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TruLaser Tube gwarancją rozwoju

TruLaser Tube
gwarancją rozwoju
Niezależnie od tego, czy konwencjonalnie wycinają Państwo
rury czy też poszukują nowych zakresów działalności; rynek
laserowego cięcia rur, dzięki wskaźnikom wzrostu w wys.
10 % na rok, oferuje niezwykle duże możliwości.

Rury i profile stosowane są w każdej dziedzinie – od konstrukcji maszyn po przemysł
meblowy. Laser otwiera nowe, dodatkowe możliwości kształtowania. Specjaliści
pracują nad konstrukcjami z rur już od dawna, a w ostatnim czasie kładą większy
nacisk na zalety rur i profili ciętych laserowo. Czy Państwa firma także może
skorzystać z zalet rur ciętych laserowo?

TruLaser Tube

TruLaser Tube
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Przyszłość Państwa firmy: laser

TruLaser Tube

Przyszłość Państwa
firmy: LASER
Ekonomiczna presja w konwencjonalnej obróbce rur i profili rośnie.
Laserowe cięcie rur redukuje procesy produkcyjne – dzięki
czemu oszczędzają Państwo pieniądze. Jednocześnie rozszerza
się spektrum obróbki detali, a co za tym idzie – liczba klientów.
Przy pomocy narzędzia, jakim jest laser, można szybko i wydajnie
obrabiać także małe serie. Indywidualne życzenia klienta obrabiane są elastycznie i niezawodnie. Ponadto nowe możliwości
konstruowania dają Państwu i Państwa klientom decydującą
przewagę w stosunku do konkurencji.

„Cięcie laserowe rur zapewnia nowe możliwości
projektowania, którymi zachwycą Państwo swoich
klientów. Innowacyjne konstrukcje umożliwiają
ponadto duży potencjał oszcędnościo”.

Norbert Beier, kierownik sprzedaży laserów do cięcia rur i profili

TruLaser Tube

Przyszłość Państwa firmy: laser.

Dlaczego laser?
■

Laser daje Państwu korzyści
wynikające z elastyczności

■

Oraz zapewnia ekonomiczną
produkcję
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Bardziej elastyczna i wydajna obróbka

TruLaser Tube

Bardziej elastyczna i wydajna
Pełna swoboda kształtowania konturów

Oszczędność
kosztów

Obniżanie kosztów
jednostkowych

Laser gwarantuje Państwu całkowitą
dowolność wycinanych konturów.
Nawet skomplikowane kontury można
ciąć bez trudu przy pomocy jednej
wiązki laserowej. Przy pomocy narzędzia, jakim jest laser, jest laser obrabiają
Państwo także małe serie szybko
i z wysoką jakością.

Jednym narzędziem – laserem – obrabiają Państwo najróżniejsze rodzaje
materiałów o różnych grubościach
i geometriach profili – bez uszkadzania
materiału. W porównaniu z innymi
technologiami oszczędzają Państwo
koszty dodatkowej pracy oraz czas
przeznaczony na wymianę narzędzi.

Cięcie laserowe rur oszczędza Państwu
konieczność całych procesów jak cięcie
piłą, wiercenie czy frezowanie. Dodatkowo obniża nakłady na składowanie
i handling materiałem.
W porównaniu do konwencjonalnej
obróbki rur koszty jednostkowe obniżają się w znaczny sposób.

Minimalizacja
nakładów czasowych

Otwieranie nowych
zakresów działania

Innowacyjne konstrukcje z rur redukują
dodatkowe prace, takie jak spawanie
czy montaż. Wspomaganie pozycjonowania przy pomocy wypustek i wycięć
ułatwia montaż komponentów, co
zapobiega błędom w montażu. Wysoka
jakość ciętych krawędzi sprawia, że
dodatkowa obróbka jest zbędna.

Państwa klienci będą zachwyceni nowymi
produktami i możliwościami projektowania, których nie da się osiągnąæ przy
pomocy konwencjonalnych metod lub
ich wykonanie jest nieopłacalne finansowo.
Osłony kabli wycięte z rury.

Porównanie kroków procesu przy cięciu laserowym rur z obróbką konwencjonalną
Obróbka konwencjonalna

Organizacja

Sägen

Magazyn + Handling

Wiercenie

Magazyn + Handling

Cięcie laserowe rur

Organizacja

Frezowanie

Magazyn + Handling

Usuwanie gradu

TruLaser Tube
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Bardziej elastyczna i wydajna obróbka

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

Konstrukcja, programowanie, zlecenia

– 47%

Obróbka

– 33%

Obróbka dodatkowa

– 100%

Stawki godzinowe

+ 50%

Całkowity czas/detal

– 49%

Koszty jednostkowe

– 31%
0%

Cięcie laserowe rur przy pomocy
TruLaser Tube

Spawanie konwencjonalne dwóch części.

50%

100%

Obróbka konwencjonalna
(cięcie piłą, frezowanie, wiercenie)

Połączenia zginane z dodatkowym wspomaganiem pozycjonowania
wykonane laserowo.

150%
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Droga do sukcesu

Droga do sukcesu
Dzięki cięciu laserowemu rur stawiają Państwo na stały rozwój. Warto przy
tym wybrać właściwego partnera: jako światowy lider w technice laserowej
i budowie maszyn wyznaczamy tempo rozwoju na rynku – i zapewniamy
ponadto idealne rozwiązania dla branży cięcia laserowego rur.

Kompetentna
opieka
Zamiast dokupowania poszczególnych
komponentów w firmie TRUMPF otrzymują Pañstwo wszystko od jednego
dostawcy: maszynę, laser, automatyzację,
oprogramowanie jak również, sieć
usług.

Know-how
w pakiecie
Nasz sprawdzony pakiet: maszyna do
użytku przemysłowego, łatwość obsługi
oraz dostêpne dane technologiczne
i dane ciêcia zapewniają Pañstwu łatwy
start.

Nastawieni
na sukces
Firma TRUMPF inwestuje w rozwijanie
technologii cięcia laserowego rur, aby
zapewnić trwały sukces Państwa firmy.
W ten sposób są Państwo zawsze krok
przed konkurencją.

TruLaser Tube

TruLaser Tube

Droga do sukcesu

Dlaczego TRUMPF?
■

Właściwy laser

■

Innowacyjne funkcje jak
np. cięcie ukośne

■

Kompleksowe dane technologiczne
oraz cięcia

■

Ergonomiczna budowa maszyny
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Rozwiązania, które pozwalają na ciągły rozwój

TruLaser Tube

Rozwiązania, które
pozwalają na ciągły rozwój
Dzięki przemyślanym funkcjom maszyny i zintegrowanemu
know-how wspieramy Państwa produkcję rur i profili. Każdy
komponent ma na celu optymalizację Państwa procesu.
Korzyści krok po kroku.

Załadunek
Automatyzacja
LoadMaster Tube minimalizuje czasy
zbrojenia. Jego magazyn pomieści do
4 t surowego materiału. Przed dostarczeniem rury do maszyny następuje
kontrola, czy zostały załadowane właściwe rury.
Elastyczność
Otwarta ergonomiczna koncepcja
maszyny ułatwia Państwu załadunek
pojedynczych rur.
Inteligentne funkcje
Dzięki funkcji Smart Profile Detection
można automatycznie załadowywać
te profile, które z uwagi na geometrie

można było załadowywać tylko ręcznie.
Otwiera to nowe mo¿liwoœci zastosowania.
Funkcja SeamLine Tube identyfikuje
spawane spoiny lub znakowanie i zapewnia tym samym prawidłowe ustawienie rury w maszynie. Funkcja skanuje
także wnętrze rury.
Perfekcyjna technika chwytania
Uchwyty chroniące materiał pozycjonują
i utrzymują rury. Samocentrująca technika uchwytów ze stałym nadzorem
czujników dopasowuje się do każdej
geometrii rury. Plusy: powtarzalne
rezultaty i stale wysoka jakość.

Oprogramowanie
TruTops Tube
W przypadku skomplikowanych konstrukcji wspiera Państwa oprogramowanie TruTops Tube. Dzięki modułowi
konstruowania w 3D możliwe jest proste tworzenie skomplikowanych wycięć
w rurach i profilach.

TruTops Monitor
Redukuje czasy przestoju: oprogramowanie wpisuje oraz analizuje wszystkie
dane maszynowe, w przypadku przestoju lub zakłóceń informacja wysyłana
jest natychmiast.

TruTops Fab
Łatwe sterowanie produkcją: sporządzanie ofert i faktur, planowanie produkcji,
nadzór i sterowanie maszynami.

TruLaser Tube

Rozwiązania, które pozwalają na ciągły rozwój
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Cięcie
Stabilny laser
Sercem Państwa lasera TruLaser Tube
jest rezonator o wysokiej mocy produkcji TRUMPF. Do wyboru mają Państwo
laser CO2 serii TruFlow lub laser na ciele
stałym TruDisk.
Inteligentna głowica
Dzięki strategii jednej głowicy oszczędzają Państwo czasy przestoju Łożysko
magnetyczne chroni głowicę tnącą
przed kolizjami.
Zaawansowana wiedza
Dzięki maszynie otrzymują Państwo
pełny pakiet wysokojakościowych
danych cięcia. W połączeniu z łatwą
obsługą i niezawodną technologią
TRUMPF oznacza to: szybkie i wysokiej
jakości cięcie od samego początku.

Stałe położenie ogniska
Optymalne rezultaty cięcia zapewnia
funkcja FocusLine, która utrzymuje
równowagę lasera i dopasowuje auto
do grubości i rodzaju materiału.
Kontrolowane wpalanie
Czy chcą Państwo jednocześnie wykonywać precyzyjne otwory oraz chronić
maszynę i oszczędzać czas? Jeśli tak, to
funkcja PierceLine jest dla Państwa
idealna.
Cięcie ukośne do 45°
Opcja cięcia ukośnego przy pomocy
opatentowanej technologii TRUMPF
otwiera konstruktorom nowe możliwości: dzięki wysokiej jakości cięciu z ukosem do 45 stopni zwiększa się spektrum obrabianych przez Pañstwa
produktów.

Rozładunek
Ergonomia
Ergonomiczne transportery taśmowe
ułatwiają rozładunek. Dodatkowo służą
one jako bufor materiału.
Ochrona materiału
Maszyna wyprowadza gotowe detale
na transportery taśmowe.
Inteligentne funkcje
Państwa maszyna także myśli: czujniki
rozpoznają, czy detal został właściwie
wyprowadzony, co jest niezawodną
zaletą.

* US9108271; US9149889; US8781269.
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TruLaser Tube 5000 fiber

TruLaser Tube

TruLaser Tube
5000 fiber

Cięcie ukośne do 45°

Technologia oparta na ciele stałym zapewnia szybką i elastyczną
obróbkę. Maszyna TruLaser Tube 5000 fiber wykorzystuje te zalety
jak żadna maszyna do cięcia rur wcześniej.

01

4-krotne
przyspieszenie

02

Łatwy dostęp

Przyspieszenie

dzięki inteligentnej ochronie wiązki

01

02

4-krotne przyspieszenie

Łatwy dostęp

Przyspieszenie

dzięki inteligentnej ochronie wiązki

Dzięki RapidCut można zaobserwować
duże prędkości posuwów lasera na ciele
stałym już przy obróbce małych konturów. Dla cienkiego materiału daje to
przede wszystkim dużą zaletę wydajności dla Państwa produkcji.

Obróbka rur przy pomocy lasera na
ciele stałym jest możliwa nie tylko przy
całkowitej osłonie maszyny – otwarta
koncepcja maszyny sprawia, że TruLaser
Tube 5000 fiber jest optymalnie dostępny. Mogą Państwo rozładowywać także
pojedyncze rury od przodu w szybki
sposób.
Dobrze dostępna maszyna pozwala na wygodny
załadunek.

TruLaser Tube

TruLaser Tube 5000 fiber
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Dane techniczne:
Maks. średnica obwodu

152 mm

Maks. długość materiału

6500 mm

Maks. długość detalu

3000 / 4500* mm

Maks. ciężar przedmiotu obrabianego

20 kg/m (razem 130 kg)

Dane lasera

TruDisk 2001

TruDisk 3001

Maks. moc

2000 W

3000 W

Średni pobór mocy przy produkcji

11 kW / h

13 kW / h

Stal konstrukcyjna

8 mm

8 mm

Stal nierdzewna

4 mm

5 mm

Aluminium

2 mm

4 mm

Maks. grubość

* Wartość dla większej maszyny (opcja).
Zastrzega się prawo do zmian. Za informacje wiążące należy uważać dane zamieszczone na ofercie handlowej oraz potwierdzeniu zamówienia maszyny.

04

Wysoka wytrzymałość
oraz elastyczność
03

dzięki opatentowanej konstrukcji
rezonatora

Czas przezbrajania
w stosunku do pozycji bazowej

03

04

Czas przezbrajania

Wysoka wytrzymałość
oraz elastyczność

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

Dzięki innowacyjnej technice mocowania obróbka
przebiega bez przezbrajania.

dzięki opatentowanej konstrukcji
rezonatora
Dzięki opatentowanej konstrukcji rezonatora TruDisk, maszyna jest uzbrojona
do działania w codziennym trybie produkcyjnym. Rezonator zaopatruje także
kilka innych maszyn TRUMPF w sieci
laserowej.
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TruLaser Tube 5000

TruLaser Tube

TruLaser Tube
5000

Cięcie ukośne do 45°

Ta wydajna maszyna uniwersalna sprawdziła się w trybie
produkcyjnym na całym świecie – jest to idealny wybór dla
firm chcących wejść w świat obróbki laserowej rur.

01

do 20 kg/m
obróbka ciężkich rur

01

02

do 20 kg/m

Idealna jakość

obróbka ciężkich rur

krawêdzi

Stabilna budowa maszyny TruLaser Tube
seria 5000 pozwala Państwu na bezkonkurencyjną obróbkę ciężkich rur.
Możliwa jest obróbka rur o masie do
20 kg/m oraz o grubości 10 mm.

Maszyna zapewnia Państwu najlepszą
jakość krawędzi w grubym materiale.
Laser, również w przypadku grubego
materiału. CO2 pracuje niezawodnie
i solidnie. Dostępne możliwe moce
laserów sięgają 3200 W.

Gotowe detale są odbierane przy pomocy
przenośnika taśmowego.

TruLaser Tube

TruLaser Tube 5000
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Dane techniczne:
Maks. średnica obwodu

152 mm

Maks. długość materiału

6500 / 8000* mm

Maks. długość detalu

3000 / 4500* / 6500* / 8000* mm

Maks. ciężar przedmiotu obrabianego

20 kg/m (łącznie 130 kg)

Dane lasera

TruFlow 2000

TruFlow 2700

TruFlow 3200

Maks. moc

2000 W

2700 W

3200 W

Średni pobór mocy przy produkcji

17 kW / h

20 kW / h

24 kW / h

Stal konstrukcyjna

8 mm

10 mm**

10 mm**

Stal nierdzewna

4 mm

5 mm

5 mm

Aluminium

3 mm

4 mm

4 mm

Maks. grubość

* Wartość dla większej maszyny (opcja).
** Z opcją PierceLine.
Zastrzega się prawo do zmian. Za informacje wiążące należy uważać dane zamieszczone na ofercie handlowej oraz potwierdzeniu zamówienia maszyny.

03

Codzienna produkcja
sprawdzona koncepcja maszyny

02

Idealna jakość
krawêdzi

03

Codzienna produkcja
sprawdzona koncepcja maszyny
Najchętniej kupowana maszyna do obróbki rur na świecie
produkcji TRUMPF pracuje niezawodnie i wydajnie w różnych
warunkach.

LoadMaster Tube dla TruLaser Tube 5000.
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TruLaser Tube 7000

TruLaser Tube

TruLaser Tube
7000

Cięcie ukośne do 45°

Elastyczna maszyna high-end do
cięcia rur w rozmiarze XXL.

01

Rury XXL
– o średnicy 254 mm
02

Przygotowanie kolejnych procesów
zawarty

01

02

Rury XXL

Przygotowanie
kolejnych procesów

– o średnicy do 254 mm
Maszyna TruLaser Tube 7000 jest przeznaczona cięcia laserowego rur w rozmiarze XXL. Dzięki niej mogą Państwo
obrabiać rury i profile o średnicy do
254 mm oraz grubości ścianek do 10 mm
w stali konstrukcyjnej. Niezależnie od
tego, czy chodzi o rury okrągłe, owalne
czy, kwadratowe: czy rury o małej średnicy – są Państwo wyposażeni do wykonania każdego zadania.

zawarty
Opcjonalnie maszyna TruLaser Tube 7000
przejmuje dalsze etapy procesu, jak np.
wykonywanie gwintów. Dodatkowo mają
Państwo wybór w kwestii narzędzi: możliwość zastosowania dowolnego rodzaju
narzędzi w standaryzowanym uchwycie
narzędziowym. Dodatkową opcją jest
tzw. Catcher. Chroni on wnętrze rury
przed zabrudzeniami i tym samym eliminuje konieczność dodatkowej pracy.

Odpowiedni laser do wszelkiego rodzaju rur.

TruLaser Tube

TruLaser Tube 7000

Dane techniczne:
Maks. średnica obwodu

204 / 254 * mm

Maks. długość materiału

6500 / 9200* mm

Maks. długość detalu

3000 / 4500* / 6000* / 6500* / 8000* mm

Maks. ciężar przedmiotu obrabianego

25 kg/m (razem 150 kg) / 37,5 kg/m** (razem 225 kg) **

Dane lasera

TruFlow 2000

TruFlow 2700

TruFlow 3600

Maks. moc

2000 W

2700 W

3600 W

Średni pobór mocy przy produkcji

20 kW / h

23 kW / h

26 kW / h

Stal konstrukcyjna

8 mm

8 mm

Stal nierdzewna

4 mm

5 mm

6 mm

Aluminium

3 mm

4 mm

5 mm

Maks. grubość
10 mm***

* Wartość dla większej maszyny (opcja).
** Wartość dla maks. średnicy obwiedni 254 mm (opcja).
*** Z opcją PierceLine.
Zastrzega się prawo do zmian. Za informacje wiążące należy uważać dane zamieszczone na ofercie handlowej oraz potwierdzeniu zamówienia maszyny.

04

Sortowanie w pakiecie
dzięki elastycznemu odbiorowi detali

03

Minimalne czasy przestoju
dzięki rolkom wsporczym

03

04

Minimalne czasy
przestoju

Sortowanie w pakiecie

dzięki rolkom wsporczym
Maszyna TruLaser Tube 7000 dzięki
w pełni automatycznym ustawieniom
pracuje bardzo produktywnie. Rolki
wsporcze, jednocześnie prowadzące
rurę, dostosowują się samodzielnie
każdorazowo do średnicy aktualnie
obrabianego detalu.

dzięki elastycznemu odbiorowi detali
Elastyczna stacja odbioru detali sortuje
je według życzenia: na przesuwne stoły,
do kontenerów na odpad lub do pojemników. Wszystkie komponenty można
umieszczać w dowolnej konfiguracji.

Do obróbki małych serii i profili specjalnych
używany jest podajnik uchylny.
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Państwa cele – nasza firma

TruLaser Tube

Państwa cele –
nasza firma
Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Mogą Państwo
polegać na naszym indywidualnym doradztwie
oraz szybkim serwisie przez cały czas. Zarówno
przed, jak i po zakupie maszyny towarzyszymy
Państwu przez cały cykl eksploatacji maszyny.

Obrabiarki
Największy obszar działalności firmy TRUMPF obejmuje produkcję różnych obrabiarek
do elastycznej obróbki blachy oraz rur. Portfolio obejmuje urządzenia do gięcia,
wykrawania, łączonych procesów laserowo-wykrawających, również do cięcia
i spawania laserowego. Firma TRUMPF oferuje indywidualnie dopasowane maszyny
oraz rozwiązania z zakresu automatyzacji, doradztwa, finansowania i różnorodne
usługi po to, aby mogli Pañstwo produkować niezawodnie i z zachowaniem wysokiej jakości. Dzięki naszemu oprogramowaniu wspieramy wszystkie procesy obróbki
blachy, od konstrukcji po kompletne sterowanie produkcją.

Technika laserowa/elektronika
Cięcie, spawanie, znakowanie i obróbka powierzchniowa: dla każdego zastosowania
firma TRUMPF oferuje właściwy laser oraz odpowiednią technologię zapewniającą
innowacyjną i zarazem ekonomiczną produkcję. Także w dziedzinach mikro-, makroczy nanoobróbki jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów i wspieramy ich
w zakresie rozwiązań systemowych, doradztwa i wiedzy dotyczącej aplikacji.
Bez zaopatrzenia w prąd wysoko zaawansowana technologia byłaby niemożliwa.
Niezależnie od tego, jakiej częstotliwości i mocy potrzebują Państwo do ogrzewania
indukcyjnego, wzbudzania plazmowego czy laserowego: generatory TRUMPF
zapewniają energię we właściwej formie.

TruLaser Tube

Państwa cele – nasza firma

> 45 lat

Dla początkujących
i profesjonalistów

doświadczenia w branży laserowej i największa oferta na rynku

dzięki szkoleniom w zakresie laserowego cięcia rur

Tube Application Center
W przypadku wszystkich pytań w kwestii laserowego cięcia rur centrum aplikacji laserowych wspiera Państwa swoim
doświadczeniem: od testów wykonalności aż po programowanie

Co trzecia maszyna ﬁnansowana
przez ﬁrmê TRUMPF wana przez
nas
Niezależnie od tego, czy jest to leasing, zakup na raty czy pożyczka:
dzięki naszym elastycznym rozwiązaniom i atrakcyjnym warunkom
poszerzamy pole Państwa możliwości

Kompleksowa
oferta z jednej
ręki
Maszyna, automatyzacja, procesy: idealne
dopasowanie

Doradztwo w zakresie
konstrukcjiowaniu
Kształtowanie detali i komponentów w celu optymalnego wykorzystania zalet laserowego cięcia rur

Sieć serwisowa
w ponad 30 krajach
Serwis techniczny: pod względem czasu, jakości
i kosztów oferujemy Państwu jedyny w swoim
rodzaju serwis. I to o ogólnoœwiatowym zasiêgu.

Badania i Rozwój – aktualnie inwestowany
procent 9,8%

Przemysł 4.0
Gwarant innowacji firma TRUMPF jest Państwa partnerem
na drodze do „Smart” fabryki
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TRUMPF posiada certyfikat ISO 9001:2008
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TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
www.pl.trumpf.com

