
Zařízení pro svařování laserovým 
paprskem určené ke spojování pásů 

svary vysoké kvality metodou 
„coil-to-coil”

Coiljoiner

Stroje a zařízení pro 
inovativní technologie 

tváření, dělení a spojování
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Už 25 let nabízí firma weil engineering 
svařovací zařízení pro výrobu krátkých 
trubek.  Zaměřuje se zejména na zařízení pro 
svařování laserovým paprskem určené pro 
výrobu tenkostěnných trubek s tloušťkou 
stěny 0.1 – 3.0 mm a maximální délkou do 
2000 mm. V našich strojích pracuje již více 
jak 250 zdrojů laserového paprsku. Na 
základě těchto zkušeností bylo v roce 2007, 
vyvinuto první zařízení pro svařování pásů 
laserovým paprskem --- Coiljoiner S.

Toto zařízení bylo u jednoho z předních 
evropských výrobců oceli úspěšně 
integrováno do výstupní kontroly výrobní 
linky na úseku balení a dosud pracuje v 
trojsměnném provozu k plné spokojenosti 
našeho zákazníka. Na tento pilotní projekt 
poté navázaly další projekty, jako například 
dodatečné zařazení zařízení  Coiljoiner 
S do dělící linky, instalované u jednoho 
z největších světových výrobců elektro-
plechů.
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Vysoké nároky na svarové 
spoje při svařování pásů 
„coil-to-coil” 

• Není přípustná příliš velká šířka svaru nebo zápal
• Svarový spoj musí vyhovovat požadavkům 

následných procesů, které jsou prováděny po 
svařování

• Možnost svařování materiálů s povrchovým 
povlakem 

• Možnost spojování plechů různé tloušťky
• 

• Možnost svařování vysokopevnostních materiálů s 
pevností v tahu až 1500 N/mm² 

• Možnost svařování tenkých pásů s tloušťkou < 0,4 
mm 

Zařízení coiljoiner je 
navrženo tak, aby splnilo 
vaše specifické požadavky!
Naše zařízení pro svařování pásů laserovým paprskem je 
vhodné pro práci na výrobních linkách s diskontinuálním 
provozem, jako jsou např.: 

• Kontrolní linky
• Linky pro převíjení cívky
• Linky pro dělení pásu
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Spojení pásu svary vysoké kvality
dosahované pomocí řezání laserovým paprskem a 
inovativní technologii upínání

Hlavní přednosti: řezání laserovým 
paprskem
• Řezací nástroj nepodléhá 

opotřebení
• Rovné a nezoxidované hrany 

řezu podél celé šířky pásu nezá-
visle na jeho tloušťce

• Konstantní kvalita řezu nezávisle 
na použitém materiálu 

• Žádné defekty po řezání – u 
svaru se nevytváří zápal – v pásu 
se netvoří trhliny 

Upínací systém 
• Umožňuje vysoce přesné upnutí 

velmi tenkých pásů
• Automatické centrování pásu 
• Možnost upínání a spojování 

pásů rozdílných tlouštěk

Optimální úprava hrany svaru 
prostřednictvím řezání laserovým 
paprskem! 

Přesná geometrie podél celého 
svarového spoje díky našemu 
upínacímu systému!
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Spojení pásu svary vysoké kvality
Díky svařování laserovým paprskem a kontrole kvality

Hlavní výhoda svařování laserovým paprskem: krátký 
pracovní cyklus díky vysoké rychlosti svařování
Hlavní přednosti: svařování laserovým paprskem
• Svařování natupo bez přidávaného materiálu a s 

vysokou svařovací rychlostí 
• Možnost svařování obtížně svařitelných materiálů a 

materiálů s povrchovým povlakem, které jsou velmi 
těžko svařitelné za použití konvenční ch technologií 

• Velmi malá tepelně ovlivněná oblast = velmi úzký 
svar 

• Vysoká pevnost svarového spoje v tahu a v ohybu
• Vysoká efektivita

Kontrola kvality:
• Online kontrola svarového stroje
• Vadné svary jsou detekovány a odstraněny

Optické čidlo
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Coiljoiner S
Vhodný pro šířky pásu 0.1 – 0.7 mm

Coiljoiner S s doplňkovou 
výbavou pro rozdělování 
dobrých a špatných cívek 
pro vaši kontrolní linku:

Coiljoiner S vybavený doplňkovou výbavou pro 
rozdělování cívek, umožňuje vyříznout a vyřadit u 
špatných cívek ty úseky, kde byla během kontroly deteko-
vána vada. Pásy bez vady pak budou na stejném zařízení 
svařeny do dobré cívky. 

Přednosti:
Úseky s vadou nemusí být sešrotovány, ale mohou být 
nabízeny jako cívky druhořadé (B) kvality. 
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Coiljoiner M
Vhodný pro šířky pásu 0.4 – 3.0 mm

Coiljoiner M představuje další vývoj zařízení Coiljoiner S.

Tento typ zařízení byl speciálně vyvinut pro tloušťky pásu 
od 0.4 do 3.0 mm.  

Oba typy zařízení coiljoiner 
S a coiljoiner M mají tyto 
základní funkce:
• Laserové řezání koncové hrany pásu při odvinutí 

staré cívky a počáteční hrany pásu nové cívky
• Odstraňování pruhů odříznutých z plechu
• Vystředění a upnutí obou svařovacích hran pásu 
• Svařování svařovacích hran laserovým paprskem 
• Zarovnání svarového spoje
• Optická kontrola svarového spoje
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Konkurenční výhody uživatelů 
zařízení coiljoiner
Inovativní technologie upínání
• Automatická kompenzace přesazení hrany pásu
• Možnost spojování pásů rozdílné šířky a tloušťky
• Velmi přesné upínání tenkých pásů od tloušťky 0.1 

mm

Řezání a svařování pomocí laserového paprsku
• Ideální příprava svařovacích hran & geometrie 

svařovacích hran pro svařování natupo
• U svaru se netvoří zápal a proto se v pásu netvoří 

trhliny
• Velmi úzký svarový spoj v důsledku velmi malé 

tepelně ovlivněné zóny
• Díky vysoké rychlost řezání & svařování jsou 

dosahovány velmi krátké výrobní časy 

Používání pevnolátkového laseru
• Flexibilní vedení paprsku pomocí kabelu z optického 

vlákna
• Nízká citlivost na vibrace
• Zdroj laserového paprsku může mít decentralizované 

umístění
• Vysoká elektrická účinnost - až 30% 
• (CO2 laser: asi 10 %) => úspora energie
• Nízké náklady na údržbu (nejsou požívány resonanční 

plyny, filtry, zrcadla k odklonění paprsku, žádná 
externí zařízení pro rozptýlení paprsku) 

Integrované uhlazování svaru
• Následné uhlazení svaru pomocí uhlazovacího válce 

eliminuje vyšší tloušťku svaru
• Proces uhlazování svaru nemá vliv na čas výrobního 

cyklu!
• Žádné převýšení svaru => nedochází k otisku svaru a k 

závadám na zařízeních pro následné zpracování cívky 

Ochranné zakrytování
• Chrání pracovní prostor stroje před nežádoucími 

vlivy vnějšího prostředí a zamezuje nepovolenému 
přístupu

Velmi kompaktní konstrukce 
• Usnadňuje začlenění zařízení do existující výrobní 

linky (délka stroje cca. 1500 mm)  
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25 let zkušeností v oblasti svařování 
tenkostěnných materiálů s tloušťkou stěny od 
0.1 do 3.0 mm laserovým paprskem.

Coiljoiner, který je v provozu od roku 2007, je 
referenčním zařízením u předních světových 
výrobců oceli.
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Coiljoiner
Technické údaje

Coiljoiner XS Coiljoiner S Coiljoiner M

Tloušťka pásu [mm] 0,1 - 0,7 0,1 - 0,7 0,4 - 3,0

Šířka pásu [mm] 100 - 400 600 - 1250 600 - 1850

Způsob dělení / svařování
Laserovým paprskem 
 / laserovým paprskem

Laserovým paprskem 
 / laserovým paprskem

Laserovým paprskem 
 / laserovým paprskem

Typ laseru / výkon [W]
Pevnolátkový laser
 / 500 až 1000

Pevnolátkový laser
 / 500 až 1000

Pevnolátkový laser
 / 500 až 1000

Čas cyklu* [s] < 60 < 60 < 80

Oblast použití
Linky s diskontinuálním 
provozem

Linky s diskontinuálním 
provozem

Linky s diskontinuálním 
provozem

Prostor zaujímaný strojem [mm]
(včetně bezpečnostního ohrazení stroje, bez 
periferních zařízení a podávacího jednotky) 

(d x š x v)
ca. 1500 x 3200 x 2200

(d x š x v)
ca. 1500 x 4460 x 2200

(d x š x v)
1500 x 7000 x 2200

Válečkový dopravník / podávací jednotka Dle objednávky Dle objednávky auf Anfrage

Jednotka pro vystředění pásu Včetně Včetně Včetně

Rovnací jednotka
(neutrální s ohledem na čas cyklu)

Včetně Včetně Včetně

Optická kontrola svarového spoje Včetně Včetně Včetně

Žíhací jednotka Na požádání Na požádání Na požádání

Cutting of marking hole (laser) Dle objednávky Dle objednávky Dle objednávky

Funkce třídění cívek OK / KO Na požádání Na požádání Na požádání

* včetně následujících operací: 2x ostřižení + 1x upnutí + 1x spojování + 1x svařování + 1x vyříznutí otvoru
  Čas pracovního cyklu závisí na výkonu laseru!

Výbava se může měnit podle přání zákazníka
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Servis

Stroje se neřídí pevným pev-
nou pracovní dobu a výpa-
dek ve výrobě způsobuje ne-
jen problémy, ale především 
finanční ztrátu. Naši ser-
visní technici velmi dobře 
vědí, jaké mohou být nás-
ledky případného výpad-
ku ve výrobě a jsou v rámci 
rozšířených asistenčních ho-
din připraveni vám pomoci. 

Nejen naše stroje jsou konstruovány 
podle přání zákazníka. Také servis-
ní podpora může být přizpůsobena 
jeho specifickým potřebám. Zákazník 
si může vybrat různé servisní mo-
duly, ke kterým je v rámci servisních 
balíčků nabízena individuální tech-
nická podpora.

Zákaznická linka
Mimo pracovní dobu (pondělí 
až pátek od 7:00 do 16:30 hodin) 
mohou naši zákazníci kontaktovat 
zákaznickou linku, která je k dispozici 
až do 22:00, kromě svátků. 

Vzdálený přístup
Prostřednictvím vzdáleného přístupu 
(Teleservice) se naši technici mohou 
připojit k vašemu systému a velice 
rychle provést potřebný zásah. Podle 
našich zkušeností dochází tímto 
způsobem ke značným k úsporám 
nákladů spojených s návštěvou 
technika přímo na místě a k 
zamezení zbytečných prostojů.   

Školení
Nabízíme komplexní školící 
program, který je možné přizpůsobit 
specifickým potřebám zákazníka.  

Preventivní údržba
Preventivní údržba je podmínkou 
vysoké produktivity a výrazným 
způsobem snižuje náklady na 
případné opravy. V rámci servisní 
smlouvy nabízíme rovněž provádění 
preventivní údržby vašeho zařízení v 
pravidelných servisních intervalech. 

Technická podpora
Naši specialisté jsou připravení 
pomoci vám při vývoji výrobků nebo 
při řešení problémů s kvalitou. 

Náhradní díly
Náhradní díly budou dodávány co 
možná nejrychleji a s co nejnižšími 
náklady.
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weil engineering gmbh
Muellheim
Závod 2

weil engineering gmbh

Neuenburger Str. 23
79379 Mülheim
Německo

+49 7631 1809-0   Telefon
+49 7631 1809-149 Fax

info@weil-engineering.de 
www.weil-engineering.de

Weil Engineering
North America LLC

25909 Meadowbrook Road 
Novi, MI 48375 
USA

+1 248 344 2211 Telefon
+1 248 344 2220 Fax

info@weilengineering.com
www.weilengineering.com

SCHAAL engineering GmbH 

Postweg 27
73084 Salach 
Německo

+49 7162 9607-0   Telefon 
+49 7162 9607-77 Fax

info@schaal-engineering.de
www.schaal-engineering.de

Weil Machinery (Shanghai) Co., Ltd. 

10th Floor, Room 1003
No. 381 Huaihai Zhong Road
Huangpu District
200020 Shanghai

+ 86 21 6391 5865 Telefon
+ 86 21 6391 5869 Fax
+ 86 158 0177 6073 Mobile

info@weil-machinery.cn
www.weil-machinery.cn

Obchodní značka firmy weil engineering gmbh
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