
TruLaser Tube

Gotowi na 
nowe pomysły



TruLaser TubeRynek

Gwarancja  
rozwoju
Niezależnie od tego, czy konwencjonalnie wycinają Państwo 

rury czy też poszukują nowych obszarów działalności, rynek 

 laserowego cięcia rur dzięki wysokim wskaźnikom wzrostu, 

 oferuje bardzo dobre możliwości rozwoju.

Rury i profile są powszechnie stosowane – od budowy maszyn i urządzeń, po 
 przemysł meblarski. Laser otwiera nowe, dodatkowe możliwości kształtowania. 
Dlatego coraz więcej konstruktorów dostrzega zalety ciętych laserowo rur i profili, 
zwiększając przez to popyt. Czy Państwa firma również może skorzystać z zalet  
rur ciętych laserowo?
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TruLaser Tube Treść

Przyszłość Państwa firmy: 
Laser 
4 – 5

Dzięki zastosowaniu lasera redukuje się całe etapy 
procesów – a tym samym koszty.

Bardziej elastyczna  
i wydajna obróbka  
6 – 7

Laser redukuje czas obróbki i koszty jednostkowe.

Droga do sukcesu  
8 – 9

Laserowe wycinanie rur oznacza obranie długo
terminowego kursu gwarantującego sukces.

Rozwiązania, które  
pozwalają na ciągły rozwój  
10 – 11

Korzyści krok po kroku.

Maszyny 
12 – 19

Maszyny odpowiednie do każdego rozwiązania.

TruConnect  
– koncepcja Smart Factory  
20 – 21

Wszystko od jednego  
dostawcy  
22 – 23

Nasze rozwiązania TruConnect stanowią wsparcie 
przy wdrażaniu koncepcji Smart Factory.

Jako kompetentny doradca z szeroką gamą pro
duktów i usług jesteśmy zawsze do Państwa usług.
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TruLaser TubeKorzyści

„Cięcie rur za pomocą lasera umożliwia wykonywanie 
nowych projektów, które zachwycą Państwa klientów. 
Ponadto innowacyjne konstrukcje stwarzają duży 
 potencjał oszczędności”.

Norbert Beier, kierownik sprzedaży laserów do cięcia rur i profili

Przyszłość 
 Państwa firmy  
– laser
Ekonomiczna presja w zakresie konwencjonalnej obróbki  

rur  rośnie. Dzięki zastosowaniu lasera redukuje się całe etapy 

 procesów – a tym samym koszty Jednocześnie rozszerza  

się spektrum obróbki detali, a co za tym idzie – liczba klientów. 

Przy pomocy narzędzia, jakim jest laser, można szybko i wydaj

nie obrabiać także małe serie. Nawet indywidualne życzenia 

klienta są realizowane elastycznie i niezależnie. Ponadto nowe 

możliwości konstruowania zapewniają Państwu i Państwa 

klientom decydującą przewagę nad konkurencją.
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KorzyściTruLaser Tube

Dlaczego laser?

■■ Laser daje Państwu korzyści 
wynikające z elastyczności

■■ oraz zapewnia ekonomiczną 
produkcję
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TruLaser TubeKorzyści

Swoboda kształtowania 
konturów

Laser zapewnia pełną dowolność kontu
rów. Nawet skomplikowane kontury 
można ciąć bez trudu przy pomocy 
jednej wiązki laserowej. Łatwa obsługa 
umożliwia szybką i najlepszej jakości 
produkcję także w przypadku partii  
o małej wielkości. 

Obniżanie kosztów  
częściowych 

Laserowe cięcie rur eliminuje całe etapy 
procesów, takie jak piłowanie, wiercenie 
i frezowanie. Dodatkowo powoduje 
zmniejszenie nakładów związanych  
z magazynowaniem i obsługą. W porów
naniu do konwencjonalnej obróbki rur 
koszty częściowe znacząco się obniżają. 

Oszczędność  
narzędzi

Jednym narzędziem – laserem – obra
biają Państwo materiały najróżniejszych 
rodzajów, o zróżnicowanych grubościach 
i geometriach profili – bez uszkadzania 
materiału. W porównaniu z innymi tech
nologiami oszczędzają Państwo koszty 
dodatkowej pracy oraz czas przeznaczo
ny na wymianę narzędzi.

Nowe obszary  
działalności

Państwa klienci będą zachwyceni nowy
mi produktami i możliwościami projek
towania, których nie da się osiągnąć 
przy pomocy konwencjonalnych metod 
lub ich wykonanie jest nieopłacalne.

Skrócenie czasu  
realizacji

Innowacyjne konstrukcje rurowe ograni
czają konieczność wykonania dodatko
wych prac, takich jak spawanie czy 
montaż. Pomoc do pozycjonowania 
przy pomocy wypustek i wycięć ułatwia 
montaż komponentów. Wysoka jakość 
krawędzi tnących sprawia, że dodatkowa 
obróbka jest zwykle zbędna. 

Elastyczniejsza i wydajniejsza obróbka

Osłony kabli wycięte z rury

Organizacja

Organizacja

Magazyn + 
obsługa

Wiercenie FrezowanieMagazyn + 
obsługa

Magazyn + 
obsługa

Usuwanie 
zadziorów

Magazyn + 
obsługa

Wstawianie 
gwintów

Obróbka konwencjonalna

Porównanie etapów obróbki rur – laserowej i konwencjonalnej

Laserowe cięcia rur

Piłowanie
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TruLaser Tube Przykładowa kalkulacja

Ekonomiczna maszyna 

Na naszym przykładowym detalu z połączeniem łamanym dzięki laserowemu cięciu rur oszczędzają Państwo 49% 
czasu oraz 31% kosztów na detal.

Konstrukcja, programowanie, zlecenie

Obróbka

Obsługa pośrednia, dodatkowa obróbka

Stawki godzinowe

Całkowity czas/detal

Koszty jednostkowe

Cięcie laserowe rur przy pomocy  
TruLaser Tube

Obróbka konwencjonalna  
(cięcie piłą, frezowanie, wiercenie)

Konwencjonalnie zespawane dwa pojedyncze elementy Efektywne wykorzystanie lasera do produkcji połączeń zginanych  
z dodatkowym wspomaganiem pozycjonowania

Elastyczniejsza i wydajniejsza obróbka

–33%

–49%

–31%

–100%

+50%

–47%

0% 50% 100% 150%
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TruLaser TubeNasze rozwiązania

Droga do sukcesu
Laserowe wycinanie rur oznacza obranie długoterminowego kursu gwarantują

cego sukces. Warto więc wybrać właściwego partnera: jako światowy lider  

w technice laserowej i budowie maszyn wyznaczamy tempo rozwoju na rynku  

i zapewniamy idealne rozwiązania dla branży cięcia laserowego rur.

Kompleksowa opieka

Zamiast dokupowania poszczególnych 
komponentów w firmie TRUMPF 
 otrzymują Państwo wszystko od jedne
go dostawcy: maszynę, laser, system 
optyczny, automatyzację, oprogramo
wanie, jak również usługi.

Know-how w pakiecie

Warto już teraz skorzystać z naszego 
sprawdzonego pakietu: maszyna do 
użytku przemysłowego, łatwość obsługi 
oraz dostępne dane technologiczne  
i dane cięcia. 

Nastawienie na sukces

Firma TRUMPF od ponad trzech dekad 
inwestuje w rozwijanie technologii 
laser owego cięcia rur. Dzięki temu  
są Państwo zawsze krok przed konku
rencją.

8



Nasze rozwiązaniaTruLaser Tube

System programowania TruTops 
Tube z modułem konstrukcji 3D

TruTops Tube jest zorientowanym na technologię systemem 
programowania zaprojektowanym przez firmę TRUMPF do 
 laserowej obróbki rur i profili. TruTops Tube oferuje nie tylko 
system CAD/CAM, ale również wiedzę technologiczną firmy 
TRUMPF. Moduł konstruowania w 3D jest składowym elemen
tem systemu programowania. Pozwala to nie tylko na import 
istniejących danych 3D, ale również na łatwe projektowanie 
nowych detali.

Elastyczny import danych 
Za pomocą interfejsu do wizualizacji rur 3D dane 3D z syste
mów CAD można przetwarzać we wszystkich popularnych 
formatach, takich jak SAT, IGS lub STP. To umożliwia automa
tyczne, odpowiednie dla produkcji formatowanie importowa
nych danych i identyfikację profili rur do bezpośredniej dalszej 
obróbki. 

Te i inne innowacyjne konstrukcje rur mogą  
być  realizowane, np. za pomocą konstrukcji rur  
3D i TruTops Tube:

Wspomaganie pozycjonowania  
Pomoce do pozycjonowania są projektowane za pomocą 
przycisku. Dzięki nim można uprościć kolejne etapy produkcji, 
np. montaż lub spawanie. Znacząco zmniejsza się ilość 
 odrzutów.

Połączenia zaginane 
Szybkie i łatwe wykonywanie połączeń kątowych, zwykle  
z dwóch rur, poprzez proste zaginanie rury. Ta metoda 
 zwiększa wydajność montażu.

Rury gięte
Modele z giętymi rurami można łatwo przekształcić w proste 
sekcje rur do cięcia laserowego. Przy czym w dowolnym 
 momencie można wprowadzić wartości korekty. Kontury 
poza strefą gięcia pozostają na właściwych współrzędnych.
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TruLaser TubeNasze rozwiązania

Rozwiązania, które  
pozwalają na ciągły  
rozwój
Dzięki zastosowaniu przemyślanych funkcji i zintegrowanej bazy wiedzy obróbka rur i profili  

przez maszynę przebiega sprawniej. Każdy komponent przyczynia się do optymalizacji wyników. 

Korzyści na każdym etapie produkcji.

Jak bezpiecznie załadować profile specjalne? 
Dzięki funkcji Smart Profile Detection i czujnikom 
załadunek nawet nietypowych profili przebiega  
automatycznie. Pozycja obrotowa i orientacja profilu 
jest wykrywana i ostatecznie ustawiana zgodnie  
z programem cięcia.

Czy można automatycznie wyrównywać rury? 
Tak. Funkcja SeamLine Tube identyfikuje spawane 
spoiny lub znakowanie po zewnętrznej lub wewnętrz
nej stronie rury. To zapewnia prawidłowe ustawienie 
każdej rury w stosunku do geometrii cięcia na maszynie.

Jak szybko i efektywnie obrabiać małe serie? 
Dzięki uchylnej ręcznie sterowanej linii transpor-
towej można w kilku krokach realizować małe partie. 
Nie trzeba opróżniać koryta na wiązki, które można 
jeszcze wypełnić rurami przy większym zamówieniu. 
Załadunek odbywa się automatycznie i jest optymalny 
również dla profili specjalnych.

Jak zwiększyć produktywność w przypadku  
materiałów o grubości do 3 mm?  
Funkcja RapidCut sprawia, że duże posuwy lasera na 
ciele stałym są  zauważalne już przy mniejszych kontu
rach. Dzięki temu można przyspieszyć obróbkę detali 
nawet o 30%.

Czy można zoptymalizować proces obróbki 
wgłębnej?  
Korzystając z funkcji PierceLine można zredukować 
czas obróbki wgłębnej od 10% do 60% w stosunku 
do wartości zadanych, w zależności od  rodzaju i gru
bości materiału. 

Czy w przypadku różnych grubości blachy jest 
konieczna wymiana głowicy tnącej? 
Nie. Dzięki rozwiązaniom firmy TRUMPF można wyeli
minować uciążliwą wymianę głowicy tnącej: zasto
sowanie strategii jednej głowicy tnącej umożliwia 
 obróbkę blachy dowolnej grubości przy użyciu tej 
 samej głowicy tnącej.

Jak można chronić głowicę tnącą i uniknąć kolizji? 
Dzięki funkcji ControlLine odległość między dyszami 
tnącymi a powierzchnią, również w przypadku nierów
nych powierzchni rur, pozostaje taka sama. Sprzęgło 
elektromagnetyczne minimalizuje skutki nieuniknionych 
kolizji. 

CięcieZaładunek
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Nasze rozwiązaniaTruLaser Tube

Jak zidentyfikować detale?  
Dzięki funkcji Dot Matrix Code użytkownik zawsze 
wie, jaki detal ma przed sobą i co z nim zrobić.

Rozładunek Uproszczenie procesów

Czy można posortować detale wg zamówień? 
Gotowe detale mogą być odkładane, np. do skrzynek 
lub pojemników dostosowanych do potrzeb klientów. 
W szczególności stoły taśmowe umożliwiają rozładunek 
na ergonomicznej wysokości i chronią detale przed 
uszkodzeniem.

Czy można jeszcze bardziej zautomatyzować 
 proces załadunku i rozładunku? 
Dzięki cyfrowemu interfejsowi rozładunku można, 
np. podłączyć robota i zautomatyzować proces zała
dunku i rozładunku.

Jak optymalnie przygotować krawędzie spawu? 
Funkcja cięcia ukośnego z opatentowaną technologią 
TRUMPF umożliwia uzyskanie wysokiej jakości cięć 
ukośnych do 45°. 

Jak wykonać gwintowanie w jednym kroku  
roboczym? 
Ręczne gwintowanie jest czasochłonne i niesie ryzyko 
błędów. Wystarczy zintegrować ten krok roboczy  
z procesami wykonywanymi przez maszynę. Dzięki 
 pakietowi technologii gwintowania można teraz 
zastosować sterowaną przez NC jednostkę obróbkową 
NC do realizacji takich procesów, jak wiercenie 
 spiralne, gwintowanie, wiercenie termiczne i wykony
wanie form gwintowanych.

Wnętrze rur jest bardzo zanieczyszczone. 
Jak można to zmienić? 
Dzięki zastosowaniu urządzenia chroniącego przed 
rozpryskami po wewnętrznej stronie rury można 
 zapobiec nadmiernemu rozpryskiwaniu podczas ob
róbki. W rezultacie skraca się czas dodatkowej obróbki. 
W zależności od wymagań można również całkiem 
zrezygnować z obróbki wykańczającej.
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TruLaser TubeProdukty – TruLaser Tube 5000 fiber

TruLaser Tube 
5000 fiber
Technologia oparta na ciele stałym zapewnia szybką i elastyczną  

obróbkę. Maszyna TruLaser Tube 5000 fiber wykorzystuje te zalety  

jak żadna wycinarka laserowa do rur przedtem. 

Najwyższa wydajność
dzięki laserowi na ciele stałym i funkcji 
RapidCut

RapidCut sprawia, że duże posuwy 
lasera na ciele stałym są zauważalne już 
przy mniejszych konturach. Szczególnie 
przy cienkim materiale stanowi to 
 dodatkowy plus dla produktywności. 

Czas przezbrojenia
bliski zeru

Przezbrajanie to już historia – technika 
mocowania w maszynie TruLaser Tube 
5000 fiber pozwala na obróbkę rur  
w całym obszarze mocowania bez 
przezbrajania. 

Dzięki RapidCut można skrócić czas obróbki 
materiałów o grubości do 3 mm

Czas przezbrojenia
bliski zeru

Najwyższa  
wydajność
dzięki laserowi na ciele  
stałym i funkcji RapidCut

Central Link, interfejs koncepcji 
Przemysł 4.0
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TruLaser Tube TruLaser Tube 5000 fiber – produkty

Wygodny dostęp
dzięki inteligentnej osłonie wiązki  
promienia

Obróbka rur za pomocą lasera na ciele 
stałym jest możliwa nie tylko w pełnej 
obudowie – koncepcja otwartej maszy
ny zapewnia optymalną dostępność 
urządzenia TruLaser Tube 5000 fiber. 
Dzięki temu można szybko załadować  
i rozładować pojedyncze rury od przodu.

Swobodny dostęp do maszyny ułatwia załadunek

Wygodny dostęp
dzięki inteligentnej osłonie wiązki 
promienia

Łatwa rozbudowa
na potrzeby kolejnych procesów,  
np. gwintowania

Dane techniczne

Maks. średnica zewnętrzna rury okrągłej mm 152[1]

Maks. średnica okręgu opisanego rury prostokątnej mm 170

Maks. długość surowca do automatycznego załadunku mm 6500 / 8000 [2] 

Maks. długość gotowego detalu mm 4500 / 6000 [1] / 6500 [1] / 8000 [1]

Maks. ciężar przedmiotu obrabianego kg / m 20 (130 / 160 [2] kg łącznie)

Dane lasera TruDisk 2001 TruDisk 3001

Maks. moc kW 2 2

Średni pobór mocy przy produkcji kW 8 9

Maks. grubość materiału

Stal konstrukcyjna mm 8 8

Stal szlachetna mm 4 5

Aluminium mm 2 6

Miedź/mosiądz mm 3 4

[1] Opcjonalnie możliwy jest ręczny załadunek rur okrągłych o średnicy zewnętrznej 152–170 mm.     [2] Wartość w przypadku powiększonej wersji (opcja).
Zmiany zastrzeżone. Za miarodajne informacje należy uważać dane zamieszczone w ofercie i w potwierdzeniu zamówienia.

Łatwa rozbudowa 
na potrzeby kolejnych procesów,  
np. gwintowania

Warto zintegrować kolejne procesy: 
 zespół technologiczny gwintowania 
umożliwia realizację procesów obróbki, 
takich jak wiercenie termiczne, kształ
towanie gwintu i wiercenie spiralne.  
W sieci lasera można obsługiwać kilka 
maszyn firmy TRUMPF za pomocą 
 jednego lasera.
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TruLaser TubeProdukty – TruLaser Tube 5000

TruLaser  
Tube 5000
Otwarta i modułowa konstrukcja. Koncepcja maszyny  

sprawdziła się na całym świecie w codziennym użytkowaniu 

przemysłowym – jest to idealny wybór, gdy zaczyna się 

 stosować laserową obróbkę rur.

Otwarty układ 
wszystko pod kontrolą

Dzięki otwartej konstrukcji maszyny 
operator ma zawsze pełny wgląd w cały 
proces. Swobodny dostęp umożliwia 
szybki załadunek i rozładunek pojedyn
czych rur.

Konstrukcja modułowa
odpowiada indywidualnym  
wymaganiom

Urządzenie TruLaser Tube można usta
wić w sposób odpowiadający indywidu
alnym potrzebom. Dzięki temu urządze
nie LoadMaster Tube można ustawić 
przed lub za maszyną. Po stronie rozła
dunku można ustawić stoły taśmowe, 
palety koszowe i kontenery.

Dzięki innowacyjnej technice mocowania obróbka 
prawie nie wymaga przezbrajania maszyny

Otwarty układ
wszystko pod kontrolą

Konstrukcja modułowa
odpowiada indywidualnym wymaganiom

Central Link, interfejs koncepcji 
Przemysł 4.0
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TruLaser Tube TruLaser Tube 5000 – produkty 

Minimalne czasy 
przestoju
dzięki technice mocowania  
niewymagającej przezbrajania

Przezbrajanie zwiększa koszty i nakłady 
pracy – przede wszystkim w przypadku 
małych serii. Dzięki innowacyjnej tech
nice mocowania maszyna TruLaser Tube 
5000 umożliwia obróbkę rur w całym 
obszarze mocowania prawie bez przez
brajania.

Zmniejszenie kosztów 
produkcji
dzięki integracji kolejnych procesów

Integrując poprzedzające i następujące po 
sobie procesy w urządzeniu w TruLaser 
Tube 5000, zaoszczędzą Państwo czas  
i pieniądze. Zespół technologiczny gwin
towania umożliwia np. wykonywanie 
gwintów również w cienkich materiałach 
poprzez wiercenie termiczne. Unika się 
konieczności przechodzenia między ma
szynami, zmniejszając tym samym koszty 
częściowe i ryzyko wystąpienia błędów.

Wiercenia termiczne jest łatwe w realizacji dzięki 
zespołowi technologicznemu gwintowania

Minimalne czasy przestoju
dzięki technice mocowania niewymagającej 
przezbrajania

Zmniejszenie kosztów 
produkcji
dzięki integracji kolejnych procesów

Dane techniczne

Maks. średnica zewnętrzna rury okrągłej mm 152[1]

Maks. średnica okręgu opisanego rury prostokątnej mm 170

Maks. długość surowca do automatycznego załadunku mm 6500 / 8000 [2]

Maks. długość gotowego detalu mm 3000 / 4500 [2] / 6500 [2]/ 8000 [2]

Maks. ciężar przedmiotu obrabianego kg / m 20 (130 / 160 [2] kg łącznie)

Dane lasera TruFlow 2000 TruFlow 2700 TruFlow 3200

Maks. moc kW 2 2,7 3,2

Średni pobór mocy przy produkcji kW 17 20 24

Maks. grubość materiału

Stal konstrukcyjna mm 8 10 [3] 10 [3]

Stal szlachetna mm 4 5 5

Aluminium mm 3 4 4

[1] Opcjonalnie możliwy jest ręczny załadunek rur okrągłych o średnicy zewnętrznej 152–170 mm.     [2] Wartość w przypadku powiększonych wersji (opcja).  
[3] Z PierceLine (opcja).
Zmiany zastrzeżone. Za miarodajne informacje należy uważać dane zamieszczone w ofercie i w potwierdzeniu zamówienia.
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TruLaser TubeProdukty – TruLaser Tube 7000

TruLaser  
Tube 7000
Elastyczna maszyna do laserowego cięcia rur  

w wymiarze XXL. 

Maksymalna  
elastyczność
w przypadku rur do 254 mm

Urządzenie TruLaser Tube 7000 jest 
przeznaczone do laserowego cięcia rur 
w rozmiarze XXL. W rezultacie istnieje 
możliwość obróbki rur i profili o średnicy 
do 254 mm i grubości ścian do 10 mm 
w przypadku stali konstrukcyjnej. Nie 
ma znaczenia, czy są to małe, prosto
kątne, okrągłe czy owalne rury: dzięki tej 
maszynie są Państwo przygotowani na 
każde zamówienie.

Sortowanie 
za pomocą elastycznej stacji usuwania 
detali

Elastyczna stacja usuwania detali sortuje 
gotowe detale odpowiednio do potrzeb: 
na przesuwnych stołach taśmowych,  
w paletach koszowych lub kontenerach. 
Wszystkie komponenty można dowolnie 
umiejscowić.

Gwintowanie można wykonywać automatycznie 
również w cienkich materiałach

Sortowanie
za pomocą elastycznej  
stacji usuwania detali

Maksymalna  
elastyczność
w przypadku rur do  
254 mm

Central Link, interfejs koncepcji 
Przemysł 4.0
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TruLaser Tube TruLaser Tube 7000 – produkty 

Integracja
kolejnych procesów

Warto zintegrować kolejne procesy  
w jednej maszynie: zespół technologicz
ny gwintowania umożliwia automatycz
ną realizację procesów obróbki, takich 
jak wiercenie termiczne, formowanie 
gwintów i wiercenie spiralne. Na życze
nie można zastosować urządzenie chro
niące przed rozpryskami, które chroni 
wnętrza rur przed zanieczyszczeniem  
i pozwala ograniczyć obróbkę wykań
czającą.

Efektywność nawet  
w przypadku pojedyn-
czych elementów
dzięki otwartemu układowi maszyny

Konstrukcja maszyny jest ściśle zoriento
wana na komfort obsługi: nawet poje
dyncze rury można szybko ładować 
ręcznie od przodu. Proces jest ekono
miczny nawet w przypadku pojedyn
czych elementów. Do małych serii  
i profili specjalnych można wykorzystać 
przechylaną linię transportową. Do małych serii i profili specjalnych można 

 wykorzystać przechylaną linię transportową

Integracja
kolejnych procesów

Efektywność nawet  
w przypadku pojedynczych 
elementów
dzięki otwartemu układowi maszyny

Dane techniczne

Maks. średnica zewnętrzna rury okrągłej mm 204 / 254[1]

Maks. średnica okręgu opisanego rury prostokątnej mm 204 / 254[1]

Maks. długość surowca do automatycznego załadunku mm 6500 / 9200 [1]

Maks. długość gotowego detalu mm 3000 / 4500 [1]/ 6000 [1]/ 6500 [1]/ 8000 [1]

Maks. ciężar przedmiotu obrabianego kg/m 25 (150 kg łącznie) / 37,5[2] (225 kg łącznie)[2]

Dane lasera TruFlow 2000 TruFlow 2700 TruFlow 3600

Maks. moc kW 2 2,7 3,6

Średni pobór mocy przy produkcji kW 20 23 26

Maks. grubość materiału

Stal konstrukcyjna mm 8 10 [3] 10 [3]

Stal szlachetna mm 4 5 6

Aluminium mm 3 4 5

[1] Wartość powiększonych wersji (opcja)     [2] Wartość wersji o maks. średnicy okręgu opisanego 254 mm (opcja)     [3] Z PierceLine (opcja).
Zmiany zastrzeżone. Za miarodajne informacje należy uważać dane zamieszczone w ofercie i w potwierdzeniu zamówienia.
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TruLaser TubeProdukty – TruLaser Tube 7000 fiber

TruLaser Tube 
7000 fiber
Maksymalna produktywność – także w przypadku rur  

w rozmiarze XXL.

Dynamika  
i produktywność
dzięki laserowi na ciele stałym i funkcji 
RapidCut

Przemienny ruch osi rury i głowicy tnącej 
ponad czterokrotnie zwiększa dynamikę 
maszyny. RapidCut sprawia, że duże 
 posuwy lasera na ciele stałym są zauwa
żalne już przy mniejszych konturach. 
Szczególnie przy cienkim materiale 
 stanowi to dodatkowy plus dla produk
tywności. 

XXL
Rury o średnicy do 254 mm

Małe czy duże, grube czy cienkie: dzięki 
urządzeniu TruLaser Tube 7000 fiber 
możliwe jest cięcie szerokiego zakresu 
detali. W tym również bardzo dużych 
rur i profili o średnicy do 254 mm i gru
bości do 10 mm w przypadku stali 
 konstrukcyjnej.

XXL
Rury o średnicy do 254 mm

Dynamika  
i produktywność
dzięki laserowi na ciele stałym  
i funkcji RapidCut

Central Link, interfejs koncepcji 
Przemysł 4.0

Użycie RapidCut czterokrotnie przyspieszy ten 
proces
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TruLaser Tube TruLaser Tube 7000 fiber – produkty 

Wygodny dostęp
przy załadunku i rozładunku

Otwarta koncepcja maszyny TruLaser 
Tube 7000 fiber zapewnia optymalny 
dostęp. W rezultacie możliwy jest szybki 
i wydajny załadunek również poje
dynczych rur w rozmiarze XXL, np. za 
pomocą dźwigu. Do małych wielkości 
partii i nietypowych profili można wyko
rzystać przechylaną linię transportową.

Wygodny dostęp
przy załadunku i rozładunku

Integracja
kolejnych procesów

Dane techniczne

Maks. średnica zewnętrzna rury okrągłej mm 254

Maks. średnica okręgu opisanego rury prostokątnej mm 254

Maks. długość surowca do automatycznego załadunku mm 6500 / 9200 [1]

Maks. długość gotowego detalu mm 4500 / 6000 [1] / 6500 [1] / 8000 [1]

Maks. ciężar przedmiotu obrabianego kg / /m 40 kg / m (225 kg łącznie)[2]

Dane lasera TruDisk 3001 TruDisk 4001 

Maks. moc kW 3 4

Średni pobór mocy przy produkcji kW 9 11

Maks. grubość materiału

Stal konstrukcyjna mm 8 10

Stal szlachetna mm 5 6

Aluminium mm 6 6

Miedź/mosiądz mm 4 4

[1] Wartość dla powiększonych wersji (opcja).     [2] Przy ręcznym załadunku o ciężarze całkowitym 40 kg / m.
Zmiany zastrzeżone. Za miarodajne informacje należy uważać dane zamieszczone w ofercie i w potwierdzeniu zamówienia.

Idealne rozwiązanie w przypadku pojedynczych 
elementów: za pomocą dźwigu można ładować 
również ciężkie rury

Integracja
kolejnych procesów 

Warto zintegrować kolejne procesy  
w jednej maszynie: zespół technologicz
ny gwintowania umożliwia automatycz
ną realizację procesów obróbki, takich 
jak wiercenie termiczne, formowanie 
gwintów i wiercenie spiralne. 
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TruLaser TubeSmart Factory

80%
Procesy pośrednie to 80% 
czasu produkcji i to tu kryje  
się największy potencjał 
oszczędności.

Warto poznać dwa możliwe 
scenariusze i odkryć,  
jaki potencjał kryje w sobie 
produkcja w sieci: 
www.trumpf.com/s/ 
smartfactory

TruConnect  
– Państwa koncepcja 
Smart Factory
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TruLaser Tube Smart Factory

Smart Functions i Przemysł 4.0

Aplikacja MobileControl umożliwia łatwą i elastyczną obsługę oraz nadzorowanie 
maszyn: pozwala przenieść interfejs standardowego pulpitu obsługi na ekran table
tu. Dzięki interfejsowi Central Link obrabiarka TruLaser Tube jest gotowa do pracy  
w ramach koncepcji Przemysł 4.0.

Cyfrowa sieć pozwala na dużą swobodę: można zobaczyć więcej, 

dowiedzieć się więcej, uzyskać jak najlepsze wyniki produkcji  

i w pełni wykorzystać potencjał systemów laserowych. Dzięki 

zastosowaniu rozwiązania TruConnect, które jest synonimem 

koncepcji Przemysł 4.0 można krok po kroku kształtować Smart 

Factory. Pragmatyczne rozwiązania TRUMPF towarzyszą użyt

kownikom na drodze do produkcji z użyciem sieci i sprawiają,  

że cały proces produkcji jest bardziej przejrzysty, elastyczny,  

a przede wszystkim bardziej opłacalny. 

Monitorowanie maszyny i sterowanie nią odbywa się za pomocą aplikacji 
MobileControl

Więcej informacji na temat produkcji w sieci jest przedstawionych tutaj:  
www.trumpf.com/s/smartfactory

Dla każdej wielkości przedsiębiorstwa

Od prostych rozwiązań produkcyjnych po produkcję w sieci.

■■ Wystarczy po prostu zacząć od maszyn, które są standardowo przystosowane 
do pracy w sieci. 

■■ Stopniowe dostosowanie za pomocą automatycznych maszyn lub autono
micznych komórek produkcyjnych wbudowanych w rozwiązanie produkcyjne. 

■■ Kompletna integracja z siecią rozwiązania produkcyjnego od zamówienia  
do dostawy.
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TruLaser TubeAtuty

Perfekcyjne współdziałanie 
zapewniające sukces
Od maszyny, poprzez laser i układ optyczny, aż po dane technologiczne: inteligentne funkcje 

 maszyny bazują na współdziałaniu różnych komponentów. Dlatego sami zajmujemy się ich projek

towaniem i produkcją. Rezultat – konsekwentne rozwiązania dopracowane w każdym szczególe  

– najlepszy fundament Państwa sukcesu.

Otrzymują Państwo doskonale skoordynowany  
i zawsze dostępny system produkcji.Wynik

Oprogramowanie
Rozwiązania TRUMPF w zakresie oprogramowania optymali
zują procesy produkcyjne. System programowania TruTops 
Tube jest optymalnie dostosowany do Państwa maszyny.

Automatyzacja
Dla obrabiarek TruLaser Tube dostępnych jest wiele kompo
nentów automatyki, np. LoadMaster Tube do ładowania rur.

Know-how w dziedzinie  
kształtowania procesów
Każda obrabiarka dysponuje opracowanymi przez firmę TRUMPF 
aktualnymi danymi technologicznymi związanymi z laserowym 
cięciem rur, co pozwala na szybkie rozpoczęcie obróbki.

Układ optyczny
Aby spełnić indywidualne wymagania projektujemy lasery, 
prowadnice lasera i głowice tnące dla każdej serii. Korzyści: 
maksymalne wykorzystanie możliwości lasera.

Maszyna
Wszystkie obrabiarki TruLaser Tube są projektowane  
i produkowane przez firmę TRUMPF, dzięki czemu możemy 
zaoferować niezawodne rozwiązanie przystosowane do  
realiów produkcji przemysłowej.

TruServices
Dzięki szerokiemu zakresowi usług i światowej sieci serwisowej 
jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji.
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Państwa partnerTruLaser Tube

Można nas znaleźć  
na kanale YouTube: 
www.youtube.com/
TRUMPFtube  
www.trumpf.info/ 
97b623

Obrabiarki do elastycznej obróbki blach i rur 
Cięcie laserowe, wykrawanie, gięcie, spawanie laserowe: dla wszystkich procesów 
w elastycznej produkcji blach oferujemy dostosowane do potrzeb maszyny i auto
matyczne rozwiązania, w tym również doradztwo, oprogramowanie i serwis – aby 
zapewnić użytkownikom niezawodne wytwarzanie wysokiej jakości produktów.

Przemysł 4.0 
Rozwiązania TruConnect to pomost informacyjny łączący człowieka i maszynę. 
Pozwala to zapanować nad wszystkimi etapami procesu produkcyjnego – od  
przygotowania oferty po dostawę części.

Zasilanie energią w procesach zaawansowanych technologicznie 
Od produkcji półprzewodników do produkcji ogniw słonecznych: nasze generatory 
wysokiej i średniej częstotliwości niezawodnie zapewniają odpowiednią formę 
 częstotliwości i mocy do indukcyjnego ogrzewania, wzbudzania plazmy i lasera.

Pasja naszą  
motywacją
Niezależnie od tego, czy chodzi o technologię 

 produkcji i wytwarzania, technologię laserową  

czy  obróbkę materiałów, projektujemy innowacyjne 

produkty i usługi, które są absolutnie niezawodne  

i odpowiednie do zastosowań przemysłowych.  

Aby zapewnić naszym klientom przewagę konkuren

cyjną, oferujemy kompleksową obsługę: knowhow, 

doświadczenie i pasję.

Laser w technologii procesów produkcyjnych 
Niezależnie od tego, czy chodzi o skalę makro, mikro czy też nano: w odniesieniu 
do każdego zastosowania przemysłowego dysponujemy odpowiednim laserem  
i właściwą technologią, aby produkować w innowacyjny i ekonomiczny sposób. 
Oprócz technologii oferujemy rozwiązania systemowe, informacje o zastosowanych 
funkcjach i kompetentne doradztwo.
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TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.
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Firma TRUMPF posiada certyfikat ISO 9001 

(Więcej informacji zob.: www.trumpf.com/s/quality)

http://www.trumpf.com
http://www.trumpf.com/s/quality

