Shape.
Join.
Look ahead.

Ecostar

Volně programovatelné stroje
pro plně automatizovanou
výrobu kruhových a oválných
trubek
(z plechů do tloušťky 2,0 mm)
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Stroje a zařízení pro
inovativní technologie
tváření, dělení a spojování
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weil technology je obchodní značka
firmy weil engineering gmbh, které
spojuje firmy nabízející špičkové
technologie v oblasti zpracování
plechu. Od roku 1987 jsou pod touto
značkou pro světový trh vyvíjeny
a vyráběny stroje a zařízení pro
inovativní technologie tváření, dělení
a spojování.
Naše plně automatizované výrobní
linky dodávané na klíč můžete
najít především v automobilového
průmyslu, výrobců domácích
spotřebičů, vzduchotechniky,
skříňových součástí, nádob nebo v
elektrotechnice. Weil technology
sdružuje řadu specializovaných firem
a je schopna zákazníkům nabídnout
širokou paletu systémových řešení.
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Naším cílem je flexibilní, jednoduchá
a úsporná výroba díky inovativním
technologiím pro zakružování,
ražení, svařování a dělení pomocí
laserového paprsku.
Naši zákazníci oceňují výkonnost a
spolehlivost zařízení dodávaných
weil technology, stejně jako
dosahovanou přesnost a
opakovatelnost výroby:
Shape. Join. Look aheed.

Shape. Join. Look ahead.
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Ecostar – kompaktní jednotka pro výrobu
vysoce kvalitních trubek

Díky flexibilnímu
systému zakružování a
upínání umožňuje volně
programovatelnou výrobu
kruhových a oválných trubek
bez použití výměnných dílů.

Základní provedení výrobní jednotky se skládá z podávacího stolu, zakružovacího modulu s několika válci,
systému pro posuv trubky a svařovacího modulu pro průběžné svařování s flexibilním upínacím systémem a stacionární svařovací optikou.

Po zakružení je trubka, která má
být svařena, posunována pomocí
upínacího pásu poháněného servomotorem pod stacionární svařovací
optikou.
Do jednotky mohou být integrovány
různé zdroje laserového svařovacího
paprsku různých výkonnostních tříd.
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Rotační výměník palet
Vykladač
Zařízení pro ohýbání hran
Podávací stůl
Zakružovací modul
Svařovací modul
Vyjímací zařízení
Odkládací stůl
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Výroba trubek bez limitů

Polotovary, vystřižené z
tabule nebo odstřižené ze
svitku, jsou polohovány
pro zakládací jednotku.
Pomocí posuvníku jsou
polotovary dopraveny do
zakružovacího modulu.

Zakružování pomocí více válců umožňuje výrobu libovolné geometrie
trubky díky volně programovatelné
poloze horního válce.
V celém rozsahu stroje není při
výrobě trubek nutné používat žádné
další nástroje v závislosti na průměru
trubky.

Výborného výsledku při zakružování
je dosaženo přidáním zařízení pro
ohýbání hran.
Pomocí matrice a ohýbacího nástroje
jsou kompenzovány případné tvarové odchylky svařované hrany.
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Shape. Join. Look ahead.
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Flexibilní upínání a svařování až do tloušťky plechu 2.0 mm

Je založeno na vodícím loži
s upínacím pásem, které se
automaticky přizpůsobuje
průměru trubky.

Zakružování začíná automaticky po
založení polotovaru do stroje. Trubka
orientovaná v podélném směru je
potom přesunuta do svařovacího
modulu, kde bude průběžným
způsobem svařena.

Střídavě je možné vyrábět trubky s
rozdílným průměrem.
Do jednotky mohou být integrovány
různé zdroje laserového svařovacího
paprsku různých výkonnostních tříd.

Trubka je prakticky bez vynaložení
větší síly posunována svařovacím
modulem pomocí transportních
pásů poháněných servomotorem.
Nastavení pro daný průměr jsou
prováděna v radiálním směru
pomocí posuvu ovládaném
vřetenem se závitem a poháněném
servomotorem.

Ecostar 100/1000

Ecostar 200/600

Ecostar 400/600

Průměr trubky

30 - 100 mm

80 - 200 mm

100 - 400 mm

Délka trubky

100 - 1000 mm

80 - 600 mm

80 - 600 mm

Tloušťka stěny

0,6 - 2,0 mm

0,8 - 2,0 mm

0,8 - 2,0 mm

Materiál trubky

Ocel, nerezavějící ocel*

Ocel, nerezavějící ocel*

Ocel, nerezavějící ocel*

Způsob svařování

Laserovým paprskem

Laserovým paprskem

Laserovým paprskem

Čas pracovního cyklu

≥ 15 s/4 trubky

≥ 15 s/1 trubka

≥ 15 s/1 trubka

*Jiné materiály je možno použít na požádání (po ověření jejich použitelnosti)
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Od plechového polotovaru k trubce

Jednotka pro uhlazení
svaru je příklad procesu
následného opracování
svarového spoje v průběhu
výrobního procesu.

U přesných trubek, které budou dále
kalibrovány redukcí nebo rozšířením
průměru, je při větším stupni deformace požadováno opracování svarového spoje.

Uhlazení svaru vyrovnává případné
přesazení hran a zlepšuje vlastnosti
trubky při tváření.
Žíháním se odstraňuje vnitřní pnutí v
blízkosti svarového spoje.
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ECOSTAR
Vyjímací zařízení
Odkládací stůl pro kontrolu kvality
Přeprava trubky
Žíhání svaru
Uhlazení svarového spoje
Značkování
Vícenásobné zařízení pro odběr hotových
výrobků
Odkládací stůl
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Trubky o malém průměru od 30 mm

Tváření a svařování trubek o
průměru menším než 75 mm
a tloušťkou stěny do 2 mm
vyžaduje nově koncipované
zařízení.
Výroba více kusů
současně

Max. délka
trubky

Výroba jednoho kusu

200 mm

Výroba dvou kusů

450 mm

Výroba čtyř kusů

1000 mm

ECOSTAR 100/1000 je zařízení
určené pro výrobu krátkých trubek
vyráběných v malých a středně
velkých výrobních dávkách.
Pomocí tvářecího nástroje je
možné uvnitř masivního rámu
stroje zakružovat trubky o průměru
menším než 30 mm o délce až 1000
mm.

Možnost výroby více kusů
současně pro vyšší výkon
Současně je možné zakružovat až
čtyři trubky.
Není nutná výměna nástrojů
V každém zásobníku nástrojů mohou
být matrice a tvářecí nástroje až
pro čtyři různé průměry trubek.
Stisknutím tlačítka dojde k výměně
nástroje bez dlouhého prostoje
stroje.
Pomocí nastavitelného lože s
upínacím a transportním pásem jsou
během 15 až 20 sekund průběžným
způsobem svařeny až čtyři trubky
- posouváním pod stacionární
optikou.
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Weil Engineering
North America LLC

SCHAAL engineering GmbH

Weil Machinery (Shanghai) Co., Ltd.

Neuenburger Str. 23
79379 Mülheim
Německo

25909 Meadowbrook Road
Novi, MI 48375
USA

Postweg 27
73084 Salach
Německo

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

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

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

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

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

info@weilengineering.com
www.weilengineering.com

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

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