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Buislasersnijden

SERIE

De succesfactor

Gebruiksvriendelijk
Hoge snijkwaliteit
Laag energieverbruik
Nauwkeurig en snel
Efficiënt
Winstgevend
Ergonomisch
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De succesfactor

Als vooruitstrevend fabrikant met ruim 60 jaar ervaring profileert
Durma zich als totaalleverancier van machines voor de 
metaalverwerkende industrie. Durma begrijpt en herkent de 
uitdagingen, de eisen en wensen van de hedendaagse industrie.
Durma streeft steeds naar perfectie door het continu verbeteren 
van haar producten en processen met het implementeren van de 
laatste stand der techniek.

Waar en hoe?
In drie verschillende productiefaciliteiten met een totaal 
bebouwde oppervlakte van 150.000 m² en met een 
personeelsbestand van 1.000 werknemers voor het leveren van 
kwalitatief hoogwaardige oplossingen volgens de beste prijs/
kwaliteit verhouding.

Met de innovatieve oplossingen uitgewerkt door de Durma R&D
afdeling en met de technische ondersteuning van haar wereldwijd
verspreide dealers heeft Durma één gemeenschappelijke missie:

Uw leverancier worden,

Vandaag, morgen, voor altijd.

componenten
van topkwaliteit

1
high-tech moderne
productielijnen

3
hoog-kwalitatieve
machines in eigen 
R&D centrum
ontwikkeld
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HD-TC
BUISLASERSNIJDEN
Het lasersnijden van buizen en profielen is speciaal ontworpen voor bedrijven die belang hebben bij 
het snijden van buizen van hoge kwaliteit (maximale diameter 170 mm) en profielen (maximaal vierkant 
120 mm en rechthoek 100 x 150 mm). Met behulp van een laserbron tot 3 kW worden buizen en 
profielen met een dikte van 0,8 mm tot 8 mm gesneden. Het volledig geautomatiseerd laden en lossen 
vergt minder inspanning en bespaart tijd.

De bewegende assen worden aangestuurd via onderhoudsvrije, dynamische en krachtige AC-
servomotoren. Een afzuigsysteem zorgt ervoor dat het stof, dat tijdens het lasersnijden ontstaat, wordt 
opgevangen door een filter. Het automatische laadsysteem voor buizen en profielen is ontworpen om 
de voorbereidingstijd te verkorten en het automatische ontladingssysteem om de gesneden materialen 
snel af te voeren, zonder het snijproces te hoeven onderbreken. Dankzij het compacte ontwerp van de 
machine hebben alle handelingen voor het laden, snijden en lossen van buizen en profielen weinig 
ruimte nodig hetgeen de verwerkingstijd verkort. 

HD-TC Lasers onderscheiden zich door snelheid, hoogwaardige componenten, efficiëntie en 
industrieel ontwerp.
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bedienings
vriendelijk

snelefficiëntergonomisch betrouwbaar

https://youtu.be/Rk82dsY8VOM

https://youtu.be/Rk82dsY8VOM
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De Sinumerik 840DSL CNC besturing is een efficiënt 64-bit 
microprocessorsysteem met een geïntegreerde PC. De 
besturing heeft een Durma interface (HMI) en heeft een 
complete snijdatabase voor alle standaard snijtoepassingen. 
De database bevat de snijparameters voor materialen zoals 
staal, RVS en aluminium in een groot bereik aan 
materiaaldiktes. De machinebediener kan indien gewenst de 
snijkwaliteit van verschillende materialen op basis van deze 
referentiewaarden eenvoudig optimaliseren.

Siemens besturing

Beweging van de assen wordt bereikt middels Alpha 
Wittenstein schuinvertande tandheugel en rondsel. De directe 
aandrijving van het tandwiel waarborgt een spelingvrije 
overbrenging tussen de motor en het tandwiel en garandeert 
een maximale nauwkeurigheid.
Dankzij de hoge precisie van deze tweezijdig geharde 
schuinvertande tandheugel met extreem lage speling kan een 
acceleratie van 10m/s² en een snelheid van 100m/s worden 
bereikt met een nauwkeurigheid van 0,05 mm.

Tandheugel en rondsel 

* Standaard snijparameters

Voordelen  Fiberlaser

De laserbron en snijkop worden gekoeld door een 
speciaal ontworpen efficiënte en energiezuinige 
waterkoeler. Dankzij het dubbel circuit-systeem wordt 
koelwater gestuurd in verschillende temperaturen nodig voor 
optics en laservoeding.

Het filter zorgt voor een gezonde werkomgeving. Het 
elimineert automatisch stof, deeltjes en schadelijke 
gassen die tijdens het snijden ontstaan. Het 
volautojmatische stofverzamelfilter start automatisch bij 
aanvang van het snijden. Filter cartridges zijn een 
compacte unit met geintegreerde ventilator en jet-pulse 
reinigingssysteem.i

Filter en stofverzamelaar eenvoudig toegankelijkGeluidsarm
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Resonator

Product  omschrijving

Bedieningsmodus

Polarisatie

Beschikbaar uitgangsvermogen

Emissie golflengte

Diameter fiber voeding

Beschikbare opties

Software

1.0 kW

YLS-1000

100-1000 w

2.0 kW

YLS-2000

200-2000 w

3.0 kW

YLS-3000

300-3000 w

1070 -1080nm

Beschikbaar in single modus, 50, 100, 200, 300μm

CW, QCW, SM

Willekeurig

Beschikbare opties: Intern koppelstuk, interne 1x2 straalschakelaar, 
interne 50:50 straalsplitser, externe 1x4 of 1x6 straalschakelaar

Standaard: LaserNet, digitale I/O, Analoge besturing aanvullende opties: DeviceNet of Profibus

Materiaal (Snijcapaciteit)

Staal

RVS

Aluminium (AlMg3)

YLS 1000 (1kW)

4 mm

2 mm

3 mm

YLS 2000 (2kW)

8 mm

4 mm

6 mm

YLS 3000 (3kW)

10 mm

6 mm

8 mm

Koeler

Filter

Laag energieverbruik
Onderhoudsvrij
Compact ontwerp en snelle installatie
Groot werkbereik met een constante smalle straal 
Zeer lange levensduur
Geen lasergas nodig

Een winnende formule: Automatisering + integratie + efficiëntie 
+ productiviteit - leercurve -programmeringstijd = Libellula Cut
Libellula Cut staat bekend om de one-click filosofie:
 Snel en intuïtief te leren;
 Volledige automatisering in elke stap van het

programmeringsproces (interface naar externe CAD, het bepalen
van het snijpad, etc;

 Open voor integratie met externe applicaties: interface naar CAD,
ERP en andere modules CAD/CAM;

 Alle snijmachines met hetzelfde systeem te beheren;
 Optimalisatie van het snijpad en het beheer voor specifieke

snijtechnologieën (nest- en multiflame, automatisch
gemeenschappelijk snijden, optimalisatie van laserkop positie,
automatisch beheer van microverbindingen en micro-lassen etc.)

 Systeembeheer voor laden/lossen en automatische sortering van
de gegevens;

 Kwaliteitsborging van de bewerkte onderdelen;
 Optimalisatie van de producten met ISA technologie waardoor

tijdens nesten minder afval;
 Geoptimaliseerde generatie van nestings op ongelijk restmateriaal;
 Vermindering van het aantal piercings (bruggen, continue snede of

ketting) en route optimalisatie;
 Optimaal beheer van de snijomstandigheden

Libellula CAD/CAM software voor het programmeren van elk type snijmachine

https://youtu.be/LlWN-qak4fA

https://youtu.be/-t_rTNEATEQ

https://youtu.be/2XE9e2zrdGk

https://youtu.be/WAIv1OMTDrE

https://youtu.be/LlWN-qak4fA
https://youtu.be/-t_rTNEATEQ
https://youtu.be/2XE9e2zrdGk
https://youtu.be/WAIv1OMTDrE
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GEMOTORISEERDE LIGHTCUTTER 2.0

Nieuwe generatie efficiënte snijkoppen

De LightCutter 2.0 is de perfecte oplossing voor efficiënt en kosteneffectief lasersnijden. De nieuwe 
LightCutter serie is ontworpen voor snijtoepassingen in het middelgrote vermogensbereik tot 4 kW en wordt 
gekenmerkt door een hoogwaardige snijkwaliteit bij alle metalen, dit in het bijzonder bij staal, roestvrijstaal en 
aluminium.

Dankzij een geautomatiseerde motorisch aangedreven verstelling van de axiale focuspositie werkt de snijkop 
altijd nauwkeurig en stabiel, zelfs bij acceleraties tot 3G. De weergave van de ingestelde focuspositie aan de 
voorkant van de snijkop maakt de inbedrijfstelling veel gemakkelijker. De gemotoriseerde LightCutter 2.0 
heeft een groot focusbereik van 23 mm.

De flexibele snijkop is verkrijgbaar in een 2D- en een 3D-versie. De 2D-versie is het meest geschikt voor 
toepassing op een vlakbed en standaard buis- en profielsnijmachines. De 3D-versie is ideaal voor gebruik in 
geavanceerde buis- en profielsnijsystemen en in veeleisende vrije-vorm-toepassingen. De smalle contouren 
van de 3D-snijkop maken zelfs complexe sneden op buizen, profielen en vrije-vormdelen met een 
hellingshoek tot 45 graden mogelijk.

EFFICIENT GEBRUIKSVRIENDELIJK

FLEXIBEL

Vlakbed snijden (2D)

LightCutter

D

Bevel snijden (3D)toepassing

fiber socket

laser vermogen t/m 3 kW 3 

LT Ultra Precitec 2,5 D

QD QB

t/m 3 kW

75 mm
100 mm

100 mm 100 mm

150 mm 150 mm

0.12 - FC100

75 X 69 mm

from 3.3 kg

+3 mm / -5 mm

25 bar

125 mm
150 mm
200 mm

0.12 - FC100

130 x 69 mm

v.a. 4.0 kg

+11 mm / -8 mm

0.16 - FC75,
0.12 - FC100

75 X 69 mm

v.a. 3.3 kg

+3 mm / -5 mm

25 bar 25 bar

100 mm

0.12 - FC100

130 x 69 mm

from 4.0 kg

25 bar

100 mm
125 mm
150 mm
200 mm

Brandpuntafstelling
(gecollimatiseerd)

Technische gegevens

Brandpuntafstelling

NAmax

Afmeting

Gewicht

Vertikale aanpassing
bereik

Max. snijgasdruk

+11 mm / -8 mm

■ Lichtgewicht en slank ontwerp, gemaakt voor
een snelle acceleratie en snijsnelheid

■ Snelle en nauwkeurige hoogtemeting ter
voorkoming van aanvaringen

■ Permanente optiekbescherming

■ Motorisch regelbare brandpuntinstelling voor
een optimale instelling bij een brede range
toepassingen

■ Compleet stofvrije snijkop en stralengang
voor een onderhoudsvrije werking

■ CutMonitor voor optimale procesbewaking bij
insteken en detectie bij snijonderbrekingen

■ Via bluetooth eenvoudig uitlezen van informatie
■ Snel afleesbare LED statusdisplay
■ Eenvoudig verwisselbare kop

LT Ultra-Precitec 3D lasersnijkop 
(maximaal 45 graden) type SH35 
met automatische focusinstelling F150, 
inclusief Bevel Cutting module 
voor Lantek Flex 3D Tubes



Buizen die via het laadsysteem worden aangevoerd, 
worden getransporteerd naar het snijgebied en automatisch 
gecentreerd. 

Automatisch klemlaadsysteem 
(onderdeel van automatisch laadsysteem)

Automatisch laadsysteem (optie)

De profielen worden één voor één vanuit de bundel door 
middel van een ketting getransporteerd. Het systeem 
beweegt het profiel omhoog en grijpers klemmen het profiel 
vast, waarna deze verplaatst wordt voor de klauwplaat, 
welke het profiel vervolgens vastklemt. 

Buistransportsysteem 
(onderdeel van automatisch laadsysteem)

Het buistransportsysteem zorgt ervoor dat de buizen 
worden meegenomen en op de juiste positie worden 
gepositioneerd. 

Kettingtransportsysteem 
(onderdeel van automatisch laadsysteem)

Het kettingtransportsysteem wordt gebruikt voor het laden 
van onder andere roestvrijstalen, aluminium en messing 
buizen, zonder krassen te veroorzaken.

De Z-as maakt een sneller snijproces mogelijk door 
zijn hoge dynamische prestaties. De laserkop met 
automatische focusinstelling elimineert tijdverlies in de 
voorbereidingsfase voorafgaand aan het snijden.

Z As

Servo aangestuurd profiellengte-meetsysteem. 
Gegevens worden rechtstreeks doorgestuurd naar de 
besturing. 

Profiellengte-meting (
onderdeel van automatisch laadsysteem)

Het klemsysteem is geschikt voor een diversiteit aan 
profielen, dankzij  vier klemmen die onafhankelijk van 
elkaar werken. Het systeem past de hydraulische 
druk automatisch aan naar gelang de dikte van het 
materiaal.

Hydraulische profielklem

Profiel support systeem

De vier door servomotoren aangedreven draagarmen 
verdelen het laadgewicht gelijkmatig. Terwijl de 
hydraulische klauwplaat het profiel naar voren 
beweegt, sluiten de steunarmen één voor één om de 
ruimte vrij te maken aan de voorkant van de 
hydraulische klauwplaat.

https://youtu.be/B3Mvu16El-E

https://youtu.be/u0RvPTc1NTk

https://youtu.be/ZyoJRarhtXo

https://youtu.be/B3Mvu16El-E

https://youtu.be/Xmrek_tIDWI

https://youtu.be/2BR-0U0K5DU

https://youtu.be/JCu5AECpzrQ

https://youtu.be/2BR-0U0K5DU

https://youtu.be/B3Mvu16El-E
https://youtu.be/u0RvPTc1NTk
https://youtu.be/ZyoJRarhtXo
https://youtu.be/B3Mvu16El-E
https://youtu.be/Xmrek_tIDWI
https://youtu.be/2BR-0U0K5DU
https://youtu.be/JCu5AECpzrQ
https://youtu.be/2BR-0U0K5DU
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Voor de beste snijprestaties centreert u het profiel zo 
dicht mogelijk bij de snijkop. Het profiel draait 
synchroon met de klauwplaat. De vier onafhankelijke 
klemmen komen automatisch in positie.

Buis-centreer-klauwplaat

Automatisch ontlaadsysteem (optie)

Het automatische ontlaatsysteem met een, door 
een servomotor gestuurde hoogteregeling, 
ondersteunt het materiaal tijdens het snijden.

Voor delen kleiner dan 800 mm blijft de ontlaadtafel 
buiten bedrijf en lost een ander klein lossysteem de 
gesneden producten

Bij onderdelen langer dan 800 mm komt de 
ontlaadtafel in werking en worden de 
gesneden producten gelost.

12 13

4, 6 en 8 meter mogelijk afhankelijk van het type machine.
Optie om zowel aan de voorkant als om aan de achterkant te ontladen. 
De ontlaadtafel kan de gesneden producten verwijderen door ze met een 
kantelende beweging uit de machine te verwijderen.

Lasnaaddetectiesysteem (optie)

Het lasnaaddetectiesysteem detecteert de lasnaad in 
de koker of buis wanneer deze bij de snijkop wordt 
gebracht en biedt de mogelijkheid om het snijden van 
gaten te laten plaatsvinden in het gewenste vlak.

Laser centreersysteem (optie)

Met het laser-centreersysteem is het mogelijk om de 
maatvoering en toleranties van de buis of koker voor 
het snijden te controleren door middel van laser-
sensoren. Dit verzekert u ervan dat gaten precies in 
het midden van een koker of buis zitten en dat de te 
snijden contouren op de juiste plaats zitten.

Spatbeschermingssysteem (optie)

Het spatbeschermingssysteem voorkomt dat er 
vervuiling optreedt aan de binnenzijde van de koker of 
buis tijdens het snijden. Het materiaal dat aan de 
binnenzijde van de koker of buis blijft kleven verstoort 
zowel het snijbeeld als dat producten eventueel 
inwendig gereinigd dienen te worden. Deze 
problemen worden voorkomen met een 
spatbeschermingssysteem.

Buis centreersysteem

Het buis-centreersysteem, dat is geplaatst op de 
voorste draagarm, positioneert de profielen voor 
de snijkop. 

https://youtu.be/tktMO2dbIlA

https://youtu.be/O32Iv5NitM4

https://youtu.be/yEtlo8M3FFI

https://youtu.be/JpA9qKCQg9k

https://youtu.be/baRKR9gNnSY

https://youtu.be/NQCqqGKZd7M

https://youtu.be/tktMO2dbIlA
https://youtu.be/O32Iv5NitM4
https://youtu.be/yEtlo8M3FFI
https://youtu.be/JpA9qKCQg9k
https://youtu.be/baRKR9gNnSY
https://youtu.be/NQCqqGKZd7M
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Ø170

120x120

150x100

Ø20 (Ø12 optie)

6500

3000

37,5

8

0,8

ja

ja

2D (3D optie) 

1

ja

185

90

10

±0,20

±0,05

buis, vierkant, rechthoek, ellips, 

H, C, U, L

Technische specificatie buislasersnijden Lay-out (6 m ontlaadsysteem met transportband)

Layout(4 m ontlaadsysteem)

Buizen tot 8 meter lengte (afhankelijk van het type machine) worden verwijderd 
door een automatisch ontlaadsysteem voorzien van een transportband
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filtert laadgebied

machinebesturing HMI

besturingskast

IPG (fiberlaserbron)

koeler

koeler

filter laadgebied ontlaadgebied

machinebesturing HMI

besturingskast

IPG (fiberlaserbron)

Koeler

Koeler

Max. diameter (mm)

Max. afmeting vierkant (mm)

Max. afmeting rechthoek (mm)

Min. diameter (mm)

Max. buislengte (mm)

Min. buislengte (voor automatisch laden)

Max. buisgewicht (kg/m)

Max. materiaal dikte (mm) (voor 2 kW)

Min. materiaal dikte (mm)

Automatisch laden

Automatisch ontladen

Snijkop

Hoeveelheid klemplaten 

Klauwplaatcentrering 

Restlengte buislengte (mm)

Snelheid klauwplaat

Acceleratie van de klauwplaat

Nauwkeurigheid (mm)

Positioneernauwkeurigheid (mm)

Buistypen
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