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Stroje a 
zařízení pro 

inovativní 
technologie 

tváření, 
dělení a 

spojování

Prostor pro flexibilitu
Zařízení pro tváření a svařování určená 

pro efektivní výrobu vysoce kvalitních 
krátkých trubek a multiosá svařovací 

zařízení 

Stroje a zařízení pro 
inovativní technologie 

tváření, dělení a spojování

Obchodní značka firmy weil engineering gmbh
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weil engineering gmbh
Centrála Müllheim
Závod 1

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. 

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: 
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Zařízení pro tváření a svařování určená pro efektivní výrobu 
vysoce kvalitních krátkých trubek a svařovací zařízení pro 
speciální aplikace

Flexistar: flexibilní výrobní zařízení pro výrobu 
vysoce kvalitních tenko stěnných trubek nabíze-
né za velmi atraktivní cenu

weil technology je předním dodavatelem technologiemi spojování a 
automatizace výroby. Jako specialista na vyzkoušená a inovativní výrobní 
řešení v oblasti tváření a svařování, je weil technology kompetentním 
partnerem v oblasti tváření a svařování především v automobilového 
průmyslu, výrobců domácích spotřebičů, vzduchotechniky, skříňových 
součástí, nádob nebo v elektrotechnice. 

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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Zakružovací jednotka

Automatická CNC 
zakružovací jednotka se 
dvěma válci pro výrobu 
kruhových, oválných nebo 
polygonálních tvarů

Variabilita tvarů vyráběných 
součástí
Touto technologií je možné vyrábět 
trubky kruhového nebo oválného 
průřezu. Umožňuje rovněž výrobu 
součástí s překrytými hranami.

Opakovatelnost výroby
Široký rozsah procesních parametrů 
zaručuje dosažení stabilní kvality 
vyráběných součástí. 

Kruhovitost trubky
Technologie zakružování pomocí 
dvou válců dává lepší výsledky, než 
ostatní způsoby zakružování.

Programovatelnost
Výběrem některého z 
předdefinovaných tvarů uložených 
v databázi a jednoduchým 
přizpůsobením geometrickému 
tvaru požadované součásti, je možné 
stroj velice snadno nastavit na 
výrobu nového výrobku.

Rychlost výroby
V porovnání s jinými způsoby výroby 
je možné trubky s malými průměry 
vyrábět mnohem rychleji.

RMA 200/350 RMA 400/600 RMA 400/1000

Průměr trubky 60 - 200 mm 80 - 400 mm 80 - 400 mm

Délka trubky 60 - 350 mm 80 - 600 mm 80 - 1000 mm

Tloušťka plechu 0,4 - 1,5 mm 0,4 - 2,0 mm 0,4 - 2,0 mm

Materiál trubky Ocel, nerezavějící ocel* Ocel, nerezavějící ocel* Ocel, nerezavějící ocel*

Výkon Až 360 trubek/h

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

Zakružování
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Modelová řada RMA

Automatická CNC 
zakružovací jednotka se 
dvěma válci vhodná pro 
zástavbu do výrobní linky

Řízení výrobního procesu
Zakružování probíhá plně 
automaticky podle příslušného 
programu a je při něm dosahována 
velmi dobrá opakovatelnost výroby. 
Všechny parametry jsou ukládány do 
paměti a mohou být později znovu 
použity.

Modularita
Doplněním vykladače a vyjímacího 
zařízení je možné snížit nároky na 
obsluhu.

Výroba více součástí najednou
Možnost zvýšení výkonu výrobou 
více součástí najednou: v závislosti 
na velikosti polotovaru.

Výborné výsledky
Použití horního váleču a držáku 
umožňuje výrobu vysoce kvalitních 
trubek a malými průměry.

Ideální řešení pro trubky 
všech tvarů: kruhové, oválné 
nebo polygonální. 

Ideální k začlenění do 
výrobní linky nebo jako 
samostatný stroj. 

RMA 125/70 RMA 150/700 RMA 250/700 RMA 150/1250 RMA 250/1250

Průměr trubky 25 - 125 mm 50 - 150 mm 80 - 250 mm 80 - 150 mm 80 - 250 mm

Délka trubky 80 - 700 mm 80 - 700 mm 80 - 700 mm 80 - 1250 mm 80 - 1250 mm

Tloušťka plechu 0,4 - 2,0 mm 0,4 - 2,0 mm 0,4 - 2,0 mm 0,4 - 2,0 mm 0,4 - 2,0 mm

Materiál trubky Ocel, nerezavějící ocel*

Výkon Až 360 trubek/h

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

Zakružování
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Multiroller

Automatická CNC 
zakružovací jednotka se 
dvěma válci: Trubky s 
jiným průměrem je možné 
vyrábět bez mechanického 
přestavení stroje.

Žádný nástroj = řádné časové 
ztráty kvůli přestavení stroje
Nastavení stroje na nový průměr 
proběhne po stisknutí tlačítka. 
Úpravy s ohledem na vlastnosti 
materiálu jsou prováděny 
nastavením parametrů.

Délky trubek až do 2000 mm
Naší technologií je možné dosáhnout 
perfektního výsledku i při výrobě 
dlouhých trubek.

Trubky s malým průměrem
Multiroller může bez problémů 
vyrábět také trubky s malým 
průměrem z obtížněji tvářitelných 
materiálů.

Modulární konstrukce
Moduly pro automatizaci výroby je 
možné připojit jak k samostatnému 
stroji, tak ke stroji zařazenému do 
výrobní linky.
 

Výroba vice součástí najednou
Na stroji je možné vyrábět 
najednou vice kusů – podle velikosti 
polotovaru. 

Hi-tech zařízení pro plně 
automatickou a flexibilní 
výrobu trubek o délce až 
2000 mm a s průměrem 
větším než 30 mm

Multiroller 400/1250 Multiroller 400/2000 Multiroller 150/2000

Průměr trubky 80 - 400 mm 80 - 400 mm 60 - 150 mm

Délka trubky Max. 1250 mm Max. 2000 mm Max. 2000 mm

Tloušťka plechu 0,8 - 3,0 mm 0,8 - 3,0 mm 0,2 - 1,5 mm

Materiál trubky Ocel, nerezavějící ocel*

Výkon Až 360 trubek/h

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

Zakružování
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Coniroller

Jednotka pro výrobu konco-
vek trubek

Vysoce výkonná výrobní 
jednotka založená na kom-
binaci patentové zakružo-
vačky pro výrobu kónických, 
oválných polygonálních 
nebo válcových tvarů a 
svařovací jednotky se dvěma 
svařovacími moduly.

Posunutí limitů pro vytváření tva-
ru
Pomocí zařízení založeného na to-
hoto inovativním principu je možné 
snadno vyrábět součásti složitých 
tvarů.

Maximální výkon
Vysoký výkon zakružovačky v kom-
binaci se dvěma upínacími moduly 
na jednom otočném stole umožňuje 
maximální zkrácení výrobních časů.

Přestavení stroje v co nejkratším 
čase
Výměna sady nástrojů a pře-nasta-
vení parametrů výroby na ovládacím 
pultu trvá jen několik minut.

Vysoká kvalita koncovek
Patentovaný proces zakružování s 
následným svařováním garantují 
vysokou kvalitu konečných výrobků.

Výrobní jednotka pro výrobu koncovek trubek

Rozměr polotovaru max. 400 x 550 mm

Rozvinutá délka max. 550 mm

Šířka oválu/výška max. 220 mm / max. 120 mm

Tloušťka stěny 0,6 - 1,2 mm

Materiál Ocel, nerezavějící ocel*

Typ svařování Laserovým paprskem, WIG, plazmové

Výkon Až 240 koncovek/h

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

Zakružování
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LRSA 250

Kompaktní svařovací jed-
notka se dvěma svařovací-
mi moduly pro maximální 
výrobní výkon

Geometrické tvary a upínaní 
výrobků
Pomocí nástrojů pro daný průměr 
optimalizovaných s ohledem na 
co nejkratší upínací čas umožňuje 
svařování kruhových, oválných a po-
lygonálních trubek.

Přestavení stroje v co nejkratším 
čase
Díky ergonomické konstrukci 
výměnné sady nástrojů je výměna 
jednoduchá a rychlá.

Jednoduchá údržba
Přestože stroj zaujímá jen malý pro-
stor, velké přístupové kryty zajišťují 
velmi snadný přístup pro údržbu.
 
Modulární konstrukce
Stroj může pracovat buď samostat-
ně, nebo může být zařazen do auto-
matizované výrobní linky.

Zatímco u jedné jednotky 
bude prováděno zakládání 
nebo vykládání výrobku, 
u ostatních jednotek může 
probíhat svařování. Tím je 
umožněno optimální využí-
vání svařovacího zdroje

LRSA 250/1100 LRSA 250/1250

Průměr trubky 76 - 250 mm 76 - 250 mm

Délka trubky 100 - 1100 mm 100 - 1250 mm

Tloušťka plechu 0,4 - 2,0 mm 0,4 - 2,0 mm

Materiál trubky Ocel, nerezavějící ocel*

Typ svařování Laserovým paprskem, WIG, plazmové

Výkon Až 240 trubek/h

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

Svařování
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Ringmaster

Ringmaster

Průměr trubky 200 - 450 mm

Délka trubky 50 - 400 mm

Tloušťka plechu 1,0 - 3,0 mm

Materiál Ocel, nerezavějící ocel*

Typ svařování WIG

Výkon Až 200 párů kruhů/h

Efektivní svařovací jednotka 
s jedním svařovacím 
modulem určená pro výrobu 
kruhů a součástí s větším 
průměrem, než je jejich 
výška.

Přestavení stroje v co nejkratším 
čase
Speciální trojdílný nástroj umožňuje 
jednoduché přestavení stroje pro 
výrobu jiného průměru.

Součástí vhodnější pro následné 
tváření
Součásti svařené po celé styčné 
hraně vykazují při následném tváření 
lepší výsledky.

Modulární konstrukce
Po přidání druhého svařovacího 
modulu ovládaného společnou řídící 
jednotkou je možné snížit výrobní 
náklady.

Zařízení je vhodné pro 
výrobu kruhů a trubek ve 
středně velkých výrobních 
dávkách

Svařování

*Jiné materiály je možno použít na požádání (po 
ověření jejich použitelnosti)
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Modelová řada FLEXMASTER

Flexmaster: 
Vysoce flexibilní svařovací 
jednotka s jedním 
svařovacím modulem

Patentovaný upínací systém
Pomocí upínacích pásů je 
dosahováno přesného a 
opakovatelného upnutí bez použití 
specifických nástrojů pro daný 
průměr součásti: pro kruhové, oválné 
a polygonální tvary.

Automatické přestavení stroje
V ovládacím panelu můžeme být 
uloženo až 400 programů spolu s 
příslušnými parametry pro upínání a 
svařování.

Automatické přestavení stroje
Zařízení je přestavováno 
automaticky podle zvoleného 
programu.

Opakovatelnost výroby
Vysoká přesnost upnutí a přesné 
svařování zaručuje při automatickém 

svařovacím procesu stálou úroveň 
kvality.
 
Modulární konstrukce
Stroj modelové řady Fleximaster 
může pracovat buď samostatně, 
nebo může být zařazen do plně 
automatizované výrobní linky.

Flexibilní upínací jednotka 
umožňuje přenastavení na 
jiný průměr bez ručního 
seřízení stroje.

Flexmaster 400/1250 Flexmaster 400/2000 Flexmaster 600/1500 D Flexmaster 1000/2000

Průměr trubky 76 - 400 (600) mm 76 - 400 (600) mm 100 - 600 mm 200 - 1000 mm

Délka trubky 100 - 1270 (1525) mm 100 - 2000 mm 200 - 1525 mm 500 - 2000 mm

Tloušťka stěny 0,4 - 2,0 mm 0,8 - 3,0 mm 0,4 - 2,0 mm 0,6 - 1,5 mm

Materiál Ocel, nerezavějící ocel*

Technologie svařování Laserovým paprskem, WIG, plazmové

Výkon Až 150 trubek/h Až 80 trubek/h

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

Svařování
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Ze dvou samostatných 
zařízení (zakružování 
a svařování) se 
prostřednictvím 
automatizace stává jedna 
výrobní jednotka

Od polotovaru k trubce
Plechové polotovary o délce až 2000 
mm jsou vykladačem ukládány na 
zakládací stůl (až čtyři polotovary 
zároveň podle délky trubky).

Automatický manipulační systém
Portálový manipulační systém 
zakládá polotovary do zakládací a 
svařovací jednotky, vyjímá svařené 
trubky a přepravuje je k případnému 
dalšímu zpracování (kartáčování, 
kalibrování).

Automatizace
Automatické vykládání a zakládání 
polotovaru do zakružovací a 

svařovací jednotky nevyžaduje zásah 
obsluhy.

Opakovatelnost výroby
Zařízení weil engineering se 
vyznačují vysokou flexibilitou co se 
týká geometrie, průměrů a délek 
vyráběných trubek.
 
Výrobní časy
Vyšších výkonů výroby na výrobní 
lince je dosahováno díky možnost 
výroby více trubek současně.

Modulární konstrukce
Kombinace vykladače, jednotek 
Multiroller a Flexmaster, portálový 
manipulační systém a zařízení pro 
následné zpracování je možné 
přizpůsobit vašim výrobním 
požadavkům.

Výroba trubek oválného 
a kruhového tvaru 
promyšlené kombinace 
zakružování pomocí více 
válců a svařovací jednotky.

Např.
Výrobní centrum pro výrobu 
trubek pro vzduchotechniku 
(portál)

Výrobní centrum pro výrobu 
komínových trubek a trubek 
pro katalyzátory

Průměr trubky 80 - 400 mm 120 - 400 mm

Délka trubky 200 - 2000 mm 120 - 1250 mm

Tloušťka plechu 0,8 - 3,0 mm 0,8 - 2,0 mm

Materiál trubky Ocel, nerezavějící ocel*

Typ svařování Laserovým paprskem, WIG, plazmové

Výkon Až 580 trubek/h Až 240 trubek/h

Flexmaster

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

Zakružování + svařování
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Twinmaster

Kombinace zakružovací a 
svařovací jednotky v jednom 
výrobním zařízení.

Twinmaster je vysoce efekti-
vní zařízení pro výrobu krát-
kých trubek.

Výroba více kusů současně
Znásobte výrobní výkon: v závislosti 
na velikosti polotovaru můžete pro-
vádět zakružování a svařování více 
kusů zároveň.

Flexibilita
Toto zařízení umožňuje výrobu tru-
bek různé geometrie a tvarů: je 
možné vyrábět trubky s až 14 růz-
nými průměry, trubky s dvojitou 
stěnou, zpracovávat perforované 
plechy atd.

Modulární konstrukce
Po přidání vykladače a dalších zaří-
zení pro následné zpracování trubek 
(žíhání svaru, kalibrování, zarovná-
vání svarového spoje, stohování) 
bude Twinmaster tvořit kompletní 
výrobní jednotku pro výrobu krát-
kých trubek.

Twinmaster 250/700 Twinmaster 250/1250

Průměr trubky 80 - 250 mm 100 - 250 mm

Délka trubky 100 - 700 mm 80 - 1250 mm

Tloušťka plechu 0,4 - 2,0 mm 0,4 - 2,0 mm

Materiál trubky Ocel, nerezavějící ocel*

Typ svařování Laserovým paprskem, WIG, plazmové

Výkon Až 580 trubek/h Až 700 trubek/h

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

Zakružování + svařování



Shape. Join. Look ahead. weil technology 13  

weil technology

Ecomaster

Výrobní centrum pro 
výrobu středně dlouhých 
trubek zakružováním s 
integrovanou zakružovací 
jednotkou vybavenou více 
válci

Kompaktní zařízení pro štíhlou 
výrobu
Výrobní centrum tvořené 
automatickou zakružovací jednotkou 
a jednotkou pro průběžné svařování 
pro výrobu krátkých trubek s velmi 
malými výrobními náklady.

Výroba přizpůsobená potřebám
Zařízení je koncipováno jako 
výrobní centrum pro výrobu trubek 
malých a středních průměrů, jehož 
výrobní cyklus se přizpůsobuje 
následným pracovním operacím jako 
ohraňování, pěchování, rozšiřování 
atd.

Kruhové i oválné tvary
Výměnou sady upínacích válců je 
možné vyrábět trubky s různou 
geometrií. Pomocí funkce tube-to-
tube je možné vyrobit konce trubek 
optimalizované tak, aby splňovaly 
náročné požadavky s ohledem na 
následné tváření konců trubek.

Kompaktní a úsporné 
výrobní centrum pro 
decentralizovanou výrobu 
krátkých trubek

Ecomaster 200/500

Průměr trubky 80 - 200 mm

Délka trubky 80 - 500 mm

Tloušťka plechu 0,8 - 2,0 mm

Materiál trubky Ocel, nerezavějící ocel*

Typ svařování Laserovým paprskem, WIG, plazmové

Výkon Až 240 trubek/h

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

Zakružování + svařování
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Pokrok v úsporné výrobě 
trubek

Vyšší flexibilita
Přednostmi Ecostar jsou: vyšší 
flexibilita co se týká průměrů a 
délek vyráběných trubek, eliminace 
časových ztrát při nastavení stroje a 
nastavení stroje řízené programem 
bez použití jakýchkoliv výměnných 
částí.

Různé tvary trubek
Kromě výhod dosahovaných 
moderními technologiemi výroby 
krátkých trubek, nabízí stroje nové 
modelové řady Ecostar rozšířené 
možnosti tvaru trubek.

Automatické přestavení stroje
Zařízení je přestavováno 
automaticky podle zvoleného 
programu.

Flexibilní upínání a svařování až 
do tloušťky stěny 2.0 mm
Klíčovou funkcí modelové 
řady „Ecostar” je automatické 
přizpůsobení průměru při 
zakružování a svařování trubky, 
které bylo použito již u modelové 
řady „Flexistar”. Přitom budou hrany 
zakruženého plechu spojeny pomocí 
vnějších radiálně přisouvaných 
upínacích lišt a svařeny průběžným 
způsobem stacionární svařovací 
hlavou.

 
Oblast použití
S ohledem na rozsah rozměrů 
vyráběných součástí vhodné např. 
pro výrobu těles katalyzátorů, 
malých nádob kruhového nebo 
oválného tvaru.

Diodový laser
Kombinací zařízení modelové řady 
„Ecostar” a diodového laseru je 
nejlepší volbou s ohledem na nízké 
výrobní a provozní náklady.

Ecostar

Ecostar 150/600 Ecostar 200/600

Průměr trubky 30 - 150 mm 60 - 200

Délka trubky 60 - 600 mm 50 - 600 mm

Tloušťka plechu 0,5 - 2,0 mm 0,5 - 2,0 mm

Materiál trubky Ocel, nerezavějící ocel*

Typ svařování Laserovým paprskem (diodový laser), dvojitý TIG

Výkon Až 200 trubek/h Až 200 trubek/h

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

Zakružování + svařování
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Vysoce produktivní zařízení 
pro výrobu krátkých trubek 
o malém průměru

Kompaktní výrobní modul
Minimaster je kompletní výrobní 
centrum pro výrobu krátkých trubek 
v jediné platformě.

Tube-to-tube
Hlavní předností tohoto zařízení 
je svařování tube-to-tube, které 
eliminuje nežádoucí jevy na začátku 
svaru a na konci trubky.

Výrobní dávky
Výměnou zakružovacího válce je 
možné vyrábět trubky o různém 
průměru. Zkrácené časy pro 
nastavení stroje díky vysokému 
stupni automatizace umožňují 
výrobu jak v malých, tak velkých 
výrobních dávkách. Efektivní výrobní centrum 

pro výrobu krátkých trubek 
s vysoce kvalitními svary 
dosahovanými metodou 
tube-to-tube

Děrované trubky
Technologie svařování laserovým 
paprskem umožňuje výrobu 
děrovaných trubek vysoké kvality.

Minimaster

Minimaster 80/250

Průměr trubky 25 - 80 mm

Délka trubky 30 - 250 mm

Tloušťka plechu 0,4 - 2,0 mm

Materiál Ocel, nerezavějící ocel*

Typ svařování Laserovým paprskem, WIG, plasmové

Výkon Až 1200 trubek/h

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

Zakružování + svařování
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Flexistar

Inovativní flexibilní výrob-
ní zařízení pro výrobu ten-
kostěnných trubek vysoké 
jakosti

Kontinuální výroba
Koncept Flexistar, který obdržel ofi-
ciální ocenění, je nejrychlejším zaří-
zením na trhu určeném pro výrobu 
výrobků vysoké kvality.

Variabilita
Kompaktní výrobní centrum v jed-
nom zařízení. Díky kombinaci za-
kružovací jednotky s více válci a 
jednotky pro svařování laserovým 
paprskem není nutné při změně 

průměru provádět seřízení stroje. 
Tato vlastnost umožňuje střídavě 
vyrábět trubky o různých průměrech 
(např. vnější a vnitřní trubky) jako 
např. izolovaných kamnových trubek 
vícevrstvých vlnovců apod.

Modulární automatizace
Na vstupní straně mohou být dodá-
vány plechy v tabulích nebo ve svi-
tcích. Zařízení umožňuje jednodu-
chou integraci inline kontroly kvality. 
Na přání mohou být připojena zaří-
zení pro zpracování konců trubek: 
rozšiřování, žlábkování a značkování 
atd.

Flexistar 400/1250 Flexistar 400/1550 Flexistar 150/2000 Flexistar 250/1250 Flexistar 600/1250

Průměr trubky 80 - 400 mm 80 - 400 mm 60 - 150 mm 60 - 250 mm 80 - 600 mm

Délka trubky 250 - 1250 mm 250 - 1550 mm 300 - 2000 mm 250 -1250 mm 250 - 1250 mm

Tloušťka stěny 0,4 - 1,0 mm 0,4 - 1,0 mm 0,2 - 0,8 mm 0,4 - 1,0 mm 0,4 - 1,0 mm

Materiál trubky Ocel, nerezavějící ocel*

Typ svařování Laserovým paprskem

Výkon Až 240 trubek/h Až 240 trubek/h Až 280 trubek/h Až 280 trubek/h Až 280 trubek/h

Zakružování + svařování

*Jiné materiály je možno použít na požádání (po ověření jejich použitelnosti)
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Tubestar 100

Tubestar 100

Průměr trubky 23 - 100 mm

Délka trubky 210 - 1300 mm

Tloušťka stěny 0,3 - 2,0 mm

Materiál Ocel, nerezavějící ocel*

Typ svařování Laserovým paprskem, WIG, plasmové

Výkon Až 960 trubek/h

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

Zařízení pro průběžné 
svařování integrované do 
plně automatické výrobní 
linky pro výrobu krátkých 
trubek 

Automatizace
Výrobní linka vyrábí duté profily 
svařované laserovým paprskem 
z nastříhaných pásů nebo z pásu 
odvíjeného z cívky.

Výroba součástí pro automobilový 
průmysl
Zařízení modelové řady Tubestar 
slouží k velkosériové výrobě součástí 
různého tvaru od jednotlivých 
komponent výfukového systému, 
zadní nápravy až po jiné díly 
karosérie.

Krátké časy seřízení stroje 
umožňují „just-in-time” výrobu 
různých součástí trubkovitého 
tvaru.

Metoda zakružování vhodná pro 
danou oblast použití  
Při zakružování trubek o malém 
průměru z plechu větší tloušťky 
je použitím nástrojů zaručena 
kruhovitost trubky.

Na tomto zařízení je možné snadno 
zakružovat tenkostěnné a děrované 
trubky. 

Svařování
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Tubestar 150

Zařízení pro průběžné svařo-
vání s vysokou produktivi-
tou a krátkým časem výrob-
ního cyklu 

Transfer
Vysoká produktivita zařízení mode-
lové řady Tubestar je založena na 
optimalizovaném přísunu materiálu 
a odběru trubek.

Inovativní upínání
Pomocí upínacích válců určených 
pro daný průměr trubky je vytvářen 
přítlačný tlak v oblasti svaru, který 
přispívá k dosažení vysoce kvalitního 
svarového spoje.

Automatický transfer  
Svařované trubky mohou být op-
timálním způsobem transferovány 
k následujícím výrobním operacím 
(uhlazování svaru, kalibrování atd.).

Vysoce výkonné zařízení s 
vysokým výstupem, které je 
díky kvalitě svarového spo-
je vhodné pro procesy jako 
spinning nebo hydrofor-
ming. 

Tubestar 150

Průměr trubky 50 - 150 mm

Délka trubky 100 - 2000 mm

Tloušťka plechu 0,8 - 4,0 mm

Materiál Ocel, nerezavějící ocel*

Typ svařování Laserovým paprskem, WIG, plasmov

Výkon ž 960 trubek/h

Svařování

*Jiné materiály je možno použít na požádání (po ověření jejich použitelnosti)
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Průlom do nové dimenze ve 
zpracování konců trubek ve 
spojení s flexibilními zaří-
zeními pro výrobu trubek 

Výrobní centra na zpracování konců 
trubek mohou pracovat buď automati-
cky přímo integrovaná ke stávajícímu 
zařízení na svařování trubek, nebo 
jako samostatná zařízení s manuálním 
vkládáním a vyjímáním trubek.

Transportní systém portálového typu 
provádí přísuv materiálu a odebírání 
hotových výrobků od jednotlivých 
výrobních buněk v jednom společném 
taktu. Tímto způsobem jsou garan-
továny minimální nároky na prostor, 
nejvyšší výkon, bezpečnost a produk-
tivita.

Jednotlivé moduly mohou být 
navrženy v jednostranném nebo  
„Double” provedení, ve kterém mohou 
být současně zpracovávány oba kon-
ce trubky.

Specifickou funkcí je mož-
nost výroby dvojitých tru-
bek, střídavou výrobou 
vnitřní a vnější trubky

Hlavní výhodou tohoto způsoby 
výroby je optimalizaci logistického 
zabezpečení výroby:

• Minimální nároky na skladovou 
plochu

• yšší flexibilita dodávek

Rozšiřování
Kalibrování
Drážkování

Zpracování konců trubek

Zpracování konců trubek

Průměr trubky Ø 80 - 400 mm

Délka trubky 250 - 1250 mm

Tloušťka plechu 0,4 - 1,0 mm

Materiál Ocel, pozinkovaná a nerezavějící ocel*

Časový takt Ø 100: 25 s** 
Ø 200: 28 s*
Ø 400: 34 s

Časy seřízení od Ø 100 do Ø 400: 6 minut
od Ø 80 do Ø 100: 12 minut

*Jiné materiály je možno použít na požádání (po ověření jejich použitelnosti)
**U délek do 500 mm se čas výrobního taktu prodlužuje na 30s protože procesy rozšiřování trubky budou prováděny po sobě
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RSM 3200 RSM 3400 RSM 3600

Průměr trubky 200 mm 400 mm 600 mm

Délka trubky 6000 mm 600/1600 mm 1600/2000 mm

Max.  délka hotové trubky 1600 600/1600 1600/2000

TloušŤka stěny 0,4 - 230 mm 0,4 - 230 mm 0,4 - 230 mm

Materiál Ocel, nerezavějící ocel, Al*

Typ svařování Laser

Změna průměru <5 min.

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

Zařízení pro řezání trubek

Zařízení pro řezání 
tenkostěnných trubek o 
velkém průměru laserovým 
paprskem 

Flexibilita 
Toto zařízení je vhodné pro řezání 
úkosů a vyřezávání kruhových, 
eliptických, čtyřhranných nebo 
volně programovatelných tvarů 
do tenkostěnných trubek. Všechny 
potřebné parametry importované 
z CAD nebo grafických datových 
souborů budou uloženy v ovládacím 
panelu a mohou být kdykoliv 
změněny nebo zrušeny.    

Kvalita řezu 
Po provedení řezu zůstává trubka 
suchá. Hrana řezu je bez otřepů, 
deformací, škrábanců a oxidů.    

Optimalizace 
Odkloněním paprsku je možné 
optimalizovat zatížení zdroje 
laserového paprsku a rozšířit tak 
výrobní možnosti zařízení.    

Pro řezání úkosů, kruhů, 
elips, pravoúhlých nebo 
volně programovaných 
tvarů



Shape. Join. Look ahead. weil technology 21  

weil technology

Laserová svařovací 
jednotka je pokračováním 
vývoje modulárního 
multiosového systému 
použitého v různých vysoce 
produktivních zařízeních 
firmy weil. 

Kombinace pracovní optiky 
nastavitelné ve čtyřech osách s 
polohováním výrobku podle jedné 
nebo více os umožňuje 3D výrobu. 
Pro svařování jednoduchého 
kruhového nebo podélného 
svarového spoje slouží odpovídající 
zařízení s nižším počtem os. 

Použitím vícenásobných otočných 
stolů umožňuje provádět zakládání 
a vyjímání součásti během výrobní 
operace. Tím je možné laserovou 
jednotku využívat hospodárněji a 
zvýšit počty vyráběných kusů. Na 
přání je možné také automatizovat 
zakládání a vyjímání součásti a tím 
dále zvýšit hospodárnost výroby.    

Zpracování konců trubek

Rozměry x/y/z 700 / 700 / 500 mm

Výměna nástroje Systém pro rychlou výměnu

Přesnost polohování DIN EN ISO 15616/1,B

Modulární architektura 2 až 8 os

Víceosé svařování

Y

Z

CC

X

C

C C

B
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Hlava svařovací jednotky se 
vyznačuje kompaktní konstrukci a 
snadnou přístupností. Díky tomu je 
vhodná pro 3D aplikace. 

• Přívod pracovních médií bez 
použití hadic zajišťuje vysokou 
volnost pohybu: Osa B + 110⁰ a 
osa B + 210⁰

• V kombinaci s různými 
nástrojovými osami umožňuje s 
vysokou přesností provádět řadu 
svařovacích operací

• Různé ohniskové délky, 
jednoduchá a rychlá výměna 
zrcadel

V úzké spolupráci se zákazníkem 
jsou současně posouzeny konstrukce 
součásti a způsob upínání s ohledem 
na výrobní technologie využívající 
laserového paprsku.

Výsledek: velkosériová výroba 
součástí vysoké kvality, bez prostojů 
a bez nutnosti jejich dalšího 
opracování. 
 

Multiosé svařování
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Servis

Stroje se neřídí pevným pe-
vnou pracovní dobu a výpa-
dek ve výrobě způsobuje 
nejen problémy, ale přede-
vším finanční ztrátu. Naši 
servisní technici velmi dobře 
vědí, jaké mohou být nás-
ledky případného výpadku 
ve výrobě a jsou v rámci ro-
zšířených asistenčních hodin 
připraveni vám pomoci. 

Nejen naše stroje jsou konstruovány 
podle přání zákazníka. Také servis-
ní podpora může být přizpůsobena 
jeho specifickým potřebám. Záka-
zník si může vybrat různé servisní 
moduly, ke kterým je v rámci servis-
ních balíčků nabízena individuální 
technická 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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