
COIL MATAD LASER

LB



DANOBATS laser LB är resultatet av att kombinera laserskärning med att använda fördelarna i matning med coil.

LB är den mest effektiva lösningen för laserskurna detaljer eftersom det ger en betydande besparing.

COIL MATAD LASER

· Stor besparing i materialanvändning med besparingar upp 
till 15% på materialet, vilket kan översättas till en lägre 
kostnad per tillverkad detalj.

· Bättre användning av materialet optimerar och reducerar 
procenten skrot.

· Konstant arbetsrytm reducerar maskinens downtime detta 
tackvare att behovet av tid för att byta arbetsbord helt 
elimineras.

VINSTER I JÄMNFÖRELSE MED 
KONVERTIONELL LASERSKÄRNING

· Mindre kostnader för utveckling av produkter på en 
mindre yta av verkstadsgolvet.

· Större flexibilitet för produktion av korta serier 
eftersom inga specifika skärverktyg behövs. 

· Kostnadsbesparande tackvare mindre golvyta och 
elimining av verktygts avvändning.

• Betydande besparing i både underhållskostnade 
och produktionstider.

FÖRDELAR I JÄMNFÖRELSE MED 
PRESSAR



FRÅN IDÈEN TILL SERVICEN

TAILOR 
MADE

För DANOBAT är varje projekt unikt och resultatet av en noggrann studie som utformats 
för att hitta den bästa lösningen för varje produkt. LB maskinen är helt anpassningsbar i 
maskinstorlek, laserkällans storlek, automatiserings grad och arbetslägen. 

Dela med dig av din detalj du vill tillverka så tar vi fram ett anpassat projekt från idén till 
servicen.

IDÉEN/KONCEPT DESIGN IMPLEMENTATION SERVICE

FÖRDELAR SOM SKILJER OSS FRÅN ANDRA

• Separation och sortering av den färdiga detaljen: Våran maskin kan separera skurna detaljer 
och hantera dynamiska nest med automatiskt sortering av färdiga detaljer utan speciell 
extrautrustning då skärbordet också kan aggera falllucka för detaljer.

• Alternativ för att automatisera: Flera automationslösningar är möjliga med coilmatning och för att 
stapla färdiga detaljer. 

• Kombination av olika tekniker i ett enda system: Maskinen kan kopplas samman med olika 
bocksystem från DANOBAT för att tillverka från coil till färdig produkt utan onödig hantering av 
materialet.
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AVANCERADE TJÄNSTER

Vi är med kunden under hela maskinens livslängd

 Omedelbart telefonsvar.

 Lokal servicehjälp i varje land.

 Personlig behandling.

 Telefonservice från fabriken.

 Snabbassistans, 24 timmar.

 Lager av delar i alla länder.
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