt

Az előrelátó gyártás és az optimalizált folyamatok rendet és nyugalmat teremtenek. Az üzemi légkör nyugodt, az ügyfelek pedig
nagyra értékelik a vállalat megbízhatóságát.
Elégedett ügyfelek és munkatársak.

Gyorsabb és rugalmasabb gyártás.

Ergonómia

Az egyhangú, megterhelő munka helyett automatizált folyamatok. Az ergonomikusabb folyamatok és a vonzó feladatok motiválják a dolgozókat, és javítják a darabok minőségét.

Versenyelőny növelése

Csökken a helyigény, és javul a gépek kihasználtsága. Gazdaságosabb a termelés, amely akár éjjel-nappal is folytatható. Csökken a
darabköltség, ami nagyobb mozgásteret biztosít a kalkuláció számára.

Több motiváció és jobb minőség.
Tökéletesen meggyőzött ügyfelek.
Számolja ki Ön is: ld. a 66. oldaltól

A képen a Franz Hof GmbH gyártó részlege látható.
n

Olvassa el ügyfeleink tapasztalatait a www.blechhelden.com/hof weboldalon.

Automatizálás

Előnyök

Az automatizálás
kifizetődő
Az automatizálási megoldások egyértelművé teszik a folyamatokat.
A dolgozók a legfontosabb feladataikra tudnak koncentrálni, és munkájukat
is motiváltabban végzik. Az ügyfelek megbízható szállítóként tartják számon
a vállalatot. Gazdaságosabbá válik a munkavégzés, és nagyobb lesz a mozgástér
a pénzügyi tervezésben.

A GÉPTŐL AZ INTELLIGENS RENDSZERIG
Bármilyen szinten is kívánja automatizálni a gyártást, biztos, hogy a TRUMPF
ideális módon egymáshoz hangolt automatizálási, raktározási és szoftveres
megoldásokat kínál az Ön számára, az automatizált felrakástól kezdve egészen
a gyártási folyamatok hálózatba kapcsolásáig.

Minél nagyobb az automatizálás foka, annál
inkább megnő a gyártási folyamatok biztonsága,
a gépek kihasználtsága, és ezzel együtt a kibocsátott össztermék mennyisége is.
Nem automatizált
gép

n Az

Nem automatizált
gép

Teljesen automatizált gép raktárrendszeri csatlakozással

Teljesen automatizált, a folyamatokat
teljes mértékben
átfogó gyártás

alábbi filmen megtekintheti, hogy mennyire kifizetődő az automatizálás:
www.trumpf.info/vj81in
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Előnyök

Automatizálás

TRUMPF. A legjobb
választás
Válassza a TRUMPF-ot, hogy kiváló partnerre tegyen szert az automatizálási feladatok
végrehajtásában! Így egy minden tekintetben összehangolt, teljes rendszerhez
jut hozzá, amely tökéletesen illeszkedik az Ön gyártórendszeréhez. Mivel a gépek,
a szoftverek, a raktárak és az automatizálás tökéletes összhangban állnak egymással.
Ez pedig felgyorsítja, valamint hatékonyabbá és rugalmasabbá teszi a gyártást –
napjainkban és a jövőben is.

A MEGOLDÁS SZENVEDÉLYE
Élvezze a TRUMPF teljes körű szolgáltatását, amellyel levesszük a gondokat az Ön
válláról. Minden szaktudásunkat bevetve, szívvel-lélekkel végigkísérjük Önt az ötlettől
egészen a megvalósításig. Szolgáltatásunk sajátossága: a teljes projekt során
személyes kapcsolattartó partner áll az Ön rendelkezésére.

Állapotfelmérés
Tanácsadóink az elején felmérik
a lemezgyártással kapcsolatos
folyamatokat. Az eredmény megmutatja, hogy milyen mértékben
optimalizálható a gyártás.

nA

Tervezés
A központi projekttervezés a rendszer egészét veszi figyelembe. Egy
3D-s layout-tervet küldünk Önnek,
amelyhez a jövőbeni gyártási folyamatot is szimuláljuk.

Megvalósítás
A teljes projekt menedzselését
átvállaljuk. A személyes kapcsolattartó partner a felméréstől a
végátvételig az Ön rendelkezésére
áll.

képeken a STAMM Blechtechnik nevű cégnél lebonyolított projekt folyamata látható.

Olvassa el a projektről szóló teljes cikket a www.blechhelden.com/stamm honlapon

Támogatás
Legyen szó a folyamatokhoz
kapcsolódó folyamatos javításról
vagy az automatizált rendszer
kiépítéséről: ránk mindig hosszú
távon számíthat.

Automatizálás

AZ ÖN TAPASZTALT PARTNERE
A TRUMPF automatizálási megoldásai már több mint 30 éve élvezik az ügyfelek bizalmát.
Ez alatt az idő alatt több mint 1500 automatizált lemezmegmunkáló rendszer készült el világszerte.
A világon több mint 4500 TRUMPF gyártmányú gép kapcsolódik raktárrendszerekhez. Élvezze Ön
is a sokéves tapasztalat előnyeit – TRUMPF szaktanácsadójuk készséggel segít Önöknek.

Előnyök
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Előnyök

Automatizálás

Folyamatos termelés
A hálózatba kapcsolt gépekkel zökkenőmentesen folyik a termelés, mert a kezelők
és a gépek tökéletes csapatot alkotnak. Ezenkívül a gépek is kommunikálnak és
információcserét folytatnak egymással. Mindez az anyagmozgatás és a gépfunkciók
automatizálásával, valamint a folyamatok intelligens szoftverek segítségével történő
összekapcsolásával érhető el.

„E-mail a kezelőnek: A lézergép nyugalmi
helyzetben van, üzemzavar nincs.”
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„Az fényorompó akadályt észlelt.“
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Automatizálás

Előnyök

ADATFOLYAM
„A 123-as raklap 10 db 1 mm-es szerkezeti acél
lemezzel úton van a stancológép felé.“

„Várakozom.“

Intelligens kapcsolat
A gépek üzenetet küldenek a központi
szoftvernek a gyártás állapotáról. Innen
teljesen automatikusan tervezhető és vezérelhető a gyártás. Ez minimálisra csökkenti
az irányítással kapcsolatos költségeket,
valamint felgyorsítja és zökkenőmentessé
teszi a folyamatokat. A műszaki ügyfélszolgálat közvetlen vonala ugyanezt a célt
szolgálja. A Visual Online Support (VOS)
segítségével virtuális módon odavihető
a géphez a szakértő.

ANYAGMOZGATÁS
LÉZE

ÉLHA

JLÍTÁ

R H EG

ES Z T

Felrakás, leszedés, szortírozás,

ÉS

hulladékkezelés
Az automatizált anyagmozgatás növeli
a gépek termelékenységét. Lehetővé válik
a felügyelet nélküli több műszakos üzem,
kis és közepes sorozatnagyságú termékek is
gazdaságosan és rugalmasan gyárthatók.

S
„Az 521-es megrendelésből 47 darab készült el.“

Raktár- és logisztikai
rendszerek
„A 435-ös megrendelés gyártása befejeződött.“
A hatékony anyagmozgatásról integrált
raktárrendszer gondoskodik, amely időt,
pénzt és gyártófelületet takarít meg. Nyersanyagokat, félkész- és késztermékeket
tárol, és szükség esetén automatikusan
a megmunkáló állomásokra továbbítja
azokat.
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Áttekintés – 2D lézer

„A moduláris és átalakítható felépítésnek
köszönhetően szinte minden layouthoz és
minden gyártási elgondoláshoz megtaláljuk
a megfelelő megoldást az ügyfelek számára.”
Norbert Gruhl, TruLaser automatizálási fejlesztésvezető

Automatizálás

Automatizálás

2D lézer – Áttekintés

Az automatizált lézeres
megmunkálás meggyőző
A TruLaser vágógéphez a moduláris automatizálási egységek széles választéka áll
az Ön rendelkezésére.
Így teljes mértékben az Ön egyéni igényeihez tudjuk igazítani a megoldást,
a félautomata felrakástól egészen a raktárrendszerhez kapcsolódó, teljesen automatizált gépekig.

FELRAKÁS

SZORTÍROZÁS

LoadMaster_________________________________ 12

SortMaster__________________________________ 26

Egyszerű felrakás

Kis- és nagyméretű darabok teljesen automatizált
szortírozása

FELRAKÁS + LESZEDÉS

SEGÉDPALETTÁS ÜZEM

LiftMaster Compact__________________________ 16
Osztályunk legjobbjar

PalletMaster Tower__________________________ 28
A többszörös palettacserélő

LiftMaster Linear Basic_______________________ 20
A karcsú, portálos megoldás
LiftMaster Shuttle ___________________________ 22

FELRAKÁS + LESZEDÉS, SZORTÍROZÁS
+ SEGÉDPALETTÁS ÜZEM

Kiváló rugalmasság az anyagáramlás és
a layout terén

LiftMaster Sort______________________________ 14
Rugalmas felrakás, leszedés und szortírozás

FELRAKÁS + LESZEDÉS +
SEGÉDPALETTÁS ÜZEM

LiftMaster Linear_____________________________ 18

LiftMaster___________________________________ 14

LiftMaster Store_____________________________ 24

Rugalmas felrakás és leszedés

Rendkívül gyors kapcsolat a raktárrendszerrel

Az univerzális portálos megoldás

LiftMaster Store Linear_______________________ 24
Rendkívül gyors kapcsolat a raktárrendszerrel,
több gép összekapcsolásával
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LoadMaster

Automatizálás

Egyszerű felrakás

LoadMaster
25 mm

vastag lemezek egyszerű
felrakása

Gyorsabban
többet termelni

Biztonságos
folyamatok
vékony lemezeknél is
A LoadMaster univerzális felrakó egység automatikusan
látja el a gépet nyerslemezekkel. Egy vákuumos szívókorong a felrakó állomásról a palettacserélőhöz továbbítja,
majd arra ráhelyezi a lemezeket.
A LoadMaster segítségével a gép jobban kihasználható, és kisebb költségek mellett növelhető a gyártási mennyiség. Ennek
során a folyamatbiztonság az elsődleges szempont – bármely
lemezvastagságról legyen is szó. A leválasztó szívóberendezés
és a szétválasztó mágnesek vékony lemezek esetében is biztosítják a folyamat zökkenőmentességét.

Automatizálás

LoadMaster
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2D-LÉZER

„A feltörekvő és a haladó felhasználók kedvező árú és
felhasználóbarát anyagmozgató rendszerhez jutnak
hozzá a LoadMasterrel.”

A LoadMaster egy TruLaser 3030-as gép feltöltését
végzi.

ÉLHAJLÍTÁS

A gyorsabb anyagellátás érdekében a gép
egyszerűen összekapcsolható az anyagraktárral.

meg a LoadMaster-t működés közben:
www.trumpf.info/aytwhg

n Tekintse

Műszaki adatok
LoadMaster

TruLaser gép(ek)hez

Közepes
táblaméret

Nagy
táblaméret

Maxi
táblaméret

Túlméret

1225

1530

2040

2540

2060

2560

7025 fiber

3030 / 3030 fiber

3040 / 3040 fiber

7040 / 7040 fiber

3060 / 3060 fiber

8000

5030 / 5030 fiber

5040 / 5040 fiber

8000

5060

Max. lemezméret

mm x mm

2500 x 1250

3000 x 1500

4000 x 2000

4000 x 2500

6000 x 2000

6000 x 2500

Min. lemezméret

mm x mm

1000 x 1000

1000 x 1000

1000 x 1000

1000 x 1000

1000 x 1000

1000 x 1000

mm

25

25

25

20

25

20

kg

620

900

1600

1600

2400

2400

Max. lemezvastagság
Max. lemezsúly

RAKTÁR

A lemezek folyamatbiztos szétválasztása növeli a
termelékenységet, és csökkenti a selejt mennyiségét.

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

LÉZERES CSŐVÁGÁS

Mathis Schmidt, TruLaser automatizálási fejlesztő

Jellemző felszereltség

Leválasztó berendezés

N

Kocsirendszerek

N

Összeköttetés a raktárrendszerrel

N

n Standard
n Opcionális
N Adott esetben utólag felszerelhető
A módosítások jogát fenntartjuk. Az ajánlatunkban és a rendelés-visszaigazolásunkban közölt adatok tekintendők mérvadónak.

SZOFTVER

Felrakó állomás
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LiftMaster és LiftMaster Sort

Automatizálás

Rugalmas felrakás, leszedés und szortírozás

LiftMaster és LiftMaster Sort
Szinte karcolás
nélküli
lemezkivétel 15 mm
lemezméretig

Rugalmas

telepítési és használati
lehetőség

Felügyelet nélküli
4 percnél rövidebb

gyártás, éjjel is

teljes felrakási / leszedési ciklus
raklapcserével együtt

A különböző telepítési változatoknak köszönhetően az
automatizálási funkciók nagy része rugalmasan megvalósítható a LiftMaster segítségével, a felrakástól és
a leszedéstől kezdve a paletták kezelésén át egészen
a kész alkatrészek kivételéig.
A LiftMaster lengőkarja automatikusan hozzáigazodik a helyi
adottságokhoz. Ez rugalmassá teszi a gyártást, és fokozza a
termelékenységet a megszokott környezetben. A kipróbált
TRUMPF szívókerettel és a leszedő fésűvel folyamatbiztos és
igény esetén szinte karcolásmentes rendszer áll rendelkezésre
a darabok kezeléséhez.

LiftMaster Sort szortírozás funkcióval: Elkülöníti a
rácshulladéktól a késztermékeket, és lerakja azokat.

Automatizálás

LiftMaster és LiftMaster Sort
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2D-LÉZER

„Az olcsó versenytársakkal csak magas szinten automatizált lemezgyártási lánccal tudjuk a költségek tekintetében is felvenni a versenyt.”

A LiftMaster Sort segítségével a nagy
darabok is elkülöníthetők a
rácshulladéktól.

A LiftMaster egy TruLaser 3030-as
gép feltöltését és leszedését végzi.

A LiftMaster egy TruLaser 3030-as
gépet és egy TruStore 3030-as
rendszert kapcsol egymáshoz
közvetett módon.

Az alábbi linken működés közben is megtekintheti a LiftMaster és LiftMaster Sort egységeket:
www.trumpf.info/6uqln5

n

Műszaki adatok
LiftMaster / LiftMaster Sort

TruLaser gép(ek)hez

Közepes táblaméret

Nagy táblaméret

Maxi táblaméret

Túlméret

1225

1530

2040

2540

7025 fiber*

3030 / 3030 fiber

3040 / 3040 fiber

7040* / 7040 fiber

5030 / 5030 fiber

5040 / 5040 fiber

8000

Max. lemezméret

mm x mm

2500 x 1250

3000 x 1500

4000 x 2000

4000 x 2500

Min. lemezméret felrakásnál / leszedésnél

mm x mm

1000 x 1000 / 150 x 150

1000 x 1000 / 150 x 150

1000 x 1000 / 150 x 150

1000 x 1000 / 150 x 150

mm

25 / 25 / – / –

25 / 25 / 15 / 25

25 / 20 / 15 / 25

20 / 12 / – / –

kg

620 / 620

900 / 900

1600 / 1260

1600 / 950

Szívókeret / fésű

/–

/

/

/–

Leválasztó berendezés

/–

/

/

/–

Max. lemezvastagság felrakásnál / leszedésnél / szalagfésű – leszedésnél / segédpaletták
– leszedésnél
Max. lemezsúly felrakásnál / leszedésnél

ÉLHAJLÍTÁS

A segédpaletták egyszerűen
felrakhatók és leszedhetők a
LiftMasterrel.

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

LÉZERES CSŐVÁGÁS

Johann Hochstöger, Fröling Heizkessel- und Behälterbau Ges. m. b. H.
n Olvassa el a teljes beszámolót a www.blechhelden.com/froeling weboldalon

N

/–

/

/

/–

Vékonylemez-szétválasztás

N

/–

/

/

/–

Darabszétválasztás

–/–

–/

–/

–/–

Kiegészítő szívókeret

–/–

–/

–/

–/–

Szalagfésű 15 mm lemezvastagságig

N

/–

/

/

/–

Kocsirendszerek

N

/–

/

/

/–

Segédpalettás üzem

N

–/–

/

/

–/–

Összeköttetés a raktárrendszerrel

N

/–

/

/

/–

n Standard
n Opcionális
N Adott esetben utólag felszerelhető
– Nem áll rendelkezésre
A módosítások jogát fenntartjuk. Az ajánlatunkban és a rendelés-visszaigazolásunkban közölt adatok tekintendők mérvadónak.

* A LiftMaster Sort-hoz nem.

SZOFTVER

SortMaster

RAKTÁR

Jellemző felszerelés (LiftMaster / LiftMaster Sort)
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LiftMaster Compact

Automatizálás

Osztályunk legjobbja

LiftMaster Compact
Az alkatrészek
ergonomikusan
vehetők le

90 másodpercnél
rövidebb

a PartMaster-nek köszönhetően

teljes felrakási / leszedési ciklus
palettacserével együtt

Nagyobb termelékenység

a párhuzamos felrakásnak
és leszedésnek köszönhetően

Bővíthetőség
gyártócellává a TruStore
és a PartMaster segítségével

A LiftMaster Compact a leggyorsabb és legpraktikusabb

A LiftMaster Compact különösen a rövid tábla-futásidők ese-

felrakó és leszedő egység a TRUMPF lézeres termékkíná-

tében jelent vonzó, dinamikus és átalakítható megoldást,

latában. Amíg a szívókorong lemezeket szed le a gépről

akárraktári összeköttetéssel, akár anélkül. A szinkron felrakó

a palettacserélő segítségével, addig a fésűkeret vágott

és leszedő egységbe épített szívókeret és fésű kifogástalanul

lemezeket tud lerakni a szinkron felrakó és leszedő

bevált a gyakorlatban, és különösen megbízhatóvá teszi az

egységre. Ez pedig időt, pénzt és helyet takarít meg.

egységet.

Az egység közvetlenül, egyszerűen integrálható a
TruStore rendszerbe, de felszerelhető a PartMaster kézi
szortírozó állomással is.

Automatizálás

LiftMaster Compact
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„Hatékonyabban és gazdaságosabban kell termelnünk. Ez akkor
sikerül, ha karcsúsítjuk a gyártást. Emiatt automatizáltuk az új
TruLaser 3030-ast.“
Harald Keller, Keller Blechtechnik GmbH
Olvassa el a teljes beszámolót a www.blechhelden.com/keller weboldalon

A szinkron felrakó és leszedő egység
párhuzamos felrakást és leszedést
végez a LiftMaster Compact központi
egységeként.

Keresztirányban felállított TruLaser
3030-as gép LiftMaster Compact
egységgel.

TruStore 3030-as géphez kapcsolt
PartMaster állomással teljesen
rugalmas megoldást jelent.

Hosszirányban felállított TruLaser
3030-as gép LiftMaster Compact
egységgel és PartMaster állomással.

Műszaki adatok
LiftMaster Compact

TruLaser gép(ek)hez

Nagy táblaméret

Maxi táblaméret

1530

2040

3030 / 3030 fiber

3040 / 3040 fiber

5030 / 5030 fiber

5040/ / / / / 5040 fiber

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

LÉZERES CSŐVÁGÁS

n

7040/ / / / / 7040 fiber

mm x mm

3000 x 1500

4000 x 2000

mm x mm

1000 x 1000 / 150 x 150

1000 x 1000 / 150 x 150

mm

25 / 25 / 15

25 / 20 / 15

Max. lemezsúly felrakásnál / leszedésnél

kg

900 / 900

1600 / 1260

A késztermék-paletták max. felrakási súlya

kg

3000

5000

A felrakható rakat max. magassága, külön egység / TruStore / nagyraktár-rendszer esetén

mm

300 / 170 / 130

300 / 90 / 130

A leszedhető rakat max. magassága, külön egység / TruStore / nagyraktár-rendszer esetén

mm

250 / 170 / 200

250 / 170 / 200

Max. lemezvastagság felrakásnál / leszedésnél / szalagfésű – leszedésnél

RAKTÁR

Max. lemezméret
Min. lemezméret felrakásnál / leszedésnél

ÉLHAJLÍTÁS

8000

Jellemző felszereltség
Szinkron felrakó és leszedő egység
Leszedő fésű
N

Szalagfésű 15 mm lemezvastagságig

N

PartMaster 12 mm lemezvastagságig

N

TruStore hozzákapcsolása

N

Kocsirendszerek

N

Összeköttetés a raktárrendszerrel

N

n Alapfelszereltség n Opció
N Adott esetben utólag felszerelhető
* Előreláthatólag 2016 őszétől rendelhető
A módosítások jogát fenntartjuk. Az ajánlatunkban és a rendelés-visszaigazolásunkban közölt adatok tekintendők mérvadónak.

*

SZOFTVER

Vékonylemez-szétválasztás
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LiftMaster Linear

Automatizálás

Az univerzális portálos megoldás

LiftMaster Linear
6mx2m

maximális lemezméret

3 gép

összekapcsolása vagy raktárrendszerhez kapcsolás

Teljesen
automatizált
SortMaster opcióval

Egyedülállóan
termelékeny

a rácshulladék-szeparátorral
A LiftMaster Linear lineáris tengelyének köszönhetően
akár három gép feltöltését és leszedését is képes elvégezni, akár hat állomáson. Az állomásokon kocsirendszerek, gépek, felrakó állomások vagy leszedő pódiumok hozzákapcsolására van lehetőség.
A sokoldalú LiftMaster Linear szinte minden felhasználási célra
megfelelő. A Sort vagy a rácshulladék-szeparátor bővítés a
kész alkatrészeket különíti el a rácshulladéktól. A SortMaster
hozzákapcsolásával teljesen automatizált, megbízható és
folyamatbiztos gyártócella hozható létre, amely ráadásul a
következő folyamathoz igazodva rakja le a kész alkatrészeket.

Automatizálás

LiftMaster Linear
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2D-LÉZER

„Az első olyan standard portálos megoldás, amely
6 m x 2 m-es lemezek felrakására és leszedésére
képes.“

A gép a gyorsabb anyagellátás
érdekében egyszerűen hozzákapcsolható egy nyersanyagraktárhoz.

A rácshulladék-szeparátorral még
termelékenyebb; táblánként csupán
egyetlen löketre és egy percre van
szüksége.

TruLaser 5060-as gép LiftMaster
Linear egységgel és kettős kocsival.

A LiftMaster Linear egységgel három
TruLaser 5060-as gép is összekapcsolható.

Műszaki adatok
LiftMaster Linear

TruLaser gép(ek)hez

Nagy táblaméret

Maxi táblaméret

Túlméret

1530

2040

2060

3030 / 3030 fiber

3040 / 3040 fiber

3060

5030 / 5030 fiber

5040 / 5040 fiber

5060

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

LÉZERES CSŐVÁGÁS

Norbert Gruhl, TruLaser automatizálási fejlesztésvezető

7040 / 7040 fiber

Max. lemezméret

mm x mm

3000 x 1500

4000 x 2000

6000 x 2000

Min. lemezméret felrakásnál / leszedésnél

mm x mm

1000 x 1000 / 150 x 150

1000 x 1000 / 150 x 150

1000 x 1000 / 150 x 150

mm

25 / 25 / 15 / 25

25 / 20 / 15 / 25

25 / 25 / – / –

kg

900 / 900

1600 / 1260

2300 / 2300

MMax. lemezvastagság felrakásnál / leszedésnél / szalagfésű – leszedésnél / segédraklapok – leszedésnél
Max. lemezsúly felrakásnál / leszedésnél

ÉLHAJLÍTÁS

8000

Jellemző felszereltség
Szívókeret / fésű

N

Vékonylemez-szétválasztás

N

–

Darabszétválasztás

–

Kiegészítő szívókeret

–

Maradékrács-szeparátor akár 6 mm lemezvastagságig

–

–

Szalagfésű 15 mm lemezvastagságig

N

–

SEGÉDPALETTÁS ÜZEM

N

–

Kocsirendszerek

N

Több gép összekapcsolása
Összeköttetés a raktárrendszerrel

N

n Standard
n Opcionális
N Adott esetben utólag felszerelhető
– Nem áll rendelkezésre
A módosítások jogát fenntartjuk. Az ajánlatunkban és a rendelés-visszaigazolásunkban közölt adatok tekintendők mérvadónak.

SZOFTVER

SortMaster

RAKTÁR

Leválasztó berendezés

20

LiftMaster Linear Basic

Automatizálás

A karcsú, portálos megoldás

LiftMaster Linear Basic
2 gép

jobb kihasználása

200 másodperces

teljes felrakási és leszedési ciklus
palettacserével együtt

Kiváló
minőségű
alkatrészek
Rugalmas
elrendezés

Egyszerű, kompakt és megbízható: A LiftMaster Linear
Basic optimális ár-érték arányú, karcsú megoldás lemezek felrakásához és leszedéséhez. A LiftMasterhez
képest kb. 15%-kal kisebb felületre van szükség a felállításhoz. Kocsirendszerek segítségével közvetett módon
raktárral is összekapcsolható.
A LiftMaster Linear Basic egységhez egyszerre több gép is hozzákapcsolható. Így akár két gép kihasználtságának fokozására
is lehetőség nyílik, max. négy állomáson. A kocsirendszerek,
a felrakó állomások és a leszedő pódiumok ugyanolyan rugalmasan és univerzálisan hozzákapcsolhatók, mint a LiftMaster
Linear esetében.

a szalagfésű
alkalmazásával

Automatizálás

LiftMaster Linear Basic
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„A LiftMaster Linear Basic teljes mértékben a felrakásra
és a leszedésre összpontosít, miközben rendkívül vonzó
ár-érték arányt kínál.”

A TRUMPF szívókerettel biztonságos a
felrakási folyamat.

A szalagfésűvel szinte karcolásmentesen elvégezhető a leszedés, ami
javítja az alkatrészek minőségét.

TruLaser 3030-as géphez kapcsolt
LiftMaster Linear Basic.

Több gép összekapcsolása a
LiftMaster Linear Basic egységgel.

Az alábbi linken működés közben is megtekintheti a LiftMaster Linear Basic egységet:
www.trumpf.info/ujp6ni

n

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

LÉZERES CSŐVÁGÁS

Patrick Bauer, automatizálásért / folyamatokért felelős termékmarketing munkatárs

Műszaki adatok
LiftMaster Linear Basic

Nagy táblaméret

3030
3030 fiber
5030
5030 fiber

Max. lemezméret

mm x mm

3000 x 1500

Min. lemezméret felrakásnál / leszedésnél

mm x mm

1000 x 1000 / 150 x 150

Min. lemezméret, leszedés

mm x mm

150 x 150

mm

25 / 25 / 15

kg

900 / 900

Max. lemezvastagság felrakásnál / leszedésnél / szalagfésű – leszedésnél
Max. lemezsúly felrakásnál / leszedésnél
Jellemző felszereltség

RAKTÁR

TruLaser gép(ek)hez

ÉLHAJLÍTÁS

1530

Szívókeret / fésű

Vékonylemez-szétválasztás

N

Szalagfésű 15 mm lemezvastagságig

N

Kocsirendszerek

N

Több gép összekapcsolása
Összeköttetés a raktárrendszerrel

N

n Standard
n Opcionális
N Adott esetben utólag felszerelhető
A módosítások jogát fenntartjuk. Az ajánlatunkban és a rendelés-visszaigazolásunkban közölt adatok tekintendők mérvadónak.

SZOFTVER

Leválasztó berendezés
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LiftMaster Shuttle

Automatizálás

Kiváló rugalmasság az anyagáramlás és a layout terén

LiftMaster Shuttle
Kötegmagasság
800 mm-ig

60 másodperc
idő két vágás között

Ideális hozzáférés

az alapanyag- és a készalkatrészköteghez

100%-os
rugalmasság

a telepítés és az anyagáramlás
során
A LiftMaster Shuttle a lehető legrugalmasabb automatizálást nyújtja az Ön TruLaser 2030 fiber berendezése
számára. A számos telepítési lehetőségnek köszönhetően
az automatizálást nem csak a rendelkezésre álló helyhez,
hanem az Ön termelésében szükséges anyagáramlásához
is hozzá lehet igazítani.
A LiftMaster Shuttle egy kiegészítő Shuttle palettát használ a
felrakáshoz és leszedéshez. Így a palettacserélő szabad marad
kisebb sorozatméretek vagy rövid határidős feladatok felszerszámozásához. Ez az egyedülálló koncepció ezért ideális a
rugalmas nappali műszakhoz, emellett pedig további kapacitást
biztosít a felügyelet nélküli éjszakai műszak alatt.

LiftMaster Shuttle

23

„A LiftMaster Shuttle a TruLaser 2030 fiber ideális kiegészítése: Teljes rugalmasság a raklapcserélővel és magas
termelékenység felügyelet nélküli automatizált üzemnél
– pl. az éjszakai műszakban.”

LÉZERES CSŐVÁGÁS

Tobias Reuther, a TRUMPF automatizálási csoportjának menedzsere

2D-LÉZER

Automatizálás

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

Kompakt telepítés kettős kocsival a felrakáshoz és a
leszedéshez.

Műszaki adatok
LiftMaster Shuttle

Nagy táblaméret

TruLaser gép(ek)hez

TruLaser 2030 fiber

Max. lemezméret

mm x mm

3000 x 1500

Min. lemezméret felrakásnál / leszedésnél

mm x mm

1250 x 1250

Min. lemezméret, leszedés

mm x mm

1250 x 1250

mm

12

kg

470

Max. lemezvastagság felrakásnál / leszedésnél
Max. lemezsúly felrakásnál / leszedésnél
Jellemző felszereltség

ÉLHAJLÍTÁS

Az alábbi linken működés közben is megtekintheti
a LiftMaster Shuttle rendszert:
www.trumpf.com/s/1qvkn9

Optimális hozzáférés a nyerslemez- és készalkatrészköteghez.

RAKTÁR

Teljes rugalmasság – az anyag felrakása és leszedése
a palettacserélő vagy a LiftMaster Shuttle segítségével történik.

Shuttle-paletta
Szívókeret / fésű
Leválasztó berendezés
Kocsiopció

Több gép összekapcsolása
n Standard
n Opcionális
N Adott esetben utólag felszerelhető
A módosítások jogát fenntartjuk. Az ajánlatunkban és a rendelés-visszaigazolásunkban közölt adatok tekintendők mérvadónak.

SZOFTVER

Összeköttetés a raktárrendszerrel
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LiftMaster Store és LiftMaster Store Linear

Automatizálás

Rendkívül gyors kapcsolat a raktárrendszerrel, több gép összekapcsolásával

LiftMaster Store és
LiftMaster Store Linear
Bővíthető
Termelékenyebb

megoldás, közvetlen
raktári hozzáféréssel

a TruStore és a
PartMaster segítségével
gyártócellává bővíthető
egység

100 másodperces

teljes felrakási / leszedési ciklus
palettacserével együtt, a szinkron
felrakó és leszedő egységgel

Verhetetlen

megoldás a rácshulladék-szeparátorral

A LiftMaster Store mint közvetlenül raktárhoz kapcsolt
portálos megoldás kevés helyet igényel és nagy játékteret kínál a gyártás kialakításához.
A LiftMaster Store nagy teljesítménye számos bevált TRUMPF
technológián alapul. Ezekhez tartozik például a megbízható
felrakást és leszedést biztosító, fésűvel felszerelt szívókeret,
valamint a termelékenységet fokozó szinkron felrakó és leszedő egység. A független polckezelő berendezéssel a LiftMaster
Store gyorsan hozzáfér a raktárban található raklapokhoz.
Ezért különösen alkalmas az automata rácshulladék-szeparátorhoz.

A LiftMaster Store Linear több állomással akár három
géphez is hozzákapcsolható.

Automatizálás

LiftMaster Store és LiftMaster Store Linear
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„A raktári hozzáférési idők jelentős lerövidítése érdekében a LiftMaster Store közvetlenül összekapcsolható
a raktárral, és opcióként szinkron felrakó és leszedő
egységgel is rendelhető.”

A szinkron felrakó és leszedő egység
párhuzamos felrakást és leszedést
tesz lehetővé, és ezzel fokozza a
termelékenységet.

A LiftMaster Store egy TruLaser
5030-as gépet kapcsol össze
közvetlenül egy TruStore 3030-as
rendszerrel és egy SortMaster
egységgel.

LiftMaster Store Linear rendszerhez és
TruStore 3030-as rendszerhez
kapcsolt gép.

Az alábbi linken működés közben is megtekintheti a LiftMaster Store rendszert:
www.trumpf.info/mkcpfs

n

Műszaki adatok
LiftMaster Store / LiftMaster Store Linear

TruLaser gép(ek)hez

Nagy táblaméret

Maxi táblaméret

1530

2040

3030 / 3030 fiber

3040 / 3040 fiber

5030 / 5030 fiber

5040 / 5040 fiber
7040 / 7040 fiber
8000

Max. lemezméret

mm x mm

3000 x 1500

4000 x 2000

Min. lemezméret felrakásnál / leszedésnél

mm x mm

1000 x 1000 / 150 x 150

1000 x 1000 / 150 x 150

mm

25 / 25 / 15

25 / 20 / 15

kg

900 / 900

1600 / 1260

Max. lemezvastagság felrakásnál / leszedésnél / szalagfésű – leszedésnél
Max. lemezsúly felrakásnál / leszedésnél

ÉLHAJLÍTÁS

A rácshulladék-szeparátorral még
termelékenyebb; táblánként csupán
egyetlen löketre és egy percre van
szüksége..

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

LÉZERES CSŐVÁGÁS

Mathis Schmidt, TruLaser automatizálási fejlesztő

/

/

SortMaster

N

/

/

Vékonylemez- / darabszétválasztás

N

/

/

Kiegészítő szívókeret

/

/

Maradékrács-szeparátor akár 6 mm lemezvastagságig

/

–/–

Szinkron felrakó és leszedő egység

/

–/–

Szalagfésű 15 mm lemezvastagságig

N

/

/

Segédpalettás üzem

N

/

/

–/

–/

/

/

Több gép összekapcsolása
TruStore / STOPA hozzákapcsolása

N

n Standard
n Opcionális
N Adott esetben utólag felszerelhető
– Nem áll rendelkezésre
A módosítások jogát fenntartjuk. Az ajánlatunkban és a rendelés-visszaigazolásunkban közölt adatok tekintendők mérvadónak.

SZOFTVER

Szívókeret / fésű / leválasztó berendezés

RAKTÁR

Jellemző felszereltség (LiftMaster Store / LiftMaster Store Linear)
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SortMaster

Automatizálás

Kis- és nagyméretű darabok teljesen automatizált s
zortírozása

SortMaster

Termelékenyebb
mert automatikusan szedi le
a darabokat

Jobb minőség

mert szinte karcolásmentesen végzi
a leszedést

100 kg

max. darabsúly

1000 mm x 1500 mm
maximális darabméret

A SortMaster vágott késztermékeket szed le, szortíroz
és rendez kötegekbe. A SortMaster segítségével
teljesen automatikus üzemmódban is üzemeltethető a
lézeres gép. Ilyenkor egy raktárhoz kell kapcsolni egy
LiftMaster-rel. Így megbízhatóan folyik a gyártás, igény
esetén akár a nap 24 órájában is.
A Smart Functions önállóan elhárítja a potenciális üzemzavarokat. Az automatikus leválasztás-ellenőrzésnél például:
Ha nem válik le egy adott darab, akkor a megfogófej rázással
választja el a rácshulladéktól.

Automatizálás

SortMaster

27
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„Napjainkra optimális automatizálási fokot értünk el.
Ma már sok olyan darabot magunk gyártunk, amelyek gyártását
egyébként ki kellene helyeznünk.”

A segédmegfogó akár 1000 mm x 1500 mm-es
darabok leszedésére is képes, és egy megfogó-tengelykapcsoló segítségével egyszerűen kezelhető.

Smart Functions: A darabok leválasztását felügyeli és a kész alkatrészek rácshulladéktól történő elkülönítésének hatékonyságát fokozza azáltal, hogy rezgésbe hozza a megfogófejet.

SortMasterrel felszerelt és LiftMaster Store
segítségével TruStore 3030-as rendszerhez
közvetlenül hozzákapcsolt TruLaser 5030-as gép.

TruLaser 3030 LiftMaster Sort és SortMaster
egységgel, valamint kocsirendszerekkel.

Az alábbi linken működés közben is megtekintheti a SortMaster rendszert:
www.trumpf.info/g72yzx

TruLaser gép(ek)hez

Nagy táblaméret

Maxi táblaméret

1530

2040

3030 / 3030 fiber

3040 / 3040 fiber

5030 / 5030 fiber

5040 / 5040 fiber

ÉLHAJLÍTÁS

n

Műszaki adatok
SortMaster

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

LÉZERES CSŐVÁGÁS

Daniel Peltier, HEIN Backöfen & Kältetechnik
n Olvassa el a teljes beszámolót a www.blechhelden.com/hein weboldalon

Max. darabsúly
Min. / max. darabméret

kg

100

100

mm

30 x 80 / 1000 x 1500

30 x 80 / 1000 x 1500

Jellemző felszereltség

RAKTÁR

7025 fiber

Megfogófej
Mágneses szívókorongos megfogó
Szétnyitható szívólécek
Megfogó-tengelykapcsoló

Kocsirendszerek

N

Összeköttetés a raktárrendszerrel

N

n Standard
n Opcionális
N Adott esetben utólag felszerelhető
A módosítások jogát fenntartjuk. Az ajánlatunkban és a rendelés-visszaigazolásunkban közölt adatok tekintendők mérvadónak.

SZOFTVER

Tisztítókefék
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PalletMaster Tower

Automatizálás

A többszörös palettacserélő

PalletMaster Tower
Jobb minőség

egyenkénti lemezmegmunkálással

Akár 50%-kal*

javul a gép kihasználtsága a
felügyelet nélküli műszakokkal

Rugalmas

nagy kapacitású rendszer

A PalletMaster Tower rendszerrel kedvező áron kezdhető el a felügyelet nélküli gyártás. Ez a rendszer az automatizált palettacserét és a kompakt raktártechnikát
ötvözi egymással. Így akár 20 db, különböző anyagtípust tartalmazó palettát is képes tárolni, és teljesen
automatikusan végzi a megmunkálást. Eközben minden
egyes lemezhez és táblához külön palettát használ.
A PalletMaster Tower szinte karcolás nélkül cseréli a vékony
lemezeket, a vastag lemezeknél pedig hosszú időre lehetővé
teszi a felügyelet nélküli megmunkálást. Ezáltal idő- és költségmegtakarítást eredményez.

* Két nappali műszak, plusz egy felügyelet nélküli éjszakai műszak.

PalletMaster Tower

„Cégünk erőssége a rugalmasság és a gyorsaság. A célzott automatizálásra nagy hangsúlyt fektetünk, hogy még jobbak legyünk ezen a területen. A PalletMaster Tower segítségével a TruLaser 3030-as gépünk éjjel-nappal folyamatbiztosan dolgozik. Így termelékenyebbek vagyunk, a szállítási idők lerövidülnek, és pontosan ez az, ami számomra fontos.”

Szortírozó- és támasztóléc-tisztító állomás:
produktív gépidővel párhuzamos felrakás, leszedés
és tisztítás.

A TruTool TSC 100 automatikusan együtt érkezik a
szortírozó- és támasztóléc-tisztító állomással.

Az alábbi linken működés közben is
megtekintheti a PalletMaster Tower:
www.trumpf.info/htweif

n

ÉLHAJLÍTÁS

PalletMaster Towerrel, valamint szortírozó- és támasztóléc-tisztító állomással felszerelt TruLaser 3030.

PalletMaster Towerrel felszerelt TruLaser 3030-as
gép.

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

LÉZERES CSŐVÁGÁS

Ton Koridon, Koridon Industriële Plaatbewerking
n Olvassa el a teljes beszámolót a www.blechhelden.com/koridon weboldalon
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2D-LÉZER

Automatizálás

Műszaki adatok
PalletMaster Tower

Nagy táblaméret
1530

TruLaser gép(ek)hez
Max. lemezméret

mm x mm

3048 x 1524

Lemezvastagság

mm

0,8 – 25

Max. paletta-teherbírás
Rendszermagasság

kg
mm

Paletták száma

940
2787

3732

4878

6022

6

10

15

20

RAKTÁR

3030 / 3030 fiber / 5030 / 5030 fiber

Jellemző felszereltség
Be- / kitároló állomás

Szortírozó- és felfektetőléc-tisztító segédállomás

N

Szerkezeti acél támasztólécekkel rendelkező paletták

N

Nemesacél támasztólécekkel rendelkező paletták

N

n Standard
n Opcionális
N Adott esetben utólag felszerelhető
A módosítások jogát fenntartjuk. Az ajánlatunkban és a rendelés-visszaigazolásunkban közölt adatok tekintendők mérvadónak.

SZOFTVER

Polckezelő berendezés
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Áttekintés – Lézeres csővágás

Automatizálás

„Olyan gépet fejlesztettünk ki, amellyel teljesen
automatizált gyártás valósítható meg. Ez pedig
döntő jelentőségű az ügyfeleink versenyképessége szempontjából.”
Torsten Popp, TruLaser Tube fejlesztő

Automatizálás

Lézeres csővágás – Áttekintés

Automatizált lézersugaras
csővágás
Az automatizált lézersugaras csővágó gép éjjel-nappali üzemben is megbízhatóan
dolgozik – így még gyorsabban megtérül a befektetés. Élvezze Ön is a teljesen
automatizált anyagmegmunkálás és az ezzel egyidejűleg kiválóan hozzáférhető
TruLaser Tube gépek előnyeit.

FELRAKÁS
LoadMaster Tube____________________________ 32
Csövek és profilok felrakása
FELRAKÁS + SZORTÍROZÁS
Kizsilipelő állomás___________________________ 34
Kíméletes leszedés és szortírozás
HULLADÉKKEZELÉS
Fémhulladék-szállító szalag___________________ 34
Produktív gépidővel párhuzamos hulladékeltávolítás

31
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Automatizálás

LoadMaster Tube

Csövek és profilok felrakása

LoadMaster Tube
9,2 m

Akár
hosszúságú csövekhez is

Intelligens
folyamatvezérlés

Rugalmas

megoldás kis
sorozatméretek
esetén is
A LoadMaster Tube segítségével minimálisra csökken
a felszerszámozási idő. A munkadarabtár akár négy
tonna alapanyag befogadására is képes, amelyet az
adagolóegység elfogadhatósági vizsgálat után adagol
be a gépbe.
A gép szoftvere összehasonlítja a csövek geometriáját a tárolt
adatokkal, és így biztosítja a hibátlan működést. A befogórendszer az automatikusan lemért csöveket adja át a gépnek.
A kisebb sorozatok egész egyszerűen a szalagpálya segítségével vagy kézzel adagolhatók be. A Smart Profile Detection
segítségével a szokatlan profilok megmunkálása is folyamatbiztos. Az innovatív eljárás a beadagolás során felismeri a cső
szögállását és helyzetét, és automatikusan ehhez igazítja a
befogórendszert.

Automatizálás

LoadMaster Tube

33

2D-LÉZER

„A TruLaser Tube 7000-es gépünk munkadarabtára csaknem 4 tonna
anyag befogadására képes, valamint automatikusan ellenőrzi és
adagolja a csöveket. Így éjjel is felügyelet nélkül folyhat a gyártás.”

TruLaser Tube 5000-es géphez kapcsolt
LoadMaster Tube.

A TruLaser Tube 7000-es gép befordítható szalagpályával rendelkezik a kis sorozatok és a speciális
profilok kezeléséhez.

n

Az alábbi linken működés közben is megtekintheti a LoadMaster Tube egységet:
www.trumpf.info/7pnskr

ÉLHAJLÍTÁS

A széles befogóhengerek nagy pontossággal vezetik
a munkadarabokat a vágófejhez.

A TruLaser Tube 7000 teljesen automatikusan kezeli
az anyagot: automatikusan végzi az adagolást, a
leszedést, a szortírozást és a hulladék eltávolítását.

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

LÉZERES CSŐVÁGÁS

Udo Reichardt, Reichardt Metallverarbeitung

LoadMaster Tube
Max. csőhossz automatikus adagolásnál
Max. külső kör átmérője
Max. csőszakasz súlya

TruLaser Tube 5000

TruLaser Tube 7000

mm

6500 / 8000

6500 / 9200

mm

152

204 / 254

kg / m

20

25 / 37,5

Max. csősúly

kg

120

150 / 225

Max. kötegsúly

kg

4000

4000

RAKTÁR

Műszaki adatok

Jellemző felszereltség
Automatikus előkészítés

Karcolásmentes munkavégzés

N

15 mm-es csőátmérő

N

Elölről hozzákapcsolható LoadMaster Tube
Smart Profile Detection

N

n Standard
n Opcionális
N Adott esetben utólag felszerelhető
A módosítások jogát fenntartjuk. Az ajánlatunkban és a rendelés-visszaigazolásunkban közölt adatok tekintendők mérvadónak.

SZOFTVER

Szalagpálya
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Automatizálás

Kizsilipelő állomás és fémhulladék-szállító szalag

Kíméletes leszedés és szortírozás

Kizsilipelő állomás és
fémhulladék-szállító szalag
Produktív gépidővel
párhuzamos
fémhulladék-eltávolítás

Rugalmas

alkatrész-válogatás

A TruLaser Tube kizsilipelő állomás különösen kíméletesen szedi le a késztermékeket a szalagasztalokra, a rácsos ládákba vagy a tárolóedényekbe. Az egyes komponenseket tetszés szerint helyezheti el.
A szalagasztalok késztermék-pufferként szolgálnak, innen
pedig ergonomikus magasságban, a gyártással párhuzamosan
szedhetők le a darabok. A TruLaser Tube 7000 rugalmas kizsilipelő állomása ezenkívül a késztermékek szortírozását is
elvégzi. A fémhulladék-szállító szalag a produktív gépidővel
párhuzamosan távolítja el a hulladékokat a rendelkezésre
álló ládákba.

Kíméletes

késztermék-puffer

Automatizálás

Kizsilipelő állomás és fémhulladék-szállító szalag

2D-LÉZER

„A leszabott darabokat tetszés szerint, a szalagasztallal vagy a kizsilipelő állomáson keresztül, közvetlenül a rácsos ládákba szedjük le.
Így az adott megrendelés szerint, rugalmasan tudjuk alakítani a
késztermékek tárolását.”

35

LÉZERES CSŐVÁGÁS

Frank Steinhart, H. Steinhart Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG
n Olvassa el a teljes beszámolót a www.blechhelden.com/steinhart weboldalon

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

Rugalmas darabszortírozás a TruLaser Tube 7000-es gépen.

Az alábbi linken működés közben is
megtekintheti a kizsilipelő állomást:
www.trumpf.info/tx0r7l

TruLaser Tube 5000-es gép kizsilipelő állomással és fémhulladék-szállító
szalaggal.

ÉLHAJLÍTÁS

n

Kizsilipelő állomás

TruLaser Tube 5000

TruLaser Tube 7000

Max. késztermék hossz a kizsilipelő állomáson

mm

3000 / 6500

3000 / 4500 / 6500

Max. késztermék hossz a kizsilipelő állomáson a késztermék hossz
+ 1,5 m opcióval

mm

4500 / 8000

4500 / 6000 / 8000

Max. külső kör átmérője

mm

152

204 / 254

Jellemző felszereltség

RAKTÁR

Műszaki adatok

Automatikus előkészítés
Kisdarab-csúszda
Darableválasztás- és darableesés-érzékelő
–

Késztermék hossz + 1,5 m

N

Szalagasztal

N

Fémhulladék-szállító szalag
n Standard
n Opcionális
N Adott esetben utólag felszerelhető
– Nem áll rendelkezésre
A módosítások jogát fenntartjuk. Az ajánlatunkban és a rendelés-visszaigazolásunkban közölt adatok tekintendők mérvadónak.

SZOFTVER

NC-vezérlésű szortírozás –
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Áttekintés – Stancolás

Automatizálás

„Az automatizálást mindig az adott teljesítményosztályhoz igazítjuk, hogy ügyfeleinknek
maximális termelékenységet biztosítsunk a
TRUMPF stancoló- vagy kombinált gépeivel.”
Marcus Busch, TruPunch / TruMatic automatizálás fejlesztésvezetője

Automatizálás

Stancolás – Áttekintés

A stancolás automatizálása erősebbé tesz
Válasszon a lézersugaras vagy lézer nélküli stancológépeihez pontosan illeszkedő
automatizálási lehetőségek gazdag választékából. Használja ki a teljes körű szolgáltatást – többek között gépeket, automatizálási megoldásokat, programozás- és
irányítástechnikát – kínáló szolgáltató kulcsrakész koncepcióinak előnyét.

FELRAKÁS + LESZEDÉS + SZORTÍROZÁS

HULLADÉKKEZELÉS

SheetMaster_________________________________ 38

GripMaster__________________________________ 44

Alapanyag felrakása és leszedése, valamint

Rácshulladék leszedése

Késztermékek szortírozása
ShearMaster_________________________________ 44
Rácshulladék felaprítása

FELRAKÁS + LESZEDÉS
DisposeMaster_______________________________ 44
Kocsirendszerek_____________________________ 38

Fémhulladék szortírozása

A SheetMaster egyedi bővítése
SheetMaster Compact________________________ 40

SZERSZÁMKEZELÉS

Helytakarékos kezdeti megoldás a nyersanyag
felrakására és a Microjoint lemeztáblák leszedésére

ToolMaster / ToolMaster Linear /
Integrált szerszámcserélő_____________________ 46
Rugalmas szerszámtárolás és szerszámcsere

SZORTÍROZÁS
SortMaster Pallet____________________________ 38
Szortírozott késztermékek palettára helyezése
SortMaster Box______________________________ 42
Késztermékek szortírozása
SortMaster Box Linear________________________ 42
Késztermékek szortírozása egyenes vonalban
mozgatható tárolóedényekbe

37
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SheetMaster, SortMaster Pallet és kocsirendszerek

Automatizálás

Nyersanyag felrakása, valamint a késztermékek leszedése és szortírozása

SheetMaster,
SortMaster Pallet és Wagensysteme
8 mm

Akár
vastag lemezek
biztonságos kezelése

50 %-kal*

Akár
nagyobb
gépkihasználtság

Nagyobb termelékenység a felügyelet

nélküli felrakással / leszedéssel
és szortírozással

Gyártócellává
bővíthető a TruStore, a

SortMaster Box és a GripMaster
segítségével
A SheetMaster megbízhatóan elvégzi a stancoló gép vagy
a kombinált gép feltöltését és kiürítését, valamint a
darabok szortírozását. A szívókorongok felveszik a lemezeket vagy méretre szabott elemeket a felrakó állomásról, és a gépasztalra helyezik azokat. A késztermékeket
egy leszedő pódiumra rakja le a SheetMaster. A különböző szívókorongok használatával az adott géptípustól
függően rendkívül sokféle alkalmazás lehetséges.
A SortMaster Pallet egység jelentős mértékben megnöveli a
leszedési kapacitást. Alternatív megoldásként sínen vagy szíjhajtással mozgatott kocsirendszerek is használhatók a felrakási
és leszedési kapacitás növeléséhez. A kocsik használatával a
gép kompakt raktárrendszerekhez vagy nagyraktár-rendszerekhez is hozzákapcsolható.
* Két nappali műszak, plusz egy felügyelet nélküli éjszakai műszak.

Automatizálás

39

SheetMaster, SortMaster Pallet és kocsirendszerek

2D-LÉZER

„A három műszakos és hétvégi termeléssel, valamint a jövőre való
felkészüléssel kapcsolatos igényünk kielégítésére nagy termelékenységű, automatizált rendszert kellett beszereznünk.”

TruStore 3030-as rendszerhez
kapcsolt TruMatic 7000-es gép
SheetMasterrel, sínen mozgatott
kettős felrakó kocsival, valamint
SortMaster Pallet, SortMaster Box,
GripMaster és ToolMaster egységgel.

SheetMaster und ToolMaster Linear
egységgel automatizált TruPunch
5000-es gép.

Szíjhajtású kocsirendszerek a
felrakáshoz és a leszedéshez.

Műszaki adatok
SheetMaster

TruPunch
3000

TruPunch
5000

TruMatic 6000 /
TruMatic 6000 fiber

TruMatic
7000

Közepes
Nagy
Közepes
Nagy
Túlméret Közepes
Nagy
Közepes
Közepes Túlméret
táblaméret táblaméret táblaméret táblaméret
táblaméret táblaméret táblaméret táblaméret
3025

3030

5025

5030

5040

6125

6130

7125

7130

7140

2500 x
1250

3000 x
1500

2500 x
1250

3000 x
1500

4000 x
1500

2500 x
1250

3000 x
1500

2500 x
1250

3000 x
1500

4000 x
1500

Max. lemezméret felrakásnál

mm x mm

Min. lemezméret felrakásnál

mm x mm 600 x 350 600 x 350 600 x 370 600 x 370 600 x 370 600 x 350 600 x 350 600 x 600 600 x 600 600 x 600

Min. darabméret leszedésnél

mm x mm

95 x 30

95 x 30

mm

0,8 – 6,4

0,8 – 6,4

0,8 – 8,0

0,8 – 8,0

0,8 – 8,0

0,8 – 8,0

0,8 – 8,0

0,8 – 8,0

0,8 – 8,0

0,8 – 8,0

kg

160

230

200

285

285

160

230

285

285

285

/

/

Leszedő pódium

/

/–

Szívómodulok / -lemez / -lécek

/

/

–/–

–/–

/

/
–

–

–

Lemezvastagságok
Max. lemezsúly

170 x 170 170 x 170 170 x 170 150 x 180 (stancolás) 160 x 160 160 x 160 160 x 160
110 x 30 (lézervágás)

ÉLHAJLÍTÁS

SortMaster Pallet: ergonomikus
szortírozás, termelékenyebb leszedés.

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

LÉZERES CSŐVÁGÁS

Michael Kohlmann, Regiolux GmbH
n Olvassa el a teljes beszámolót a www.blechhelden.com/regiolux weboldalon

Szortírozótengely

–

–

–

–

–

Produktív gépidővel párhuzamos
felrakás / leszedés

N

Betöltő asztal

N

–

–

Kocsirendszerek

N

/

/

SortMaster Pallet

N

/

/

Összeköttetés a raktárrendszerrel

N

/

/

–

–

–

n Standard
n Opcionális
N Adott esetben utólag felszerelhető
– Nem áll rendelkezésre
A módosítások jogát fenntartjuk. Az ajánlatunkban és a rendelés-visszaigazolásunkban közölt adatok tekintendők mérvadónak.

SZOFTVER

Felrakó állomás

RAKTÁR

Jellemző felszereltség

40

SheetMaster Compact

Automatizálás

Helytakarékos kezdeti megoldás a felrakáshoz és a leszedéshez

SheetMaster Compact
Felügyelet nélküli
gyártás, éjjel is

Nagyobb termelékenység

a felügyelet nélküli felrakással /
leszedéssel és szortírozással

6,4 mm

Akár
vastag lemezek
biztonságos kezelése

A helytakarékos SheetMaster Compact egységgel Ön is
beléphet az automatizált stancolás világába. Lemezeket
vagy méretre szabott elemeket rak fel a TruPunch 2000-es
vagy TruPunch 3000-es gépre, és Microjoint lemeztáblákat, valamint maradékrácsot szed le a gépről. Így a berendezés lényegesen termelékenyebbé válik, minimális
többlet felállítási helyigény mellett.
A SheetMaster Compact megbízhatóan és hatékonyan kezeli
a TruPunch Microjoint lemeztáblákat. Alternatív megoldásként
a rácshulladék eltávolítására szolgáló rugalmas segédeszköz is
alkalmazható – amikor pl. az összes készterméket kizsilipezik
a TruPunch 3000 munkadarab-csappantyúja segítségével.

Automatizálás

SheetMaster Compact
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2D-LÉZER

„Az új TruPunch 3000 gyorsabb, mint a régebbi gépünk, a
SheetMaster Compact egységgel kombinálva pedig még jelentősebb
mértékben nő a kihozatali mennyiség.“

LÉZERES CSŐVÁGÁS

Phil Taylor, PKD Precision Sheet Metal Ltd

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

A szalagfésű segítségével szinte karcmentesen lerakhatók a Microjoint lemeztáblák.

TruPunch 2000-es géphez kapcsolt SheetMaster
Compact.

Tekintse meg a SheetMaster Compact-ot
működés közben: www.trumpf.info/eghyb6

n

ÉLHAJLÍTÁS

A leszedés előtti előkészítő felrakás időt takarít
meg.

Műszaki adatok
SheetMaster Compact

Közepes táblaméret

TruPunch gép(ek)hez

2000

Max. lemezméret

mm x mm

2500 x 1250

Min. lemezméret

mm x mm

700 x 350

Lemezvastagság felrakásnál / leszedésnél

mm

0,8 – 6,4 / 0,8 – 3,5*

Max. lemezsúly felrakásnál / leszedésnél

kg

160 / 90

RAKTÁR

3000

Jellemző felszereltség
Leválasztó szívóberendezés

Pozicionálási segédeszköz

N

Tartalék szívókorongcsomag

N

n Standard
n Opcionális
N Adott esetben utólag felszerelhető
* Korlátozás a Microjoint megmunkálás miatt.
A módosítások jogát fenntartjuk. Az ajánlatunkban és a rendelés-visszaigazolásunkban közölt adatok tekintendők mérvadónak.

SZOFTVER

Duplalemez-ellenőrzés
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SortMaster Box és SortMaster Box Linear

Automatizálás

Késztermékek leszedése és szortírozása

SortMaster Box és
SortMaster Box Linear
4 alkatrésztípus
rugalmas és egyszerű
szétválogatása

100 %
egyszerűséggel
integrálható a belső
logisztikába

Nagyobb
termelékenység

a produktív gépidővel párhuzamos
leszedésnek és alkatrész-válogatásnak köszönhetően

A stancoló- vagy a lézersugaras vágógép csapóajtaján

A tárolóedények egy emelőkocsi segítségével mindkét válto-

keresztül lehulló kis darabokat a SortMaster Box vagy a

zatnál közvetlenül elvehetők. Egyszerűen csak válassza ki az

SortMaster Box Linear egység automatikusan legfeljebb

adott térfelosztásnak megfelelő változatot.

négy ládába szortírozza. A darabok mérete nem haladhatja meg az 500 mm x 500 mm-t. A szortírozás gyártás
közben, felügyelet nélkül történik, ami termelékenyebbé
teszi a teljes berendezést.
A SortMaster Box esetében rondellaszerűen helyezkednek
el a tárolóedények, a SortMaster Box Linear egységnél pedig
egyenes vonalban mozgatható ládákba hullanak a kis darabok. A kiegészítésképpen szolgáló szállítószalagnak és a
további munkadarab-csappantyúnak köszönhetően a lineáris
megoldásnál szinte karcolásmentesek maradnak a darabok.

SortMaster Box Linear: egyszerű, szinte karcolásmentes
szortírozást végez egyenes vonalban mozgatható
tárolóedényekbe.

Automatizálás

SortMaster Box és SortMaster Box Linear
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2D-LÉZER

„A SortMaster Box még jobban leegyszerűsíti és
folyamatbiztossabbá teszi a darabok gyors kizsilipelését,
mivel nincs kézi szortírozás.”

LÉZERES CSŐVÁGÁS

Marcus Busch, TruPunch / TruMatic automatizálás fejlesztésvezetője

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

SheetMasterrel felszerelt TruPunch 3000-es gép integrált szerszámcserélővel, valamint SortMaster Box Linear
és DisposeMaster egységgel.

ÉLHAJLÍTÁS

TruPunch 5000-es gép SheetMaster, SortMaster Box, GripMaster und ToolMaster Linear egységgel.

TruPunch gép(ek)hez

SortMaster Box

SortMaster Box Linear

5000*

3000
5000

TruMatic gép(ek)hez

6000 / 6000 fiber (nincs túlméret)

RAKTÁR

Műszaki adatok

–

Max. darabméret (TruMatic 3000 fiber)
Max. tárolóedény-darabszám

mm x mm

500 x 500 (300 x 500)**

500 x 500 (300 x 500)**

4

4

* Maradékrácsmentes stancolással nem kombinálható. ** Csak közepes táblamérethez.
A módosítások jogát fenntartjuk. Az ajánlatunkban és a rendelés-visszaigazolásunkban közölt adatok tekintendők mérvadónak.

SZOFTVER

7000
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GripMaster, ShearMaster és DisposeMaster

Automatizálás

A maradékrács és a fémhulladék egyszerű eltávolítása

GripMaster,
ShearMaster és DisposeMaster
50 %-kal*

Akár
nagyobb
gépkihasználtság

100%-os egyszerűséggel
integrálható

Biztosabb

megoldás a
maradékrács felügyelet nélküli
eltávolításával és rakásolásával

A maradékrács eltávolítható akár egészben, akár feldarabolva – egyszerűen válassza ki az Önnek megfelelő
megoldást.
A GripMaster segítségével kézben tartható a rácshulladék és
a hulladékcsíkok kezelése. A GripMaster leszedi és kötegekben
automatikusan egy rácshulladék-palettával rendelkező ollós
emelőasztalra helyezi azokat. A ShearMaster megkönnyíti Önnek a fémhulladék eltávolítását. A gépről a saját szállítóasztalára húzza, majd egy ollóegység segítségével könnyen kezelhető
csíkokra darabolja szét a rácshulladékot. A rácshulladékmentes stancolás során keletkezett hulladék eltávolításáról a
DisposeMaster gondoskodik. A feldarabolt rácshulladékot és
lyukasztási hulladékot anyagfajták szerint csoportosítja.

* Két nappali műszak, plusz egy felügyelet nélküli éjszakai műszak, SheetMasterrel kombinálva.

Automatizálás

GripMaster, ShearMaster és DisposeMaster
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2D-LÉZER

„A fémhulladék értékét csak az ügyfél tudja megítélni,
ezért mi, a TRUMPF munkatársai a rácshulladék és a
feldarabolt fémhulladék kezelésére is kínálunk megoldást.“

A DisposeMasterrel akár három
hulladékfajta is elkülöníthető
egymástól.

TruPunch 3000-es gép SheetMaster,
SortMaster Box Linear és
DisposeMaster egységgel.

TruPunch 5000-es gép SheetMaster,
SortMaster Box, GripMaster és
ToolMaster Linear egységgel.

Műszaki adatok
Rácshulladék- / fémhulladék-kezelés
TruPunch gép(ek)hez

DisposeMaster

GripMaster

ShearMaster

3000*

5000

5000

6000 (nincs túlméret),
6000 fiber (nincs túlméret)

7000

5000*
TruMatic gép(ek)he

–

ÉLHAJLÍTÁS

Rácshulladék feldarabolása a
ShearMasterrel.

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

LÉZERES CSŐVÁGÁS

Tino Fröde, TruPunch / TruMatic automatizálási fejlesztő

7000

mm

Nemesacél lemez vastagsága
Max. fémhulladék-méret
(TruMatic 3000 fiber)
Max. kötegmagasság (TruMatic 3000 fiber)

Gép szerint

Gép szerint

0,5 – 4
0,5 – 4

mm

0,5 – 2

mm x mm 500 x 500 (300 x 500)**

Lemezméret szerint

400 x 1000

mm

1000

400 (300)**

–

Max. teherbírás, ollós emelőasztal

kg

–

5000

–

Max. teherbírás

kg

1000 (tárolóedény)

2000 (rácshulladék-paletta)

–

* Csak maradékrácsmentes stancolással együtt. ** Csak közepes táblamérethez.
A módosítások jogát fenntartjuk. Az ajánlatunkban és a rendelés-visszaigazolásunkban közölt adatok tekintendők mérvadónak.

RAKTÁR

mm

Alumínium lemez vastagsága

SZOFTVER

Acéllemez vastagsága
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ToolMaster és ToolMaster Linear

Automatizálás

Rugalmas szerszámrendszerek

ToolMaster, ToolMaster Linear
és beépített szerszámcserélő
50 %-kal* nagyobb

Akár
gépkihasználtság

90

Akár
szerszám:
ToolMaster Linear

Gyorsabb gyártás

az automata szerszámcserének
köszönhetően

Produktív gépidővel
párhuzamos előzetes

felszerszámozás
A megfelelő szerszámtár vagy szerszámcserélő növeli
a stancoló- és a kombinált gépek termelékenységét.
A klasszikus ToolMaster forgótányérral rendelkezik,
és a forgókar segítségével állítja megfelelő pozícióba
a szerszámokat. A maximális rugalmasság ToolMaster
Linear egységgel érhető el. Ennek a szerszámkapacitása
fokozatosan bővíthető, akár 90 szerszámkazettáig.
Így a változatok növekvő száma és az egyre összetettebb
darabok sem adnak okot az aggodalomra. A megfelelő
szerszámrendszerrel mindig készenlétben van a megfelelő
szerszám.

ToolMaster Linear
* Mostanáig két műszak plusz egy felügyelet nélküli műszak ToolMaster, ToolMaster Linear egységgel és beépített szerszámcserélővel.

Automatizálás

ToolMaster és ToolMaster Linear

47

2D-LÉZER

„A ToolMaster Linear egységgel első ízben fejlesztettünk ki egy olyan rendszert, amely egyszerűen és rugalmasan teszi lehetővé az utólagos felszerszámozást.”

SheetMaster und ToolMaster Linear egységgel
automatizált TruPunch 5000-es gép.

TruStore 3030-as rendszerhez kapcsolt TruMatic
7000-es gép SheetMasterrel, sínen mozgatott
kettős kocsival, valamint SortMaster Pallet,
SortMaster Box, GripMaster és ToolMaster
egységgel.

Műszaki adatok
Szerszámtár és szerszámcserélő
rendszerek

TruPunch
3000

TruPunch
5000

TruMatic
6000

TruMatic
6000 fiber

TruMatic
7000

Helyek száma

–

–

40 / 70

40 / 70

40 / 70

Produktív gépidővel párhuzamos
felszerszámozás

–

–

közepes méret esetén 24 /
nagy méret esetén 40

–

34* / 40

34* / 40

–

**

–

ÉLHAJLÍTÁS

Beépített szerszámcserélő a SheetMaster egységen.

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

LÉZERES CSŐVÁGÁS

Thomas Conzelmann, TruPunch / TruMatic termékmenedzser

Sheetmaster egységbe épített szerszámcserélő
Helyek száma
Produktív gépidővel párhuzamos
felszerszámozás

–

RAKTÁR

ToolMaster

Helyek száma
Produktív gépidővel párhuzamos
felszerszámozás

N

–

18 / 54 / 90

–

–

–

–

– /  /

–

–

–

n Standard
n Opcionális
N Adott esetben utólag felszerelhető
– Nem áll rendelkezésre
* Kettős leszedő kocsi esetén. ** SheetMaster alapfelszereltség.
A módosítások jogát fenntartjuk. Az ajánlatunkban és a rendelés-visszaigazolásunkban közölt adatok tekintendők mérvadónak.

SZOFTVER

ToolMaster Linear
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Áttekintés – Élhajlítás

Automatizálás

„Intelligens szoftverekre és érzékelőrendszerre
összpontosítva olyan cellákat fejlesztünk ki,
amelyek az ügyfeleinknél zökkenőmentesen és
nagy termelékenységet biztosítva birkóznak
meg az összetett hajlítási folyamatokkal.”
Bernhard Fischereder, TruBend fejlesztési vezető

Automatizálás

Élhajlítás – Áttekintés

A hajlítás automatizálása
csökkenti a terhelést
A hajlítás TruBend Cell segítségével történő automatizálása növeli a kibocsátott
összterméket, és gazdaságosabbá teszi a munkavégzést. A gyártás így több
műszakban végezhető, és minimális személyzetet igényel. Mivel a legyártott elemek
minősége mindig kiváló, nincs szükség utómunkára, és nem képződik selejt. A jól
kitalált érzékelőrendszert és szoftvereket, optimalizált anyagmozgatást és rendkívül
modern befogótechnikát egyesítő teljes körű megoldások stabil folyamatokat és
meggyőző eredményeket biztosítanak.

FELRAKÁS + LESZEDÉS + SZORTÍROZÁS
TruBend Cell 5000____________________________ 50
A produktív univerzális hajlítócella
TruBend Cell 7000____________________________ 52
Az innovatív nagy sebességű hajlítócella

SZERSZÁMKEZELÉS
ToolMaster__________________________________ 54
Termelékenyebb hajlítás az automata
szerszámcserének köszönhetően

49

50

TruBend Cell 5000

Automatizálás

A produktív univerzális hajlítócella

TruBend Cell 5000
100 kg

Akár
súlyú alkatrészek

3 m x 1,5 m

Akár
méretű alkatrészek

Rugalmasan az egyedi igényekhez

konfigurálható
Lehető legjobb

alkatrészpontosság
szögérzékeléssel

A beépített BendMaster hajlítórobottal rendelkező
rugalmas hajlítócella különösen termelékenyen gyártja
le az Ön egyedi alkatrészválasztékét. Az alkatrész súlyától és méretétől függően válassza ki az Ön számára
megfelelő gép és BendMaster méretét.
A fogókkal és a vákuumfogókkal a BendMaster biztonságosan
hajlítja meg darabokat. Az automatikus befogócsere funkciónak köszönhetően a cella a legkülönfélébb megrendeléseket is
egyszerűen, egymás után képes teljesíteni. A szállítószalagok
és a raklaptovábbítók segítségével az egyedi követelmények
szerint alakítható a TruBend Cell 5000 anyagmozgatása.

Automatizálás

TruBend Cell 5000

51

2D-LÉZER

„Az automatikus hajlítócellával két legyet ütünk egy csapásra.
Megszüntetjük vele a nehéz fizikai munkát, és ezzel egyidejűleg a
termelés is jövedelmezőbbé válik.”

LÉZERES CSŐVÁGÁS

Dirk Matyssek, Matyssek Metalltechnik GmbH
n Olvassa el a teljes beszámolót a www.blechhelden.com/matyssek weboldalon

A vákuumfogók segítségével a nagy darabok
kezelése sem jelent problémát.

TruBend 5170-es gép, BendMaster (60), 14 m-es
pályahossz, szállítószalag, paletta-továbbító,
lemezleszedő állomás és fogócserélő konzol.

TruBend 5230-es gép, BendMaster (150), 14 m-es
pályahossz, fogócserélő konzol.

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

A mozgató- és forgatótengelyes fogók rendkívül
termelékenyen munkálják meg a kis darabokat.

Tekintse meg a TruBend Cell 5000-t
működés közben:
www.trumpf.info/y96ecb

ÉLHAJLÍTÁS

n

TruBend Cell 5000
BendMaster (60) egységgel

TruBend Cell 5000
BendMaster (150) egységgel

5085-től 5320-ig

5130-től 5320-ig

mm x mm

2000 x 1000

3000 x 1500

mm

2500-ig

4000-ig

kg

40

100

TruBend 5000 sorozat
Max. darabméret
Profilok
Max. darabsúly
Max. teherbírás
Min. lemezvastagság
Pályahossz

kg

60

150

mm

0,7

0,7

m

6 – 14

6 – 16

Max. lemezköteg magasság

mm

700

700

Max. lemezköteg-magasság

mm

1000

1200

A módosítások jogát fenntartjuk. Az ajánlatunkban és a rendelés-visszaigazolásunkban közölt adatok tekintendők mérvadónak.

SZOFTVER

TruBend Cell 5000

RAKTÁR

Műszaki adatok

52

TruBend Cell 7000

Automatizálás

Az innovatív nagy sebességű hajlítócella

TruBend Cell 7000
Optimalizált

100 %-kal*

anyagáramlás
21 m²-en

több végtermék

Kényelmes

Stabil folyamatok

intelligens érzékelőrendszerrel

Kis alkatrészek automatikus hajlításánál a TruLaser Cell
7000 a világ leggyorsabb rendszere. Két szinkronizált
robot egyszerre adagolja be az anyagot, és egymással
párhuzamosan végzi a hajlítást. Ez rendkívüli mértékben
megnöveli a termelékenységet, és páratlanul alacsony
darabköltséget eredményez.
A gyors működésű különálló egységek és az egymáshoz hangolt folyamatok révén kétszer akkora a szállítási teljesítmény,
mint a hagyományos hajlítócellák esetében. A ToolMaster Bend
elnevezésű automatikus szerszámcserélővel kis sorozatnagyság
esetén is rendkívül rugalmasan teljesíthetők a megrendelések.
Az offline programozás hatékonyan működik és csökkenti
az állásidőket. A LoadMaster Bend rendszer-palettája akár
24 különböző elemet tud rendelkezésre bocsátani.
* A kézi hajlítással összehasonlítva, a darabok geometriájától függően.

offline
programozás

Automatizálás

TruBend Cell 7000
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2D-LÉZER

„Számomra ez jelenti az igazi innovációt – a darabok adagolása,
valamint a rendszer-paletták és a LoadMaster rugalmassága. Ez a cella
egyszerűen tökéletes.”

LÉZERES CSŐVÁGÁS

Manfred Wujesch, Wincor Nixdorf Manufacturing GmbH
n Olvassa el a teljes beszámolót a www.blechhelden.com/wincor-nixdorf weboldalon

TruBend 7036 Cell Edition, BendMaster (15), LoadMaster Bend, ToolMaster Bend és anyagmozgató rendszer.

ÉLHAJLÍTÁS

A ToolMaster teljesen automatikusan végzi a
felszerszámozást.

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

Tökéletesen egymáshoz hangolva:
TruBend 7036 Cell Edition plus BendMaster.

Tekintse meg a TruBend Cell 7000-t működés közben:
www.trumpf.info/hl7r9d

n

Max. darabméret
Max. lemezvastagság

TruBend Cell 7000
BendMaster (15) egységgel
mm x mm

500 x 380

mm

8

Max. darabsúly

kg

3

Max. teherbírás

kg

15

Nyomóerő
Munkasebesség
Méretek

kN

360

mm / s

Akár 50 mm / s

mm x mm

5500 x 3870

A módosítások jogát fenntartjuk. Az ajánlatunkban és a rendelés-visszaigazolásunkban közölt adatok tekintendők mérvadónak.

SZOFTVER

TruBend Cell 7000

RAKTÁR

Műszaki adatok
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ToolMaster

Automatizálás

Termelékenyebb hajlítás az automata szerszámcserének köszönhetően

ToolMaster
Hely

60 felső és 48 alsó szerszám számára
Szerszámcsere

másodpercek
alatt

Standard- és speciális
szerszámok is behelyezhetők

Egy hajlítógép minden egyes programhoz való
felszerszámozása sok időt és energiát vesz igénybe.
A ToolMaster segít ebben.
Az automata szerszámcserélő elvégzi a felszerszámozást Ön
helyett. Ez egy felbecsülhetetlen előny, főként kisebb sorozatok esetében. Nem kell időt fordítani a szerszámok keresésre
és szállítására. Amíg a ToolMaster cseréli a szerszámokat, Ön
más feladatokat végezhet el, kihasználva a kezelőbarát munkafolyamatok előnyeit. Pontos pozicionálása megkönnyíti
az állomási hajlítást. A rendszer további előnye, hogy a zárt
tárolás megvédi a szerszámokat a korróziótól.

Utólag felszerelhető
az Ön TruBend gépéree

ToolMaster

„Ami régen időt és fáradságot vett igénybe, azt ma már
elvégzi a ToolMaster. Szállítja a nehéz szerszámokat, és több
időt nyer a kezelő számára – ez együttesen egy jelentős kön�nyítés. A ToolMaster hozzátartozik a korszerű termeléshez!”

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

LÉZERES CSŐVÁGÁS

Lothar Weber, H. P. Kaysser GmbH + Co. KG

55

2D-LÉZER

Automatizálás

ÉLHAJLÍTÁS

TruBend géphez csatlakoztatott ToolShuttle.

Műszaki adatok
ToolMaster
Max. befogadási hossz

TruBend 5000 sorozat (B03)*
m

4,4 (TruBend 5320)

Szerszámtípus

TRUMPF standard szerszámok

Max. felső szerszámhossz

mm

60 db à max. 300 mm (18 m)

Max. felső szerszámmagasság

mm

250

Max. alsó szerszámmagasság

mm

48 db à max. 500 mm (24 m)

Max. süllyesztékméret

mm

70-ig

Szerszámok pozicionálási sebessége

m/sek

2-ig

Tár forgási sebessége

°/sek

90-ig

Szerszámok pozicionálási pontossága

mm

+/- 0,5

RAKTÁR

Szerszámtár

* Feltétel: megnövelt beépítési magasság

SZOFTVER

Sebességek
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Áttekintés – Raktár- + logisztikai rendszerek

„A feltörekvő és a haladó felhasználóknak a teljes palettát kínáljuk: a kompakt
raktárrendszerektől egészen a nagyraktár-rendszerekig.”
Patrick Bauer, automatizálásért / folyamatokért felelős termékmarketing munkatárs

Automatizálás

Automatizálás

Raktár- + logisztikai rendszerek – Áttekintés

Hatékonyabb tárolás
A TRUMPF raktár- és logisztikai rendszereivel az intelligens raktármegoldások teljes tárháza áll az Ön rendelkezésére. Az igazi raktárrendszer javítja az anyagmozgatást, és zökkenőmentessé teszi a gyártási
folyamatot. Ezáltal javul a gépek kihasználtsága, továbbá hely, idő és
pénz takarítható meg.

RAKTÁR- ÉS LOGISZTIKAI RENDSZEREK
TruStore 1000 sorozat________________________ 58
Praktikus kompakt raktár
TruStore 3000 sorozat________________________ 60
A legrugalmasabb raktár
Nagyraktári rendszerek_______________________ 62
Maximális hatékonyság a termelés számára

57

58

TruStore 1000 sorozat

Automatizálás

Praktikus kompakt raktár

TruStore 1000 sorozat
33

tonnás raktárkapacitás
nagyméretű lemezek
számára

50 %-kal*

Akár
magasabb gépkihasználtság

Bővíthető

TruStore 3000-es
sorozattá

A megbízható és gazdaságos kompakt raktár megkön�nyíti az anyagok kezelését, és ideális belépést tesz lehetővé a TRUMPF raktártechnikába.
A TruLaser 1000-es sorozat könnyedén kapcsolódik az automatizált lemezgyártó rendszerhez, és még hatékonyabbá teszi
azt. A raktár kezelését LiftMaster Store vagy LiftMaster Store
Linear egység végzi. A TruLaser 1000-es sorozat egy polckezelő
berendezés segítségével TruLaser 3000-es sorozattá bővíthető.

* Két nappali műszak plusz egy felügyelet nélküli éjszakai műszak.

Automatizálás

TruStore 1000 sorozat

59

2D-LÉZER

„A kompakt raktárral nagyobb szabad teret kap a
TruStore rendszerű gyártásunk, kisebb átfutási időkkel
és nagyobb össztermék-kibocsátással termelünk.“

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

LÉZERES CSŐVÁGÁS

Radek Tybl, a TRUMPF Liberec üzemvezetője

TruLaser gép TruStore 1030-as raktárral és LiftMaster Store egységgel.

Az alábbi linken működés közben is
megtekintheti a TruStore rendszert:
www.trumpf.info/mujwqp

ÉLHAJLÍTÁS

n

Műszaki adatok
TruStore

Nagy táblaméret

Maxi táblaméret

1030

1040

Közvetlen csatlakoztatás a következőkhöz:
mm x mm

3048 x 1524

4064 x 2032

Max. rendszermagasság

mm

3890

3890

Max. kötegmagasság palettánként

mm

90 / 170

90 / 170

kg

3000

5000

10

7

30

35

Max. súly palettánként
Max. palettaszám*
Max. raktárkapacitás*

t

RAKTÁR

Max. lemezméret

LiftMaster Store

Kocsirendszerek

N

Segédpalettás üzem

N

Opcionális
N Adott esetben utólag felszerelhető
A módosítások jogát fenntartjuk. Az ajánlatunkban és a rendelés-visszaigazolásunkban közölt adatok tekintendők mérvadónak.

n

* Kötegmagasság 90 mm.

SZOFTVER

Jellemző felszereltség
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TruStore 3000 sorozat

Automatizálás

A legrugalmasabb raktár

TruStore 3000 sorozat
100 %-kal*

Akár
magasabb
gépkihasználtság

85 %-kal

Akár
kisebb felületet igényel

A dinamikus kompakt raktár az Ön igényeivel együtt
növekszik, csökkenti a helyigényt, és akár teljesen automatizált rendszerré is bővíthető.
A TruLaser 3000-es sorozat alapfelszereltségéhez a raktártorony és a polckezelő berendezés is hozzátartozik. A raktár
magasságának meghatározásánál tizenöt lehetséges szint
vehető figyelembe, a tárolórekeszek pedig 90 vagy 170 mm-es
magasságra állíthatók be. A raktár kényelmesen hozzákap
csolható a TRUMPF cég 2D-lézersugaras vágógépéhez, stan
cológépéhez vagy lézersugaras stancológépéhez. Moduláris
felépítésének köszönhetően bármikor bővíthető további
modulokkal.

* Két nappali műszak plusz egy felügyelet nélküli éjszakai műszak és folyamatos hétvégi műszak.

222

Akár
tonnás
raktárkapacitás nagyméretű
lemezek számára

Bármikor rugalmasan

átalakítható és
bővíthető

Automatizálás

TruStore 3000 sorozat
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2D-LÉZER

„A legnagyobb értéktöbbletet a moduláris felépítés
jelenti, amelynek köszönhetően ez a nagy valószínűséggel legrugalmasabb raktár bármikor egyszerűen tovább
bővíthető.”

Segédpaletták helytakarékos
betárolása tárolókazetták segítségével.

PartMaster Integration TruStore
rendszer TruLaser 3030 fiber géppel.

TruLaser 3030-as gép LiftMaster
Compact egységgel, közvetlenül
hozzákapcsolva a TruStore 3030-as
rendszerhez.

TruMatic 7000-es gép SheetMasterrel
és kettős kocsival, közvetett módon
hozzákapcsolva a TruStore 3030-as
rendszerhez.

Az alábbi linken működés közben is
megtekintheti a TruStore rendszert:
www.trumpf.info/mujwqp

n

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

LÉZERES CSŐVÁGÁS

Pavel Mach, TruStore fejlesztési vezető

Maxi táblaméret

3030

3040

LiftMaster Compact / LiftMaster Store / LiftMaster Store Linear

Közvetlen (kocsirendszerekkel történő) hozzákapcsolás a következőkhöz:

SheetMaster / LoadMaster /
LiftMaster / LiftMaster Sort /
LiftMaster Linear / LiftMaster Linear Basic*

Max. lemezméret

mm

3048 x 1524

4064 x 2032

Max. rendszermagasság

mm

8250

8390

Kötegmagasság palettánként

mm

90 / 170

90 / 170

kg

3000

5000

74

47

222

235

Max. súly palettánként
Max. palettaszám**
Max. raktárkapacitás**

t

Jellemző felszereltség
Polckezelő berendezés
Mérleg

N

Kocsirendszerek

N

PartMaster integráció

N

Segédpalettás üzem

N

Több gép összekapcsolása

N

RAKTÁR

Közvetlen csatlakoztatás a következőkhöz:

Nagy táblaméret

–

–

n Standard
n Opcionális
N Adott esetben utólag felszerelhető
– Nem áll rendelkezésre
*  LiftMaster Linear Basic csak 3030 nagy táblaméret esetén. **  Max. rendszermagasság, kéttornyos kivitel, 90 mm rakodási magasság, egyszeri közvetett homlokoldali gépcsatlakozás, valamint azonos toronyban elhelyezett hosszirányú felrakó / leszedő kocsi esetén.
A módosítások jogát fenntartjuk. Az ajánlatunkban és a rendelés-visszaigazolásunkban közölt adatok tekintendők mérvadónak.

SZOFTVER

TruStore

ÉLHAJLÍTÁS

Műszaki adatok
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STOPA nagyraktár rendszerek

Automatizálás

Maximális hatékonyság a termelés számára

Nagyraktár rendszerek
Termelékenység a nap

24

órájában,
a hét minden napján

100 %-ban acélszerkezetes
kivitel maximális kapacitás
érdekében

A STOPA nagyraktári rendszer több, mint anyagraktár
– a gyártást kiszolgáló logisztikai központ átfogó feladatait is képes elvégezni.
Moduláris felépítésének köszönhetően a STOPA nagyraktár-rendszer a hosszúságot, a szélességet, a magasságot és a
lemezméretet illetően is teljesen rugalmas. A lehető legkisebb
térben kínál bőséges helyet a nyers lemezek, a késztermékek,
a rácshulladék és a csőprofilok számára. A rendszer-paletták
praktikus polckezelő berendezés segítségével irányíthatók.

* Hagyományos nagyraktár rendszerekkel összehasonlítva.

Alacsony

karbantartási és javítási költségek*

25 %-kal*

Akár
alacsonyabb
energiafogyasztás a visszanyerésnek
köszönhetően

Automatizálás

STOPA nagyraktár rendszerek

2D-LÉZER

„A lemezmegmunkálás területén igen nagy a konkurencia. A STOPA
magasraktár segítségével javítani tudtunk a darabok minőségén,
az automatizált anyagkezelő rendszerrel pedig egyértelműen fokozni
tudtuk a termelékenységet. Mi ezzel igyekszünk növelni a hatékonyságot
a magunk és az ügyfeleink érdekében.”
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LÉZERES CSŐVÁGÁS

Kwak Yun Chon, Laser Center, Siheung
n Olvassa el a teljes beszámolót a www.blechhelden.com/lasercenter weboldalon

Fennakadásmentes anyagmozgatás a teljesen
automatizált rendszerben.

Az alábbi linken működés közben is
megtekintheti a nagyraktári rendszereket:
www.trumpf.info/29chqt

STOPA nagyraktár rendszerek

Lemez*
Nagy táblaméret

Közvetlen csatlakoztatás a következőkhöz:
Közvetlen (kocsirendszerekkel történő)
hozzákapcsolás a következőkhöz:

Cső*
Maxi táblaméret

LG-U

LiftMaster Compact /
LiftMaster Store / LiftMaster Store Linear

–

SheetMaster / LoadMaster /
LiftMaster / LiftMaster Sort /
LiftMaster Linear / LiftMaster Linear Basic**

LoadMaster Tube

Max. lemezméret

mm

Betárolási hossz

mm

–

3000 – 6000

m

16

25

Max. rendszermagasság
kötegmagasság palettánként
Max. súly palettánként / kazettánként

3048 x 1524

mm

90 / 275

t

3

Palettaszám
Raktárkapacitás

4064 x 2032

90 / 315
5
> 100

t

> 300

–

ÉLHAJLÍTÁS

Műszaki adatok

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

n

–
5
80 – 500

> 500

400 – 2500

–

–

Polckezelő berendezés
Komissiózó torony
Épület tartószerkezete

RAKTÁR

Jellemző felszereltség

Kocsirendszerek

N

Paletta-gyorscserélő / tandem-állomások

N

–

Segédpalettás üzem

N

–

Több gép összekapcsolása

N

n Standard
n Opcionális
N Adott esetben utólag felszerelhető
– Nem áll rendelkezésre
* További formátumok ajánlatkérésre. ** LiftMaster Linear Basic csak nagy táblaméret esetén.
A módosítások jogát fenntartjuk. Az ajánlatunkban és a rendelés-visszaigazolásunkban közölt adatok tekintendők mérvadónak.

SZOFTVER

Mérleg
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Szoftver

A teljes gyártás egyszerűen vezérelhető
A moduláris felépítésű TruTops szoftverrel a teljes gyártási folyamat
vezérelhető, az ügyfél ajánlatkérésétől kezdve egészen a megrendelt
késztermékek kiszállításáig. Ön pedig ezenfelül az ügyfél-megrendelések
és a beszerzési folyamatok irányításának előnyeit is élvezheti. A gépvezérléssel fennálló közvetlen kapcsolat révén egyetlen pillanat alatt
megtudhatja az online felületről, hogy hogyan áll a gyártás, és melyik
szakaszban vannak éppen az adott gyártási megrendelések. Ráadásul
a TruTops rugalmasan beépíthető a meglévő szoftverrendszerbe.

A TruTops Fab App segítségével a teljes gyártás bármikor és bárhol szem előtt tartható.

Automatizálás

Szoftver
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2D-LÉZER

Automatizálás

MEGOLDÁS

Ügyfél-megrendelés rögzítése
Munka előkészítése

Belső megrendelés elkészítése
Darab importálása / megtervezése

LÉZERES CSŐVÁGÁS

Modul Purchasing / Customer

STANCOLÁS + STANC-LÉZER

Ajánlatkészítés

Modul Storage

Ajánlati kalkuláció

Modul Quickjob / Production

Ügyfél-ajánlatkérés

TruTops Monitor

FELADAT

TruTops Boost

FOLYAMAT

TruTops Calculate / WebCalculate

TruTops Fab

Megrendelés programozása
Megrendelés a gép részére
Gépadatok felügyelete
Gépállapot megjelenítése

ÉLHAJLÍTÁS

Gyártás

Részegység kezelése
Értesítés üzemzavar esetén

Üzemen belüli logisztika

Automatizált raktár vezérlése
Kézi raktár irányítása

RAKTÁR

Készre jelentés

Anyagrendelés
Szállítólevél elkészítése
Számla elkészítése
SZOFTVER

Kiszállítás
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Számoljon utána!

Automatizálás

Az automatizálás Önnek 			
Bármelyik automatizálási fok mellett dönt, biztos,

NEM AUTOMATIZÁLT GÉP

hogy élvezni fogja a darabköltség-csökkenés és a
növekvő termelékenység előnyeit.

Lézervágógép TruLaser 3000
vagy 5000 sorozat

SZÁMOLJON UTÁNA!
A számítás a 3000-es és az 5000-es sorozatú TruLaser gép négy automatizálási
fokát és azok hatását mutatja be példaszerűen. Győződjön meg róla személyesen,
és számítsa ki, hogy mennyi gazdasági előnye származik az automatizálásból.

BERUHÁZÁS

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

Teljes beszerzési költség
fuvarral, betanítással, szoftverekkel együtt

x

:

Jellemző hasznos élettartam években1)

Üzemórák száma évente (példa)

3520 2)

:
=

A berendezés óránkénti költsége
Alkalmazottak utáni óránkénti költség
A gépen dolgozó alkalmazottak aránya
Alkalmazottak utáni részarányos óránkénti költség

+

Külső lemezraktár óránkénti bérleti költsége

+

Logisztikai költségek (targoncák és sofőrök) óránként
Berendezés + alkalmazottak + raktár + logisztika óránkénti költsége

DARABKÖLTSÉG

100 %

Termelékenység (elkészült darabok száma) óránként – elméletben
A berendezés (anyagáramlás általi) kihasználtsága – a gyakorlatban5))
Termelékenység óránként – a gyakorlatban, egységekben megadva

1

=

+
=

100
70 %
70

Gyártási költség mintadarabonként

1) A

x

raktárrendszerek hasznos élettartama rendszerint meghaladja a gépek hasznos élettartamát, ezért a tényleges gyártási költség ennél kisebb szokott lenni.

:
=

4,5

x

2

x

1,3

Automatizálás

Számoljon utána!

			 is kifizetődő
TELJESEN AUTOMATIZÁLT,
A FOLYAMATOKAT TELJES
MÉRTÉKBEN ÁTFOGÓ GYÁRTÁS

RÉSZBEN AUTOMATIZÁLT GÉP

TELJESEN AUTOMATIZÁLT
GÉP CSATOLT RAKTÁRRAL

Lézervágógép TruLaser 3000
vagy 5000 sorozat

Lézervágógép TruLaser 3000
vagy 5000 sorozat

2 x lézervágógép

1 x LiftMaster Compact

1 x LiftMaster Compact

2 x LiftMaster Compact

1 x TruStore 3030 (kettős torony)
kb. 30 hellyel

1 x STOPA nagyraktár rendszer
(14 torony) kb. 300 hellyel

=
=
=
:

3520 2)

:

:

4576 3)

=

75 %

0,75

+

:

5280 4)

=

x
=

:

40 %

0,4

=

x
=

+

:

25 %

0,25

+

x
=

+
+
=

=

100

100

200

75 %

80 %

85 %

75

:

80

=

2) 2
4) 3

=

műszakban, évi 220 munkanap esetén
műszakban, évi 220 munkanap esetén

:
=

3) 2
5) A

műszakban, évi 220 munkanap esetén + 30% felügyelet nélküli gyártás
jobb anyagmozgatás miatt növekszik.

170

:
=
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Finanszírozás

Automatizálás

Rugalmas finanszírozás
Jövőbe mutató és az Ön igényeihez igazodik – ami a gépparkra igaz,
annak a finanszírozási modellre is érvényesnek kell lennie. Válassza
hát ki a megfelelő finanszírozást, közvetlenül a gyártó kínálatából.

AZ ÖN ELŐNYEI
Első osztályú megoldásokat hasznosíthat vonzó feltételek
mellett – mindezt a TRUMPF-tól megszokott minőségben.
Ezenfelül egyértelmű alapot kap tőlünk a kalkulációhoz,
és így a finanszírozási játékteret is kibővítheti.
Legyen szó lízingről, haszonbérletről vagy kölcsönről:
Napjainkban világszerte már minden harmadik TRUMPF
szerszámgép finanszírozása ajánlatainkon keresztül történik. Az ügyfelek immár 23 országban helyezik bizalmukat
a TRUMPF pénzügyi szolgáltatásaiba.

Az egyes országokra érvényes finanszírozási ajánlataink:
n www.trumpf-machines.com/de/services/financing

Számítsa ki a havi lízingdíját!*

A finanszírozás futamideje

60 hónap

A gép vételára
x
Az Ön havi nettó díja

+ ÁFA

* Csak számítási példa, az ajánlat a bonitástól és az aktuális kamatszinttől is függ.
Az induló díj és a maradványérték ebben a példában a gép vételárának 10%-a.

0,0148
Lízingszorzó: 1,48%

Automatizálás

Az Ön jövője fontos
számunkra
A vállalkozás jövőjét közép- és hosszútávon szoktuk tervezni. Gyakran
az automatizálást is lépésről lépésre valósítjuk meg. Az alábbi ellenőrzőlista abban nyújt Önnek segítséget, hogy egyértelműen meghatározhassa az igényeit, és rögzíthesse céljait. Ezek megvalósításában
pedig készséggel támogatjuk Önt. Közös erővel kidolgozunk egy
személyre szabott tervet, hogy a lehető legjobban feltárjuk a vállalat
gyártó részlegében rejlő automatizálási lehetőségeket.
ELLENŐRZŐLISTA
1.

Naponta hány műszakot használnak ki teljesen?

2.

Milyen technológiákat alkalmaznak (lézersugaras vágás, stancolás stb.)?

3.

Milyen anyagkeverékeket és milyen méretű anyagokat munkálnak meg?

4.

Mekkora a gyártó részleg szállítókapacitása összesen és évente?

5.

Alapvetően milyen sorozatnagysággal dolgoznak?

6.

Milyenek a térbeli adottságok (helykínálat, meglévő csarnok, új építmény)?

7.

Mely géptípusokat kívánják automatizálni?

8.

Milyen fokú automatizálást terveznek (automatizálás nélküli, részben automatizált,
teljesen automatizált gép vagy gyártás)?

Egyszerűen csak forduljon hozzánk – nyitottak vagyunk a kérdéseire,
és teljes körű, személyre szabott tanácsadással támogatjuk Önt.

Finanszírozás
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A TRUMPF ISO 9001 szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik

Azonosító szám: 2281956_201704_S – A változtatások jogát fenntartjuk

(Bővebb információk: www.trumpf.com/s/quality)

TRUMPF Hungary Kft.
www.trumpf.com

