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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

2 3
hoog-kwalitatieve
machines in eigen 
R&D centrum
ontwikkeld



De succesfactor Fiberlasers bieden innovatieve oplossingen 
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Laag energieverbruik - lagere stuksprijzen

Geoptimaliseerde focuspositie voor alle plaatdiktes

Onderhoudsvrije werking

Compact ontwerp, snel te programmeren

Stijve frameconstructie, hoge duurzaamheid

Perfecte snijresultaten op een breed scala aan materialen

Efficiënt en uiterst nauwkeurig in zowel dikke als dunne materialen

Geringe investerings- en gebruikskosten

Modern vormgegeven en compact ontwerp

Snelle service middels diagnostiek op afstand



Fiber Laser BronFiberlasertechnologie
Fiber lasers excelleren in snijsnelheid en energie efficiëntie, zeker in vergelijking tot de bekende CO2 lasers. 
De hoge mate van technologische ontwikkelingen hebben de fiber laser makkelijk gemaakt in zowel bediening 
en gebruik alsook in service en onderhoud. 

Durma gebruikt in haar lasers alleen wereldwijd erkende onderdelen van zeer hoge kwaliteit. Hiermee levert 
Durma gebruiksvriendelijke machines van topkwaliteit.

Durma lasers zijn leverbaar met een kostenefficiënte tandheugel & rondsel of met een lineaire aandrijving voor 
de hoogst mogelijke acceleratie tot wel 3G. Met het rigide machine frame, perfect filtratiesysteem, compacte 
ontwerp en gebruiksvriendelijkheid is de Durma Fiber laser ongeëvenaard in gebruik en efficiëntie.

Voordelen Fiberlaser

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

*Standaard snijparameters.

Bij het lineaire aandrijfsysteem worden de
assen aangedreven door Siemens highspeed
lineaire motoren met een extreem hoog 
acceleratievermogen. Met deze motoren
kunnen acceleratiesnelheden van 20m/s² met
een snelheid van 200m/s worden gehaald met
een nauwkeurigheid van maar liefst 0,03mm!

Lineair aandrijfsysteem (HD-FL Series)

Tandheugel en rondsel aandrijfsysteem(HD-F Series)

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.

Laserbron

Product omschrijving

Bedieningsmodus

Polarisatie

Besch. uitgangsvermogen

Emissie golflengte

Diameter fibervoeding

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

4.0 kW

YLS-4000

400-4000 w

6.0 kW

YLS-6000

600-6000 w

1070 -1080nm

Beschikbaar in 50, 100, 200, 300 um

CW, QCW, SM

Willekeurig

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

Material (Cutting Capacity)

Mild Steel

Stainless Steel

Aluminium (AlMg3)

YLS 1000 (1kW)

8 mm

4 mm

4 mm

YLS 2000 (2kW)

12 mm

6 mm

6 mm

YLS 3000 (3kW)

16 mm

8 mm

8 mm

YLS 4000 (4kW)

20 mm

10 mm

12 mm

YLS 6000 (6kW)

25 mm

12 mm

15 mm

8.0 kW

YLS-8000

800-8000 w

10.0 kW

YLS-10000

1000-10000 w

YLS 8000 (8kW)

30 mm

14 mm

18 mm

YLS 10000 (10kW)

30 mm

20 mm

25 mm
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https://youtu.be/-t_rTNEATEQ

https://youtu.be/UOur8-aAOEI

https://youtu.be/-t_rTNEATEQ
https://youtu.be/UOur8-aAOEI


■ 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

Efficiënt

Flexibel

Gebruiksvriendelijk

Laser Snijkop
De Precitec ProCutter biedt een complete oplossing voor lasergebaseerd smeltsnijden (stikstofsnijden)
van dunne en medium materiaaldiktes in het golflengtegebied van ongeveer 1μm. Bij brandsnijden 
(zuurstofsnijden) kunnen er ook grotere materiaaldiktes worden verwerkt met behoud van de snijkwaliteit.
Het potentieel van de snijkop wordt hiermee optimaal benut en zorgt voor een hoge productiviteit. Innovatieve 
technologie zorgt voor de best mogelijke prestaties, de hoogste flexibiliteit en een uitstekende betrouwbaarheid.
De Precitec Procutter snijkop is geschikt voor toepassingen met een maximaal laservermogen tot 6 kW. 

De geringe afmeting en gewicht van de snijkop samen met een robuuste en stofdichte behuizing zorgen voor 
een lange levensduur en maakt lineaire acceleraties tot wel 4,5G mogelijk, wat resulteert in een efficiënt 
snijproces met een uitstekend snijresultaat. Hoge kwaliteit optieken en hoge kwaliteits-standaarden bij 
productie en assemblage zorgen voor een optimale overbrenging van de laserstraal en garanderen een 
stabiele focus positie, zelfs bij een hoog laservermogen.

@

Apps voor IOS en Android

Dynamische lasersnijmachines bevatten een intelligente snijkop voor optimaal gebruik. De Precitec
ProCutter biedt een volledig geïntegreerd systeem dat het snijproces bewaakt en tevens de gebruiker
voorziet van de nodige informatie. Met de instelbare brandpuntinstelling kan in nagenoeg elk materiaal
worden gesneden met dezelfde snijkop, waarmee insteltijden tot een minimum worden beperkt. Hiermee
biedt de ProCutter de hoogst mogelijke repeteernauwkeurigheid met de hoogst mogelijke productiviteit 

Brandpuntinstelling
• handmatig of gemotoriseerd
  via de machinebesturing

Externe inferface
• Alle sensorinformatie eenvoudig

analoog af te lezen.
• Waarden uitleesbaar via Bluetooth.

Beschermglas voor Collimator

Focusseerlens
• Hoge kwaliteit optiek
• X/Y verstelbaar
• repositionering na lenswissel niet nodig
• extra beschermglas onder focusseerlens

Beschermglas cartridge
• Beschermt optiek tegen vuil

en rook
• Detecteert vervuiling op de lens
• Eenvoudig verwisselbaar zonder

gereedschap

Monteren van de snijkop
• Eenvoudig bereikbaar vanaf
  de voorkant.

CutMonitor
• Bewaking van het
insteekproces.

• Detectie bij snijonderbreking.

Hoogtemeting
• Snelle en exacte hoogtemeting

bij elke temperatuur,

LED statusbalk
• Geeft direct de status van het systeem

weer (zoals druk, temperatuur, aandrijving
en vervuiling)
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https://youtu.be/
OrPt2IFMEHg



Het geometrisch ontworpen portaal zorgt dankzij de 
nieuwe speciale legering, constructie en skelet 
structuur voor de best absorberende prestaties. 
Tijdens de bouw van het portaal worden analyses 
gemaakt en daarmee vervormingen voorkomen. 
Hiermee wordt verzekerd dat de Z-as niet vibreert met 
als gevolg dat het lasersnijproces uiterst nauwkeurig 
wordt uitgevoerd, zelfs bij hoge snelheden.
De Z-as is uitgerust met de wereldwijd bekende en 
veel toegepaste Precitec snijkop.

Hogere acceleratie op de Z-as

Ongeacht de grootte van de machine zijn machines 
uit de HD-F-serie uitgevoerd met een deur aan de 
zijkant, deze zijdeur biedt veilige toegang voor 
onderhoud aan machine maar ook als er in het proces 
ingegrepen dient te worden bijvoorbeeld om een 
gekanteld product te verwijderen.

Eenvoudige toegang via deur aan zijkant

Het automatische afval verzamel- en transport- 
systeem maakt snelle verwijdering van afval uit het 
werkgebied mogelijk, zonder het snijproces te hoeven 
onderbreken. Deze transportbanden behoeven 
slechts eenvoudig onderhoud.

Afval transportsysteem

De bevel snijkop wordt gebruikt voor het snijden van 
haakse en schuine snedes van 0° tot 45° en 0° tot 
-45°,  waarbij het mogelijk is een product te voorzien
van positieve en negatieve snedes. Het resultaat is
optimaal door 5-assige geïnterpoleerde aansturing
door de besturing.

Bevel Snijkop ± 45 °

Dankzij het efficiënte afzuigsysteem met meerdere  
compartimenten wordt op het gehele snijbereik een 
gelijkwaardige hoge afzuigkracht gerealiseerd. 
Tijdens het snijproces worden alleen de kleppen in 
het snijgebied geopend waar de snijkop zich bevind 
wat resulteert in een krachtige afzuiging.

Efficiënt afzuigsysteem met meerdere compartimenten

Het in de machine geïntegreerde wisseltafelsysteem 
zorgt voor een geoptimaliseerd productieproces en 
minimaliseert de tijd om materiaal te verwijderen. De 
wisseltafels en het tafelwisselsysteem zijn ontworpen 
om de mogelijkheid te bieden om onderdelen van de 
ene tafel te verwijderen en nieuw plaatwerk te laden, 
terwijl de lasermachine doorgaat met snijden op de 
andere tafel. De wisseltafel is volledig 
geautomatiseerd, onderhoudsarm en toepasbaar op 
de gehele HD-F serie. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van hydraulische olie, het wisselen van de 
tafel gaat snel, soepel en is energiezuinig

Wisseltafel
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https://youtu.be/gpTUyCEdaBU

https://youtu.be/-5WfWaCbje8

https://youtu.be/7aOkz7xlR6w

https://youtu.be/-5WfWaCbje8

https://youtu.be/rq0kJO3t8I8

https://youtu.be/Jr0-RbdIopE

https://youtu.be/gpTUyCEdaBU
https://youtu.be/-5WfWaCbje8
https://youtu.be/7aOkz7xlR6w
https://youtu.be/-5WfWaCbje8
https://youtu.be/rq0kJO3t8I8
https://youtu.be/Jr0-RbdIopE


Siemens besturing
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.

De Durma Cloud geeft middels PC, tablet of smartphone inzicht in:

• Realtime status van de machine
• Stilstand door een foutmelding
• Einde dienst/productie gereed
• Actuele Productie rapporten
• Opgeslagen productie rapporten
• Uitvoeren van verbruiksberekeningen

Libellula CUT CAD/CAM Software voor het programmeren van elk type snijmachine

Durma Cloud

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.

De procesparameters worden automatisch 
ingesteld aan de hand van te snijden geometrie 
materiaalsoort en  materiaaldikte 
Projecten inlezen via PC netwerk of USB

Ervaar het verschil met de DURMA HD-FL

Filter
Het filter elimineert automatisch 
stof, deeltjes en schadelijke 
gassen die tijdens het snijden 
ontstaan.

Koeler
De laserbron en
snijkop worden gekoeld
door een speciaal
ontworpen efficiënte en
energiezuinige koeler

Veiligheids 
lichtscherm

Multikamer afzuigsysteem
voor een gelijkmatige afzuiging
over het hele snijbereik

Automatische 
wisseltafel 
De wisseltafel 
minimaliseert 
stilstandtijden 
en verhoogt 
de produc-
tiviteit

Besturing

Schroot afvoerband
voert snijresten af zonder het
snijproces te onderbreken

Stijf machineframe
Het stijve
torsieframe geeft
de machine
optimale stabiliteit

Ergonomische werkplek voor de 
operator

Bediening
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https://youtu.be/V98L68O0D9Q

https://youtu.be/2XE9e2zrdGk

https://youtu.be/WAIv1OMTDrE

https://youtu.be/V98L68O0D9Q
https://youtu.be/2XE9e2zrdGk
https://youtu.be/WAIv1OMTDrE


HD-F / HD-FL
FIBER LASER

X as

Y as

Z as

Max. plaatafmeting

Max. plaatgewicht

3015

3060

1530

160

 3048 x 1524  

200

4020

4100

2100

185

4064x2032

200

6020

6150

2100

185

6096x2032

200

8020

8200

2100

185

8128x2032

200

12020

12200

2100

185

12192x2032

200

mm

mm

mm

mm

Kg/m²

X as

Y as

Synchroon

Acceleratie

Positioneernauwkeurigheid

Repeteernauwkeurigheid

tandheugel en rondsel HD-F

120

120

170

28

±0,05

±0,05

lineairsysteem HD-FL

160

160

226

32

±0,03

±0,03

m/min.

m/min.

m/min.

m/s²

mm

mm

bedienings
vriendelijk

snelefficiëntergonomisch betrouwbaar
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https://youtu.be/VR62pnYXDks

https://youtu.be/VR62pnYXDks


HD-FS
FIBER LASER

Waarom een HD-FS Smart?
De HD-FS Smart laser is opgebouwd uit dezelfde componenten als de machines uit de
HD-F serie, maar dan speciaal ontworpen met het oog op beperkte ruimte. Het beladen
van de machine kan door de uitstekende toegankelijkheid ook snel en eenvoudig
gedaan worden zonder gebruik van de wisseltafel.
De HD-FS Smart fiber lasers excelleren in snelheid en efficiëntie en zijn uitgerust met
de meest hoogwaardige componenten.

X as

Y as

Z as

Max. plaatafmeting

Max. plaatgewicht

HDFS 3015

3100

1550

125

3048x1524

200

mm

mm

mm

mm

Kg/m²

X as

Y as

Synchroon

Acceleratie

Positioneernauwkeurigheid

Repeteernauwkeurigheid

tandheugel en rondsel

100

120

158

16

±0,05

±0,05

m/min.

m/min.

m/min.

m/s²

mm

mm

1716

bedienings
vriendelijk

snelefficiëntergonomisch betrouwbaar



HD-F / HD-FL BH
Buis- en profielsnijden

HD-F / HD-FL BH

Buis- en buisprofielrotatiesysteem
Capaciteit buisdiameter van Ø30 tot Ø400
Capaciteit vierkante profielen tot 250 x 250
Rookafvoer-aansluiting
Verstelbare steunen voor buis en buisprofiel
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MPR-000763---
C:\EPDM\DURMAPDM\OZEL MAKINALAR\Lazer\MPR-000763\02 Tasarim\MPR-000763

Vormvast buizen snijden
Vormvast gesneden op alle zijden van het 
buisprofiel.

Max. snijlengte

Max. gewicht buis/profiel

Vermogen Laserbron

Buisdiameter

Max. materiaaldikte

Max. afmeting profiel

Max. positioneersnelheid X/Y

Positioneernauwkeurigheid

Repeteernauwkeurigheid

Materiaalsoorten

Snijkop

Afzuiging en filter

As-aandrijving motoren

Elektrische componenten

CNC besturing

Besturingssoftware

Netwerkkaart / Modem

mm

Kg

IPG

in./max.

mm

Max.

m/dk.

mm

mm

-

-

-

-

- 

-

-

-

3000mm d.m.v. klauwplaat 6000 mm

120

1-10 kW

Ø30 / Ø400

12 mm afhankelijk van materiaal en laservermogen

250x250 mm

100

+/- 0,5 / 1000

0.1

staal / rvs / aluminium / koper / messing

Precitec

beschikbaar

Conductivity unit

Siemens of Telemecanique

Conductivity unit

Lantek Flex3D Tube

Optie

Tube – Profile Cutting Technical Features

1918



HD-FO
FIBER LASER

2120

bedienings
vriendelijk snelefficiëntergonomisch betrouwbaar

https://youtu.be/vdpnhH_zGgA

https://youtu.be/vdpnhH_zGgA


SPECIFIEK ONTWORPEN VORMGEVING
HD-FO fiberlasers onderscheiden zich door hun snelheid, hoogwaardige materialen, efficiëntie en 
industriële ontwerp. Het laden en lossen van het te snijden materiaal vereist minder inspanning wanneer 
de wisseltafel niet nodig is.

Eenvoudig in gebruik
Lage bedrijfskosten
Snel te openen frontdeur
Gemakkelijke toegang tot het snijgebied
Compact brugontwerp
Eenvoudig transport

HD-FO technische gegevens

Laser snijkop

Besturing

Snij-assen
X as

Y as

Z as

Max. plaatafmeting

3048

1530

125

mm

mm

mm

mm

kg

m/min.

m/min.

m/min.

m/min.

mm

mm

m/s²

3.048 x 1.524

575Max. plaatgewicht

Max. snelheid X-as

Max. snelheid Y-as

Max. snelheid Z-as

Max. Hız (X-Y) gesynchroniseerd

Max. acceleratie gesynchroniseerd

Positioneernauwkeurigheid

Repeteernauwkeurigheid

90

90

30

8

± 0,05

± 0,05

14

127

CNC

Beeldscherm 19" Touch Screen

SIEMENS SINUMERIK 840D SL

Type

Focusseerafstand

Focusseertype

125

Auto / Manual

Lightcutter

Materiaal snijdikte mm
Materiaal

Staal

RVS

Aluminium (AIMg3)

Koper

Messing

YLR 1000 (1kW) YLS 2000 (2kW)

4

4

2

4

12

6

6

3

6

HD-FO
FIBER LASER

2322

Dynamiek



De machine is speciaal ontworpen voor bedrijven met beperkt beschikbare ruimte.
In situaties waarbij geen behoefte is aan een wisseltafel, gaat het laden en lossen van metalen platen 
uiterst eenvoudig.

HANDMATIGE SNIJTAFEL

Dankzij het compacte ontwerp van de machine is voor het laden, snijden en lossen van platen minder ruimte nodig en zijn 
minder handelingen vereist.

Achterdeur voor gemakkelijke toegang.
De achterdeur kan ook worden gebruikt voor onderhoud aan de machine

COMPACT, MODERN EN ERGONOMISCH ONTWERP EENVOUDIGE TOEGANG TOT HET SNIJGEDEELTE DANKZIJ DEUR AAN ACHTERZIJDE

Een lichte, krachtige, stijve en modulaire brugconstructie zorgt voor een trillingvrije beweging van de Z-as en daarmee voor 
een perfecte snijkwaliteit, zelfs bij hoge snelheden.

Z AS

2524

https://youtu.be/I8FpAmRpaIg

https://youtu.be/TFGEN1bIT14

https://youtu.be/8uRD6atW0bo

https://youtu.be/EuvJtvizniM

https://youtu.be/I8FpAmRpaIg
https://youtu.be/TFGEN1bIT14
https://youtu.be/8uRD6atW0bo
https://youtu.be/EuvJtvizniM


HD-FA 
5-ASSIGE LASER

gebruiks
vriendelijk snelefficiëntergonomisch

betrouw-
baar

2726



HET 5-ASSIGE FIBERLASERSYSTEEM VOOR DE 
AUTOMOTIVE EN RUIMTEVAART INDUSTRIE
Het DURMA 5-assige fiberlasersysteem is dè oplossing voor het produceren van automotive, gevoelige en 
complexe 3D onderdelen. De 25% extra bewerkingsruimte in de hoogte biedt u extra mogelijkheden. Optimale 
snijprestaties worden bereikt door het sterke machineframe en de hoogwaardige werktafel. 

Modern en compact ontwerp
Eenvoudig in gebruik
Hoogwaardige topcomponenten
Hoogwaardig 3D-snijden
Energiebesparend
Snel, betrouwbaar en efficiënt

 6168 

2 34

FI
LT

ER HAVA TEDARIK
AIR SUPPLY

6-8 bar
150 L/minEL

EC
TR

IC
A

L 
PA

N
EL

Kapı açık pozisyonu
Door open position

Kapı açık pozisyonu
Door open position

150 lt

HAVA TEDARIK
AIR SUPPLY
6-8 bar Ø12
150 L/min

Nitrogen 25 bar

Oxygen 16 bar

Air 25 bar

N2

O2

AIR

1

MACHINE AFM.

6168 mm x 3936 mm    h= 3700 mm

9.000 mm x 10.000 mm (Secure area)

4.000 mm

16.000 kg

HD-FA TECHNISCHE SPECIFICATIE

3.000 mm

1.500 mm

650 mm

±135°

±360°xn

173 m/min.

1,73 G

±0.08 mm

±0.08 mm

SNIJDIKTE mm

2 kW 3 kW 4 kW
12 16 20

6 8 10

6 8 12

6 8 10

3 5 6

SNIJKOP

Automatisch

3DType

Focus

CHILLER

Chiller voor 2 kW
Chiller voor 3 kW
Chiller voor 4 kW

IPG LG 71

IPG LG 170

IPG LG 171

BESTURING

FILTER
2.500 m³/h  -  4 kW

Slag X-as

Slag Y-as

Slag Z-as

B-as

C-as

Max. snelheid synchroon

Max. acceleratie synchroon

Positioneernauwkeurigheid

Repeteernauwkeurigheid

Machine afmetingen

Werkbereik

Deurlengte roteertafel

Machinegewicht

Vermogen

Staal (mm)
RVS (mm)

Aluminium (AIMg3) (mm)

Koper (mm)

Messing (mm)

CNC

Beeldscherm 19" Touch panel

SIEMENS SINUMERIK 840D SL

Capaciteit

2928



HD-F 20030

DURMA's grootste en snelste 

lasersnijmachine  

20.000 mm
  3.000 mm

HD-F 20030
Snijlengte
Snijbreedte
Laserbron          6 kW

3130

HD-F 20030 Technische specificatie

max. snelheid Y-as

max. snelheid U-as

max. snelheid X-as

max. acceleratie Y-as

max. acceleratie U-as

max. acceleratie X-as

positioneernauwkeurigheid 15x3m

repeteernauwkeurigheid 15x3 m

Y-as verplaatsingsgewicht

U-as verplaatsingsgewicht

X-as verplaatsingsgewicht

https://youtu.be/AljR5HTC3lE

https://youtu.be/AljR5HTC3lE


SPECIALE TOEPASSINGEN Snelle service en support

Durma biedt de best mogelijke service en levert uit voorraad de nodige onderdelen om uw machine altijd 
operationeel te houden. De ervaren en professionele medewerkers staan altijd paraat. Ook voor scholing om 
het maximale uit uw machine te halen bent u bij Durma aan het juiste adres.

Advies

Spare Parts

R&D Center

Service
Contracten

Training

After Sales
Service

Software Flexibele Oplossingen

Solution Center

3736



PB40

FIBER LASER
Technologies

Today, Tomorrow, Forever...
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Plaza 24a
4782 SK Moerdijk

TUWI Nederland B.V.
Technopark 2 
7102 JM Winterswijk 
0543-549 549 
www.tuwi.nl 
info@tuwi.nl




