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Flexmaster

Samostatná výrobní
jednotka pro flexibilní
svařování trubek s vysokou
produktivitou výroby
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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.
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Umění spojovat

Automatické spojování hran při
výrobě trubek je naší specialitou

Zařízení pro svařování trubek a
profilů různých rozměrů modelové
řady Flexmaster patří již řadu let mezi
nejspolehlivější na trhu.
Plně automatický upínací systém
zaručuje co nejkratší časy výrobního
cyklu a optimální výsledek svařování.
Stroje modelové řady Flexmaster
se vyznačují automatickým
vyrovnáváním a spojováním
styčných hran a velmi krátkými
časy na seřízení při automaticky
prováděné změně průměru.
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Váš první krok ve
výrobě trubek

Flexmaster:
První krok v
automatizované výrobě
trubek nejvyšší kvality.

Modelová řada Flexmaster patří mezi nejúspěšnější
stroje mezi zařízeními pro podélné svařování trubek
dodávanými weil technology: krátké časy výrobního cyklu
a optimální výsledek svařování.
Všechny stroje modelové řady Flexmaster jsou vybaveny
automatickou změnou nastavení při změně průměru.
Po zvolení některého z programů uložených v paměti
(SPS) najede adaptivní upínací nástroj automaticky do
nové polohy pro upnutí a bude provedena aktivace
odpovídajících parametrů svařování.
Zakládání polotovaru a vyjímání hotového výrobku ze
stroje je možně provádět i ručně.
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„Šampión”

Nepřekonatelný co se týká
variability tvarů, průměrů a
délek trubek.

Snadnost obsluhy spojená s vysokou spolehlivostí,
automatické zakládání a vyjímání nebo plně automatický
provoz bez zásahu obsluhy – modelová řada Flexmaster
uspokojí ty nejnáročnější požadavky.
Díky patentovanému upínacímu systému mohou stroje
modelové řady Flexmaster be problémů vyrábět kruhové
i oválné tvary.
Toto kompaktní a snadno obsluhovatelné zařízení
umožňuje střídavě vyrábět trubky o rozdílných
průměrech při zachování vysoké produktivity a na velmi
malé zástavbové ploše.
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Řada 1000

Řešení pro trubky velmi velkých průměrů při zachování
předností modelové řady
Flexmaster

Pro průměry v rozsahu do 1000 mm jsou stroje modelové
řady Flexmaster vybaveny zakládacím vozíkem, s jehož
pomocí jsou s minimálními nároky na obsluhu do polohy
pro svařování posouvány trubky s délkou až 2000 mm.

Technické údaje Flexmaster 1000/2000
Pracovní rozsah

200 - 1000 mm (8” – 40”)

Délka trubky

500 - 2000 mm (20” – 78”)

Tloušťka stěny

0.6 – 1.5 mm (0.024” – 0.059”)

Materiál trubky*

Měkká ocel, nerezavějící ocel*

Způsob svařování

Laserovým paprskem, TIG, plasmové

Čas pracovního cyklu

~ 60 s (svařování laserovým paprskem)

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

Propojené
samostatní
jednotky
zajišťující
flexibilitu výroby.

7

Po stisknutí tlačítka: vysoká kvalita,
krátké časy pracovního cyklu, flexibilní výroba.
Jako jednoduchá, vícenásobná - se
dvěma svařovacími moduly, nebo
jako výrobní jednotka pro průběžné
svařování: zařízení Flexmaster integrované do výrobní linky se vyznačuje
nejvyšším stupněm produktivity.
Protože čas jsou peníze. Pro maximální využití pracovního prostoru,
může svařovací jednotka v jednom
pracovním cyklu upnout a svařovat
vice trubek současně.
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Přísun materiálu na
paletách
Podavač
Podávací stůl
Zakružovací stroj
Přepravník trubek
Flexmaster
Odkládací stůl
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Flexmaster jako součást
výrobní linky

Zakružování a
svařování trubky
probíhá jako plně
automatizovaný
proces
Plechové polotovary vyrovnané
na samostatných paletách nebo
v rotačním výměníku palet jsou
podavačem přemístěny na podávací
stůl zakružovacího stroje.
Přepravník trubek poháněný
servomotorem vyjme trubku ze
zakružovacího stroje a nesvařenou
trubku založí do svařovacího zařízení
Flexmaster. Po svaření vykládací
modul hotovou trubku vyjme a vloží
na dopravníkový pás.
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Podavač
Přísun materiálu na paletách
Podávací stůl
Zakružovací stroj
Přepravník
Flexmaster
Vykládací modul
Přepravníkový pás
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Kvalita

Vaší výhodou je vysoká
kvalita vyráběných součástí
a nárůst produktivity.

Při hodnocení kvality hotový trubky není posuzována
pouze kvalita samotného svaru, ale hodnotí se celý
výrobní proces od odstřižení materiálu, zakružování,
upínání a svařování.
Vizuální kontrolou svarového spoje je možné velice dobře
zjistit nepravidelnosti svaru, provaření, kavity, zápal,
tloušťku svaru, zbarvení okolí svaru a rozstřik svarového
kovu.
Zkouškami trubek rozšiřováním trubky na mez pevnosti
nebo rozháněním pomocí kužele je možné zjistit pevnost
svarového spoje – základ vysoké kvality vyráběných
součástí.

weil technology
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Typová řada
Flexmaster

Flexmaster 400/1250

Flexmaster 400/2000

Flexmaster 600/1500 D

Flexmaster 1000/2000

Průměr trubky

76 - 400 (600) mm
(2.9“ - 15.7“ (23.62“))

76 - 400 (600) mm
(2.9“ - 15.7“ (23.62“)

100 - 600 mm
(3.93“ - 23.62“)

200 - 1000 mm
(8” – 40”)

Délka trubky

100 - 1270 (1525) mm
(3.93“ - 50“ (60“))

100 - 2000 mm
(3.93“ - 78.74“)

200 - 1525 mm
(7.87“ - 60“)

500 - 2000 mm
(20” – 78”)

Tloušťka stěny

0.4 - 2.0 mm
(0.015” – 0.078”)

0.8 - 3.0 mm
(0.031” – 0.012”)

0.4 - 2.0 mm
(0.015” – 0.078”)

0.6 – 1.5 mm
(0.024” – 0.059”)

Materiál
Způsob svařování
Výkon

Měkká ocel, nerezové ocel
Laserovým paprskem, TIG, plasmové
Až 150 trubek/h

Až 180 trubek/h

Až 60 trubek/h

*Jiné materiály je možno použít na požádání (po ověření jejich použitelnosti)
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Servis

Stroje se neřídí pevným pevnou pracovní dobu a výpadek ve výrobě způsobuje nejen problémy, ale především
finanční ztrátu. Naši servisní technici velmi dobře
vědí, jaké mohou být následky případného výpadku ve výrobě a jsou v rámci
rozšířených asistenčních hodin připraveni vám pomoci.
Nejen naše stroje jsou konstruovány
podle přání zákazníka. Také servisní podpora může být přizpůsobena
jeho specifickým potřebám. Zákazník
si může vybrat různé servisní moduly, ke kterým je v rámci servisních
balíčků nabízena individuální technická podpora.

weil technology

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