
TruBend

Pense grande. 
Dobre melhor.



Atenção a cada detalhe
Ideias inovadoras o impulsionam à frente - bem como sua empresa. As modernas dobradeiras 

TRUMPF impressionam com funções que economizam recursos, facilitam a operação e 

garantem excelente qualidade - da primeira à última peça. Seja nos ângulos medidos a laser, 

no sistema hidráulico de economia de energia ou nas trocas automáticas de ferramentas - 

saiba mais sobre como você pode aumentar sua produção ainda mais nas páginas a seguir.

Adaptável:

 ■ A maior variedade 

do mercado

Moderno:

 ■ Funções digitais 

com resultados 

precisos

Simples:

 ■ Operação 

didática e de fácil 

entendimento

Mercado
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Aplicações

A realidade não se dobra
Ângulos obtidos com mil toneladas de força com precisamente 0,3°?

Com equipamentos TruBend sim. Esta página apresenta fatos impressionantes e mostra o que é 

possível dobrar em condições apropriadas.

30%
540 km 

em economia de peso com 
ferramentas leves de dobra

30º
de dobra graças 
ao recurso auxiliar

É possível dobrar 

1.000t 
peças grandes e 
espessas facilmente

0,3°
é possível

2.500 mm/s
de velocidade de medição para operações mais rápidas

Posicionamento preciso em

0,002 mm

A TRUMPF já forneceu mais de 

de ferramentas de dobra até hoje
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Preparação Configuração Produção

Prepare-se 
para dobrar

A programação é essencial quando 
se trata de dobra. Programas como 
TecZone Bend simulam dobras em 
3D e verificam automaticamente sua 
viabilidade. Isso diminui seu esforço, 
economiza tempo e previne defeitos.

Troque rapidamente 
de ferramentas

A configuração faz parte da dobra. 
Operação rápida e facilitada com o 
trocador automático, ferramentas 
de construção leve e configurações 
automáticas e otimizadas.

Produza com 
precisão

É tudo uma questão de ângulos. 
Quer você dobre manualmente 
ou automaticamente - as funções 
inteligentes lhe garantem precisão e 
produtividade.
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Inovações para o 
seu sucesso
Você precisa saber o que está incluído antes de investir. Nas páginas a seguir você encontrará as 

funções mais importantes da família TruBend, classificadas de acordo com as seguintes vantagens: 

variedade de peças, qualidade, produtividade, ergonomia, programação e ferramentas.

6 Aplicações TruBend



TruBend Aplicações 7



Suas vantagens – variedade de peças

Um espectro completo de 
peças à sua disposição
Quer você esteja dobrando peças pequenas ou superdimensionadas, aproveite a maior variedade de 
equipamentos do mercado para atender às suas necessidades - de maneira simples e sem desvios.

Peças de qualquer geometria

Peças espessas, delgadas, grandes ou pequenas, não importa - com as dobradeiras 
TRUMPF tudo é possível. Graças à grande variedade da família TruBend, é possível obter 
qualquer geometria de componente de maneira econômica e com alta qualidade. Suas 
vantagens:

 ■ diferentes tonelagens e curvaturas 

 ■ grande variedade de materiais, de alumínio a Hardox 

 ■ posicionamento preciso de peças com sistema de medição de 2, 3, 4, 5 ou 6 eixos

Qualquer tamanho de peça

Caso trabalhe com dobra de peças maiores, a opção de altura aberta pode ser de seu 
interesse. Por outro lado, o modelo TruBend Series 7000 e TruBend Cell Series 7000 
automática são especializadas em peças menores. Flexibilidade de dobra:

 ■ Força de prensagem de até 1.000 toneladas

 ■ Peças de até 8 m de comprimento

 ■ Alturas fechadas de até 518 mm

Conforme o equipamento é possível dobrar alturas fechadas 
de até 518 mm

Obtenha com máxima precisão mesmo peças complexas e 
com muitos ângulos
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Peças espessas e finas

A espessura da sua chapa varia muito? Sem 
problemas – a função Dobra Controlada por 
Espessura (TCB) compensa automaticamente essas 
variações. Sensores detectam a espessura real de 
cada chapa e ajustam a pressão da ferramenta. 
Isso significa que é possível obter ângulos precisos, 
independentemente da espessura - sem perda 
de produtividade, calibração e programação.
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Ângulos precisos da 
primeira à última peça.
Ângulos perfeitos são o que realmente importa quando se trata de qualidade da dobra. Ao 

acertar da primeira vez você evita refugos e não desperdiça material nem tempo.

Você precisa garantir a uniformidade dimensional de suas peças - você não irá querer medir 

todos os ângulos novamente no final do processo. A série TruBend permite tudo isso, pois 

oferece excelentes vantagens.

Ângulos precisos na primeira vez

Diversos fatores influenciam na precisão do ângulo de dobra, tais como esforços flutuantes no material ou no retorno elástico.. 
A solução: sistema automático TRUMPF para medição de ângulos - para permitir uma dobra perfeita a partir da primeira peça. A 
sigla ACB significa “Automatically Controlled Bending” Os sensores do sistema ACB registram o ângulo real e o "efeito mola", 
e controlam o avental para permitir o ângulo desejado - de forma rápida e precisa. Os sistemas ACB Laser e ACB Wireless se 
complementam; um pode ser mais apropriado que o outro, dependendo de sua aplicação.

Processo tátil: ACB Wireless

O sistema intuitivo mede e corrige ângulos através de dois 
discos sensores integrados à ferramenta superior. Esses discos 
sensores entram em contato com a superfície interna da peça 
durante sua dobra. Ao fazer isso eles medem eletronicamente 
o ângulo e garantem sua precisão. Os sistemas de controle e de 
medição de ângulo se comunicam sem fio.

Processo óptico: ACB Laser

Sem a necessidade de configuração - o ACB Laser oferece 
um sistema óptico sem contato para medição do ângulo. Isso 
significa que duas unidades de medição, independentes entre 
si, se movimentem na frente e atrás da linha de dobra. Cada 
unidade consiste em um laser e uma câmera. O laser projeta 
uma linha na chapa; a câmera detecta essa linha e calcula o 
ângulo da peça dobrada em tempo real.

Suas vantagens – qualidade
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Pontos Fortes do ACB Wireless

 ■ Particularmente adequado para:
 – Flanges curtos
 – Superfícies reflexivas
 – Abas internas

 ■ Estações de dobra rápida
 ■ Medição rápida de pontos múltiplos

Pontos Fortes do ACB Laser

 ■ Particularmente adequado para:
 – Ângulos agudos e obtusos
 – Chapas espessas
 – Grandes raios

 ■ Configuração não necessária
 ■ Sistema adequado para qualquer ferramenta
 ■ Permite o uso de ferramentas especiais
 ■ Contorno de baixa interferência
 ■ Peças livres de marcas
 ■ Medição rápida de pontos múltiplos

 ■ Alta velocidade  ■ Ângulos perfeitos  ■ Permite diferentes métodos de dobra
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Suas vantagens – produtividade

Menor tempo gasto 
na preparação
Das funções e ferramentas do equipamento aos componentes do software - reduza o 

tempo de configuração ao mínimo. Isso é possível com a ajuda do nosso conceito exclusivo. 

Leia mais sobre alguns desses componentes neste manual.
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Ferramentas leves de dobra: 
30% a menos de peso

O mecanismo de segurança Safety-Click permite alterar a 
ferramenta superior de maneira rápida e segura. O operador 
pode simplesmente fixar a ferramenta por dentro ou por fora 
do equipamento por baixo. As ferramentas de dobra leve 
patenteadas da TRUMPF pesam aproximadamente 30% menos 
que as ferramentas convencionais, mas elas são igualmente 
duráveis e resistentes. Isso significa que o operador não 
precisa manusear itens pesados e que pode configurar mais 
rapidamente.

Indicador de Ferramenta: 
Posicionamento preciso

A barra de LEDs no grampo superior permite configurar 
rapidamente, uma vez que mostra exatamente onde as estações 
das ferramentas devem ser colocadas. Também permite visualizar a 
estação de ferramenta na qual a próxima dobra será executada.

BendGuard: 
Segurança automática

O sistema BendGuard permite eliminar o ajuste manual de 
quaisquer dispositivos de segurança em seu equipamento. 
Controlada pelo CNC, o BendGuard se move independentemente 
até a altura das ferramentas de configuração. Isso significa 
eliminação de desvios e menos intervenções manuais e tempo de 
configuração.

ToolMaster:  
Troca automática de ferramentas

O sistema ToolMaster configura automaticamente sua dobradeira 
a cada novo programa. Um benefício inestimável, especialmente 
para lotes pequenos, pois você economiza tempo e esforço. Saiba 
mais sobre as funções e vantagens do ToolMaster nas páginas 36 
e 37.

ToolShuttle: 
Troca simplificada de ferramentas

Configuração manual facilitada? Isso pode ser obtido 
com o ToolShuttle. Você pode movimentar as ferramentas 
ergonomicamente para a posição através de uma mesa 
móvel - principalmente para ferramentas grandes e pesadas. 
Suas ferramentas também ficam seguras no ToolShuttle - o 
armazenamento fechado evita a corrosão e sujidades, as 
ferramentas não deslizam e o tempo de busca também é 
reduzido.

Otimizador de Configuração de Ferramentas:  
Otimizando o processo de configuração

Você pode economizar ainda mais tempo agora, graças ao 
Otimizador de Configuração de Ferramentas: Enquanto o TecZone 
Bend está gerando rapidamente os programas de dobra para suas 
peças, o Otimizador de Configuração de Ferramentas verifica quais 
peças podem ser dobradas usando as mesmas ferramentas e quais 
estações de ferramentas podem ser melhor combinadas e de que 
forma - e tudo em apenas alguns segundos. Isso significa que você 
altera a configuração do menor número possível de ferramentas, 
economizando tempo e energia - e pode iniciar a dobra mais 
rapidamente.

O ToolShuttle permite a configuração de ferramentas pesadas de forma 

rápida e simplificada.

Durante a instalação, o Indicador de Ferramentas mostra exatamente 

onde as ferramentas de dobra devem ser aplicadas.
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Suas vantagens – ergonomia

Dobrar é um 
trabalho em equipe
Uma equipe alinhada de pessoas e equipamentos é fundamental para o sucesso das operações. 

Se o operador permitir, o equipamento está à disposição para oferecer todo seu potencial. Uma 

dobradeira TRUMPF, portanto, faz o possível para facilitar o trabalho do operador. Desde uma 

operação silenciosa, passando por iluminação ideal e tela ajustável, até recursos inteligentes como 

o MagicShoe - a facilidade de operação e o design ergonômico garantem que a dobra seja mais 

intuitiva e que facilite o trabalho do operador. Alguns exemplos:
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Suporte à dobragem:  
Suspensão facilitada de chapas

Com o tempo, a dobragem de peças grandes e pesadas tem 
um impacto negativo na saúde dos operadores. O sistema 
de auxílio à dobra evita o problema antes que ele apareça. 
Além disso, ajuda a suspender cargas de até 300 kg, aliviando 
o operador em ângulos de até 30°, com a altura ajustada 
automaticamente.

Indicador da Peça:  
Para redução de falhas

O indicador de peça mostra ao operador a posição na qual este 
deve posicionar a peça. A próxima posição é sempre indicada. 
Esse recurso minimiza falhas, principalmente no caso de 
operadores inexperientes.

Pedal sem fio e MagicShoe: Operação mais segura

A segurança é importante para que todos os operadores possam trabalhar da melhor maneira possível. O pedal sem fio testado 
pela TÜV oferece maior liberdade de movimento e elimina o risco de tropeções. O MagicShoe dá um passo à frente em direção à 
ergonomia; substitui completamente o pedal - o golpe ocorre por um simples movimento do pé.

MobileControl: Menor tempo gasto a cada movimento

Os recursos inteligentes MobileControl e MobileControl Pro garantem que você gaste menos tempo ao se movimentar. Na forma 
de unidades móveis montadas em trilho na dobradeira estão incluídas as principais funções, o que significa que você pode alterar 
os parâmetros do equipamento instantaneamente - sem ter que acessar o painel de controle.
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Operação e  
programação intuitivas
Aproveite o enorme potencial de economia de tempo que a TRUMPF oferece ao 

operar e programar sua dobradeira. O Touchpoint Bend combina as vantagens da 

tecnologia de ponta multitoque com o controle industrial. Isso torna a operação da 

dobradeira tão simples e intuitiva quanto usar um tablet ou smartphone. Programar 

25 peças em 18 segundos? O sistema TecZone Bend torna isso possível. Aproveite 

a programação de dobragem mais rápida e simplificada do mercado.

Touchpoint Bend: operação simples e intuitiva. Acesse seus programas facilmente através do scanner de código 
2D.

O diálogo perfeito entre homem e máquina

O sistema Touchpoint Bend é a interface simplificada de operação 
de sua dobradeira. A navegação segue uma lógica intuitiva. Os 
mostradores são reduzidos ao essencial; visualizações 3D realistas 
com verificação de colisões facilitam o processo. Dessa forma, a 
solução correta é obtida para cada aplicação - de componentes 
simples até os mais complexos. O auxílio integrado também facilita 
a operação do equipamento: pode ser acionado com dois dedos e 
gestos simples de toque, como deslizar.

O sistema TecZone Bend é o sistema de programação mais rápido 
e simplificado para dobradeiras manuais e automatizadas, além 
de ser de grande ajuda ao operador. Isso significa que é possível 
executar a programação no equipamento ou offline, podendo 
alternar perfeitamente entre essas duas possibilidades. O software 
TRUMPF gera automaticamente sugestões de programação, 
incluindo programas NC, com base em dados 2D e 3D. Ele calcula 
seus programas de dobragem em segundos - incluindo verificação 
de colisões em tempo real, análise de conjuntos, controle de 
configurações e muito mais. A priorização de ferramentas reduz 
os custos operacionais e aumenta o tempo produtivo de operação 
do equipamento. O Otimizador de Configuração de Ferramentas 
opcional melhora muito o processo de configuração.

Suas vantagens – programação
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Acesse o programa correto de 
forma automática

Acesse o programa correto 
em poucos segundos com o 
scanner de código 2D. O scanner, 
conectado ao equipamento, lê um 
código de barras ou um código 
matriz de dados e carrega o 
programa automaticamente. Esse 
recurso permite menor custos com 
entradas e pesquisas.
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A ferramenta certa para 
qualquer eventualidade 
Sua dobradeira oferece alto desempenho todos os dias. Para isso, todos seus componentes 

precisam interagir. É por esse motivo que não fornecemos apenas orientações detalhadas, mas 

também produzimos todas as ferramentas - duráveis, precisas e perfeitamente alinhadas ao seu 

próprio equipamento TruBend. A maior gama de ferramentas do mercado. Nossos especialistas 

também desenvolvem ferramentas especiais para atender a qualquer requisito.

Ferramentas duráveis com valor agregado 
Áreas de trabalho resistentes ao desgaste tornam suas ferramentas particularmente duráveis. É por essa razão que o laser os 
transforma exatamente onde realmente importa - na superfície. O núcleo permanece elástico para garantir que a ferramenta 
não seja danificada em caso de sobrecarga. Revestimentos de alta qualidade, como o LASERdur AL e o LASERdur ZN, impedem a 
adesão indesejada de alumínio ou zinco devido à abrasão da chapa. Isso se traduz em excelentes características de deslizamento e 
nenhuma marca ou imprecisão. Suas ferramentas também são resistentes à corrosão e não precisam ser limpas.

Dobre sem deixar vestígios
Ao dobrar peças aparentes é particularmente importante que não fiquem marcas na chapa. Isso é possível com a ferramenta 
RollBend. Esta permite criar pequenos comprimentos de flange, bem como formas e furos próximos à linha de dobra, sem causar 
qualquer deformação. Também é possível combiná-la facilmente com matrizes padrão.

Garanta que suas ferramentas tenham um alto nível de dureza superficial 
e ótimas características de deslizamento - com os processos de têmpera 
LASERdur AL e LASERdur ZN.

A ferramenta RollBend permite criar pequenos comprimentos de flange, 
bem como formas e furos próximos à linha de dobra, sem criar marcas e 
sem causar qualquer deformação.

Suas vantagens – ferramentas
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Para mais informações sobre as ferramentas   
de dobragem TRUMPF acesse: www.trumpf.com/s/hup25d

Para uma interação perfeita com seu 

equipamento, nós mesmos produzimos 

todas as ferramentas de dobra. Você pode 

adquirir mais de 150 ferramentas superiores 

e inferiores em estoque - na forma de 

um conjunto, ou peças individuais. Nós 

desenvolvemos, testamos e produzimos 

ferramentas especiais de acordo com suas 

especificações para usos específicos.

TruBend Suas vantagens – ferramentas 19
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Produtos

Para garantir uma 
dobra perfeita
Seja você um especialista em peças pequenas ou grandes, ou alguém que deseja dobrá-las 

produtivamente de forma polivalente, ou que deseje células de dobra totalmente automáticas 

- agora você tem uma opção. Nas páginas seguintes você encontrará dobradeiras com funções 

inteligentes para todos os requisitos - para garantir que você esteja sempre no caminho certo.
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Para mais informações sobre equipamentos TruBend  
acesse www.trumpf.com/s/hup25d
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Produtos – TruBend Série 3000

TruBend 
Série 3000
O equipamento padrão de alta economia - combina a alta qualidade da TRUMPF 

com operação simplificadas e uma interessante relação custo-desempenho.

Simplesmente 
comece
e programe

01
Design compacto 
para uma distribuição 
equilibrada de forças

Ângulos precisos 
medidos a laser

Configuração flexível
no uso do sistema

02

04

03
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01

Simplesmente comece  
e programe

Você também pode reduzir seus custos com o recurso de capacidade 

minimizada dos equipamentos TruBend da Série 3000. Além disso, você 

conta com os mais altos padrões de segurança. Você pode executar 

a programação gráfica diretamente nos controles inserindo desenhos 

2D DXF criados externamente. Dados de ferramentas em formato DXF 

podem ser facilmente importados. O TecZone Bend, um sistema de 

programação rápido e fácil, também está disponível na versão offline.

03

Configuração flexível  
no uso do sistema

O manuseio da ferramenta foi bem concebido - ferramentas 

autocentrantes para menor tempo de configuração e fixadores de 

ferramenta resistentes ao desgaste para alta qualidade em longo 

prazo. É possível configurar ferramentas superiores de até 13,5 kg 

rapidamente com o auxílio do Safety-Click. Também é possível inserir 

ferramentas manualmente nos suportes.

Os controles multitoque de última geração são perfeitamente organizados, diretos 
e auto-explicativos.

02

Design compacto  
para uma distribuição equilibrada de forças

A construção compacta com acionamento hidráulico garante uma 

distribuição simétrica de forças. Toda a extensão de dobra pode ser 

utilizada sem restrições. A instalação de cantoneiras garante ângulos 

estáveis e precisos, mesmo em altas curvaturas. Tudo isso combinado 

com a tecnologia de 4 cilindros torna as dobradeiras TruBend Série 

3000 as mais rápidas de sua classe.

04

Ângulos precisos  
medidos a laser

Os equipamentos TruBend Série 3000 são os únicos de sua classe a 

oferecer o sistema de medição angular ACB Laser. O laser e a câmera 

verificam automaticamente se todos os ângulos estão corretos durante 

a operação de dobra. O sistema de medição sem contato físico garante 

que não haja marcas e custos de configuração, com qualidade superior 

e sem refugos.

O sistema de medição de 2, 4 ou 5 eixos torna o equipamento mais rápido e 

preciso.

Mais informações sobre as funções 
da TruBend Série 3000:

 ■ Sistema para ângulos perfeitos (página 10/11)

 ■ Programação offline TecZone Bend  
(página 16)

 ■ Scanner de código 2D (página 17)
Para mais informações sobre a TruBend Série 3000 
acesse www.trumpf.com/s/kx4t6m
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Produtos – TruBend Série 5000

TruBend 
Série 5000
Esta máquina versátil e produtiva, com seus diversos benefícios e funções para programação, 

configuração e operação, possibilita uma produtividade incomparável.

Torna seus projetos 
uma realidade
com precisão e flexibilidade

Controle ergonômico 
feito para operadores

Flexibilidade na 
expansão
e automação

Fácil de operar 
com acessórios úteis

01

03

02

04
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01

Torna seus projetos uma realidade 
com precisão e flexibilidade

Tudo o que esta máquina faz, faz com rapidez e precisão – entre outras 

coisas, sistemas sofisticados de medição de ângulo, como o ACB Sem 

Fio e o ACB Laser, garantem ângulos precisos desde a primeira peça – 

independentemente das propriedades do material. Fácil de usar, diminui 

refugo e aumenta sua produtividade, pois reduz os gastos com a 

operação. Escolha a solução certa para cada tipo de instalação: os dois 

sistemas independentes de medição de ângulo podem ser combinados 

entre si.

03

Controle ergonômico  
para os operadores

A terceira geração da máquina TruBend Série 5000 facilita o 
trabalho diário do operador, graças a diversas inovações. Dentre 
elas, um controle fácil e ergonômico via pedal sem fio, ou 
MagicShoe, que pode ser utilizado para acionamento direto. 
Com o sistema MobileControl, você pode economizar tempo 
de deslocamento, o que é uma grande vantagem quando se 
trata de uma máquina de 4 m de comprimento.

Ângulos precisos devido à medição a laser – ACB Laser.

O pedal sem fio elimina o risco de tropeçar.

02

Flexibilidade na expansão 
e automação

Sua máquina cresce com você – com o trocador de ferramentas 

ToolMaster, a configuração pode ser automática. Também é possível 

configurá-lo para a célula de dobra automatizada TruBend Cell 5000.

04

Fácil de operar 
com acessórios úteis

O suporte de dobra para ângulos de até 30°, incluindo ajuste 
automático de altura, é um auxílio valioso. Especificamente, 
ajuda ao dobrar peças pesadas ou grandes. Você pode escolher 
entre plástico, escovas ou rolos como suporte. O auxiliar de 
posicionamento do indicador de peça facilita a inserção correta 
do componente na máquina: maior segurança para o operador 
e menos refugo.

O ToolMaster agora inclui ainda mais ferramentas.

O suporte de dobra ajuda o operador.
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Segurança totalmente automática  
graças ao BendGuard Automatic

Ajustar o dispositivo de segurança manualmente? Não mais. Graças 

ao controle CNC, o BendGuard Automatic move-se automaticamente 

até a altura das ferramentas superiores. Isto significa menos duas 

intervenções manuais economizando, portanto, um valioso tempo 

de configuração. Uma possível fonte de erro de segurança também é 

eliminada.

Eficiência e economia  
de energia conforme a necessidade

O servomotor com controle de velocidade On-Demand Servo Drive 

fornece à máquina TruBend a energia necessária com precisão. 

Funciona apenas durante o processo de dobra, caso contrário, o 

sistema hidráulico para e não consome energia. Isso garante que seja 

econômico, rápido e silencioso. Se o avental tiver que lidar com uma 

grande profundidade de prensagem, o servomotor On-Demand Servo 

Drive suporta essa operação com maior velocidade de trabalho.

BendGuard Automatic controlado por CNC.

O servomotor On-Demand Servo Drive trabalha com eficiência energética, 

de forma rápida e silenciosa. 

Distância  
para precisão

Devido à baixa deflexão do avental, o acionamento de 4 cilindros 

garante alto nível de precisão em todo o comprimento da dobra. 

Seu design plano com cilindro de pequeno diâmetro fornece maior 

folga nas bordas na frente da máquina. A superfície mínima de 

contato evita a transferência de calor para a estrutura da máquina. O 

acionamento funciona eletro-hidraulicamente e, portanto, de maneira 

particularmente dinâmica, silenciosa e com economia de energia.

Flexão universal  
devido ao design cuidadosamente pensado

Você pode dobrar um espectro universal de peças com a TruBend Série 

5000. A arquitetura da máquina aberta permite grandes alturas de 

caixa e maior flexibilidade de peças. Com a ajuda do deslocamento da 

ferramenta inferior, você pode usar ferramentas inferiores especiais, 

se necessário, por exemplo, para criar dobras ou dobras Z em uma 

estação, e pode ser feito rapidamente, sem necessidade de reequipar. 

O encosto de 6 eixos, com as hastes independentes entre si, suporta a 

máxima variedade de peças.

Tecnologia de acionamento de 4 cilindros para máxima 
precisão.

Produção flexível devido ao sistema de medição de 6 eixos.
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Operação inteligente e intuitiva 
com o controle Touchpoint

Manuseie sua dobradeira com a mesma facilidade de um smartphone 

– a TRUMPF combina os benefícios da tecnologia multi-touch de ponta 

e do controle industrial no Touchpoint TruBend. A operação intuitiva, 

possível inclusive com luvas, é similar aos tablets e smartphones. Os 

monitores concentram-se no essencial facilitando o manuseio.

Tela adicional para melhor visualização.

Um impulso 
para sua programação

Com o software TecZone Bend, você utiliza o sistema de programação 

para dobradeiras mais rápido e simples do mercado. Ele permite uma 

programação na própria máquina ou remota (offline), ajudando muito 

o operador da máquina.

Programação de fábrica com o TecZone Bend.

Mais informações sobre as funções da TruBend 
Série 5000:

 ■ Dobra Controlada por Espessura (página 9)

 ■ Sistema para ângulos perfeitos (página 
10/11)

 ■ Indicador de Ferramenta (página 13)

 ■ BendGuard (página 13)

 ■ ToolMaster (página 13)

 ■ MobileControl (página 15)

 ■ Suporte de dobra (página 15)

 ■ Indicador de Peças (página 15)

 ■ Pedal sem fio (página 15)

 ■ MagicShoe (página 15)

 ■ Touchpoint Bend (páginas 16/17)

 ■ Programação de fábrica TecZone Bend e 
programação offline (página 16)

 ■ Scanner de código 2D (página 17)
Para mais informações sobre a TruBend Série 5000, 
acesse: www.trumpf.com/s/tuf5yq
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TruBend  
Série 7000
Máquina ergonômica de alta velocidade: dobra peças pequenas e médias sob as melhores 

condições de trabalho, com economia de espaço e alta produtividade.

Alta produção com 
excelente qualidade 
devido ao acionamento direto e aos 
sistemas independentes de medição 
de ângulo

Rapidez e segurança  
graças ao BendGuard Automatic

Operação confortável 
graças à ergonomia consistente

Design feito para 
economizar espaço, 
adequado para qualquer produção

01
02

04
03

Produtos – TruBend Série 7000
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01

Alta produção com excelente qualidade  
devido ao acionamento direto e aos sistemas 
independentes de medição de ângulo

Economia de energia e alta produtividade – o motor de torque 

acionado diretamente produz um alto torque, mesmo em baixa 

velocidade de rotação. Isso permite aplicar grande força de prensagem 

com a mesma alta velocidade de operação. O encosto com redução 

de massa também garante um alto nível de dinâmica de acionamento. 

Você cria as condições ideais para produtividade máxima com os 

sistemas de medição de ângulo.

03

Design feito para economizar espaço, 
adequado para qualquer produção

A pequena e compacta TruBend 7050 se adequa a qualquer espaço 

e pode até ser transportada por uma empilhadeira. Ao dobrar peças 

pequenas ou até minúsculas, a máquina é uma grande ajuda; devido 

à geometria da haste do medidor, é possível posicionar peças com 

flanges muito pequenos com facilidade e sem risco de colisão. Você 

pode remover as peças pequenas diretamente após dobrar com o 

auxílio de uma caixa.

04

Operação confortável 
graças à ergonomia consistente

Se as condições são boas para o operador, também serão para o 

processo de dobra – a TruBend Série 7000 é a primeira dobradeira 

a receber um certificado de ergonomia. O operador mantém a 

ergonomia com a mesa de suporte que permite trabalhar sentado 

ou em pé e que pode ser ajustada individualmente. O suporte para 

trabalhar sentado ou em pé e o controle giratório são perfeitos para a 

coluna. A iluminação LED garante alta visibilidade na área de trabalho. 

Um laser que projeta a linha a ser dobrada sobre a peça de chapa 

metálica garante um auxílio inteligente.

Segurança automática com o BendGuard Automatic.Seu encosto torna a máquina particularmente dinâmica.

02

Rapidez e segurança  
graças ao BendGuard Automatic

Duas intervenções manuais a menos – o ajuste manual do dispositivo 

de segurança agora é passado graças ao BendGuard Automatic. Com a 

ajuda do controle CNC, o BendGuard se move independentemente até 

a altura das ferramentas de configuração. Você elimina a necessidade 

de intervenção manual, economiza tempo de configuração e pode 

trabalhar com segurança e sem erros.

Mais informações sobre as incríveis 
funções da TruBend Série 7000:

 ■ Sistema para ângulos perfeitos (página 10/11)

 ■ BendGuard (página 13)

 ■ Touchpoint Bend (páginas 16/17)

 ■ Programação de fábrica TecZone Bend 
e programação offline (página 16)

 ■ Scanner de código 2D (página 17)

Para mais informações sobre a TruBend Série 7000, 
acesse: www.trumpf.com/s/47yokz 
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Dobra peças 
complexas, 
mesmo extremamente grandes

Instalação rápida  
graças ao design de montagem da 
superfície Dobra potente 

com força extra

Configuração simples 
mesmo com ferramentas pesadas

01

03

04

02

Produtos – TruBend Série 8000

TruBend  
Série 8000
Dobradeira de grande formato – com até 1.000 toneladas de força de 

prensagem, dobra peças pequenas, grandes e extragrandes com força e 

precisão.
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01

Dobra peças complexas, 
mesmo extremamente grandes

A TruBend Série 8000 processa formatos grandes e extragrandes, de 

maneira versátil e extremamente precisa, devido à versão do sistema 

de medição de ângulo baseado em LCB laser (Dobra Controlada 

por Laser), semelhante ao ACB Laser. Com grande limite de altura 

e profundidade de garganta, 8 m de comprimento de flexão e até 

1.000 toneladas métricas de força de prensagem, mesmo materiais 

de alta resistência e flanges longos não são problema. Também é 

possível dobrar peças menores em estações de múltiplas ferramentas; 

a máquina pode até realizar dobras Z perfeitamente – um verdadeiro 

polivalente.

02

Configuração simples 
mesmo com ferramentas pesadas

Peças grandes requerem ferramentas grandes. Apesar disso, a TruBend 

Série 8000 pode ser preparada de maneira rápida e fácil devido ao 

ToolShuttle; o operador movimenta as ferramentas do compartimento 

diretamente para a máquina de forma ergonômica e segura. O 

ToolShuttle tem mais de 160 m de capacidade de carga e armazena 

suas ferramentas para mantê-las bem protegidas.

03

Instalação rápida  
graças ao design de montagem em superfície

As versões com montagem na superfície de até 6 m evitam a 

necessidade de fundações caras. Portanto, isso não apenas reduz o 

investimento necessário, mas também permite posicionar e movimentar 

a máquina de forma independente. Em caso de revenda da máquina, 

você pode se beneficiar dos preços estáveis no mercado de segunda 

mão, pois seu comprador não precisará fornecer fundações.

04

Dobra potente 
com força extra

No entanto, o sistema de abaulamento e o fixador de ferramentas da 

TruBend Série 8000 são extremamente resistentes, com capacidades de 

até 6.000 kN por metro. O sistema de abaulamento automático fornece 

alta produtividade e precisão de ângulo em todo o comprimento de 

dobra. Como alternativa, ajuste a curva de abaulamento ponto a 

ponto a cada 250 mm. Outra vantagem: como todas as dobradeiras 

da TRUMPF, a TruBend Série 8000 também não possui contornos 

desnecessários de interferência, facilitando o manuseio das peças.

O ToolShuttle prepara suas ferramentas de forma rápida e ergonômica.LCB (Dobra Controlada por Laser) – a versão do goniômetro controlada a 

laser da TruBend Série 8000.

Mais informações sobre as incríveis 
funções da TruBend Série 8000:

 ■ Sistema para ângulos perfeitos (página 10/11)

 ■ ToolShuttle (página 13)

 ■ Programação offline TecZone 
Bend (página 16)

 ■ Scanner de código 2D (página 17)
Para mais informações sobre a TruBend Série 8000, 
acesse: www.trumpf.com/s/7e30pl
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Produtos – versão tandem da Dobradeira TruBend Série 8000

Versão tandem 
da TruBend 
Série 8000
Opere duas dobradeiras perfeitamente sintonizadas, individualmente ou juntas 

como uma única máquina, para obter o dobro da força de prensagem e do 

comprimento da dobra.

Formato grande duplicado – para qualquer situação 
Você dobra peças de 6 ou 8 m de comprimento e chapas curtas? Então você precisa 
de uma solução flexível: a versão em tandem da TruBend Série 8000. Duas máquinas 
sincronizadas proporcionando o dobro de comprimento de dobra e força de prensagem. 
Você pode obter comprimentos de flange mais longos devido a uma grande profundidade 
da garganta e pode aumentar a variedade de peças. Cada máquina também pode 
ser usada individualmente, ou seja, duas máquinas disponíveis para peças curtas. 
O resultado: mais capacidade, mais produtividade, mais pedidos processados.

Também é fácil de operar com mais de 8 m 
Você pode até economizar dinheiro durante a instalação devido ao design de montagem 
em superfície. Acessórios inteligentes, como o MobileControl, o controle multi-touch ou 
os suportes de dobra também estão lá para ajudá-lo no design em tandem – eles facilitam 
o trabalho em longas distâncias e permitem uma produção altamente profissional.

Produtivo e confiável em todo o comprimento 
Você pode executar duas operações de dobra diferentes com uma ferramenta usando o 
deslocamento inferior da ferramenta, mesmo no modo tandem. Isso aumenta a variedade de 
peças e economiza  
tempo de configuração e custos. O BendGuard garante um trabalho seguro  
ao longo de toda a dobra em tandem.
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Quando é o seu 
“dia tandem”?

Uma instalação em tandem 
vale a pena, mesmo com pouca 
necessidade de dobrar peças muito 
grandes. Basta usar a máquina em 
modo conjunto em determinados 
dias; as duas máquinas podem 
produzir independentemente 
uma da outra durante o resto da 
semana. 

Máquinas especiais

Você tem requisitos muito 
específicos quando se trata de 
comprimento de dobra, força 
de prensagem, encosto, altura 
aberta ou sistema de ferramentas? 
Com décadas de experiência 
na construção de dobradeiras 
personalizadas, com certeza 
ajudaremos você a desenvolver 
máquinas especiais.

Mais sobre o módulo 
de dobra em tandem 
no TRUMPFtube:
www.trumpf.
info/5yov12
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Sucesso 
automático
Produza particularmente com economia com uma célula de dobra 

automática, 24 horas por dia, se necessário. Reduza as durações 

dos seus ciclos e dobre com esforço mínimo para o pessoal. A alta 

qualidade contínua de seus componentes evita o retrabalho e falhas. 

Quando você começa a dobrar com sucesso automático?

1. Produza de maneira automática
Sua célula de dobra TRUMPF combina com você. 
Escolha o tipo e o tamanho certos de máquina, 
de acordo com a linha de componentes.

2. Configuração automática
Configure automaticamente sua dobradeira para 
cada programa novo com o trocador de ferramentas 
ToolMaster. Uma vantagem inestimável, mesmo para 
lotes pequenos. Economize tempo e esforço.

Automação
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3. Produza de maneira automática
Processe uma ampla variedade de componentes com 
baixos custos com peças e altos padrões de confiabilidade. 
A programação offline economiza tempo - crie programas 
paralelos à produção na estação de trabalho.

Por que a Célula TruBend?
Para garantir que seus processos ocorram com confiabilidade e produtividade, desenvolvemos soluções abrangentes compostas por 
dobradeiras, ferramentas de dobra e automação. Também inclui softwares, sistemas de sensores, fluxo de material e tecnologia de 
agarramento de ponta.

Mantenha um controle adequado de sua produção
A BendMaster segura e movimenta durante a dobra automática. Com sua tecnologia de garras a vácuo, ela manuseia 
componentes de até 100 kg e até 4 m de comprimento com segurança. A garra pivotada movimenta os componentes menores. 
Remove habilmente peças pequenas na estação de remoção de chapas e as fornece simultaneamente à produção. Dependendo do 
que você precisa e de seu equipamento, recomendamos a tecnologia de garra pivotada e garra a vácuo.

Segura graças aos sensores 
Os sensores garantem o manuseio seguro de materiais. Isso garante uma qualidade consistente. O sensor de chapa identifica 
chapas não centralizadas - devido a isso, a garra posiciona essa chapa no local correto. Os sensores de peso garantem que apenas 
as chapas individuais sejam sempre levantadas. O sistema sensor nas hastes de medição garante o posicionamento rápido e preciso 
das peças.

4. Personalização total
Também fornecemos opções personalizadas quando se 
trata de tecnologia de sistemas e robótica. Você necessita 
de vários robôs ou deseja conectar equipamentos de 
manuseio? Você está buscando uma solução para 
circunstâncias atípicas? Basta entrar em contato conosco; 
ficaremos felizes em ajudá-lo.

Obtenha mais informações sobre a automação de 
dobradeiras em www.trumpf.com/s/uda429
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Automação – ToolMaster

ToolMaster
Torne a busca e o transporte de ferramentas coisas do passado: o trocador de ferramentas 

configura sua dobradeira automaticamente para a próxima tarefa - a nova geração é mais 

rápida do que nunca. Isso não apenas economiza tempo e esforço, mas também aumenta 

especificamente a produtividade. 

Troca automática de ferramentas
Reequipar as ferramentas de uma dobradeira durante cada 
mudança de programa é trabalhoso. O ToolMaster realiza 
essas operações de configuração para você. Agora ele pode 
fazer ainda mais - é possível carregá-lo de forma paralela 
à produção através de uma porta; ele utiliza ferramentas 
padrão, ferramentas ACB, ferramentas com adaptadores e 
possui espaço para ferramentas com até 65 m em média - 
dependendo da ferramenta, ele pode fazer ainda mais.

É possível realizar outras tarefas enquanto o ToolMaster 
configura automaticamente suas ferramentas. Isso realmente 
vale a pena, principalmente quando se trata de lotes 
pequenos. O tempo desperdiçado buscando e transportando 
é eliminado completamente. Sua precisão de posicionamento 
facilita a operação da estação. Uma vantagem adicional - o 
armazenamento fechado protege suas ferramentas contra 
sujeira e corrosão.
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Dependendo do componente, as ferramentas superiores devem ser configuradas 

para serem giradas. A unidade rotativa do ToolMaster realiza isso de forma 

paralela à produção.

Devido à posição de estacionamento integrada do sistema de auxílio à flexão ou dos suportes, é 

possível utilizar o espaço na frente da dobradeira de forma ideal, dependendo do componente.

Para mais informações sobre o ToolMaster,  acesse: 
www.trumpf.com/s/o8wite

O ToolMaster utiliza ferramentas padrão; também é possível 

utilizar o ACB e ferramentas especializadas, bem como 

ferramentas com um adaptador.
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Célula TruBend 
5000
Célula de dobra universal para produção: a solução ideal para quem 

valoriza a automação produtiva e flexível para a mais ampla gama de 

peças possível. A qualidade permanece consistentemente alta.

Produz de forma 
confiável
com inteligência integrada

Programação perfeita,  
simples e rápida

Adapte o fluxo de materiais  
instalando a versão mais adequadaGarras mais fácil 

graças à troca automática da garra

01

02

04

03

Produtos – Célula TruBend 5000
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01

Produz de forma confiável 
com inteligência integrada

A grande vantagem da dobra automática - é possível produzir de forma 

confiável e com qualidade consistente durante todo o tempo. Isso é 

garantido por vários fatores. O sistema sensor no sistema de medição 

de 4 eixos ou 6 eixos posiciona seus componentes com precisão 

milimétrica. Os sistemas de medição de ângulo ACB Laser e ACB 

Wireless garantem boas peças desde o início.

03

Garra mais fácil  
graças à troca automática da garra

A garra certa é sempre utilizada - é assim que a Célula TruBend 

5000 processa uma grande variedade de pedidos facilmente 

em série. Dependendo do tamanho do componente, é possível 

combinar diferentes tecnologias de garras para esse fim. É 

possível economizar bastante tempo durante a produção de peças 

pequenas - as peças são separadas de forma paralela à produção 

e transferidas para a garra articulada. Você pode produzir até 

quatro tipos de componentes em uma operação utilizando a 

estação de remoção de chapas, incluindo os consoles de garras. 

É possível dobrar automaticamente as peças com ângulos perfeitos 
graças ao ACB Laser e ACB Wireless.

Programação mais rápida com o TecZone Bend.

A garra transporta rapidamente a chapa para a estação 
de garra, agarra-a e ergue-a novamente.

Determine individualmente o fluxo de materiais.

02

Programação perfeita,   
simples e rápida

O software de programação TecZone Bend é interessante: Você 

pode usá-lo para gerar programas de dobragem no menor tempo 

possível. Com base em dados 2D e 3D, o TecZone Bend fornece 

toda a recomendação de programação, incluindo o código NC. 

Você pode intervir a qualquer momento e, por exemplo, redefinir 

ainda mais o processo de coleta da chapa ou adaptar a estratégia de 

desempilhamento. Substitua as esteiras transportadoras, paletes de 

saída ou redefina a altura das pilhas com apenas um clique.

04

Adapte o fluxo de materiais 
instalando a versão correta

Deseja o máximo de liberdade? É possível adaptar o fluxo de materiais 

da sua Célula TruBend 5000 de acordo com suas necessidades, 

utilizando esteiras transportadoras e transportadores de paletes. 

Uma esteira transportadora para remoção de peças pequenas e não 

empilháveis também aumenta a produtividade. Sem interromper 

a operação de dobra, o transportador de paletes carrega as peças 

ou descarrega as peças acabadas. Se necessário, também é possível 

conectar a célula de dobra a um store.
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Produtos – Célula TruBend 7000

Mantenha um controle adequado de sua produção 
Você necessita de velocidade e produtividade máxima? Sua Célula TruBend 5000 também manuseia peças grandes e pesadas 
de forma confiável? Em ambos os casos, as garras de uso flexível o ajudam na célula de flexão com precisão. Isso significa que a 
garra articulada com seus eixos adicionais atua de forma altamente produtiva. Seu esforço de agarramento é mínimo. Ela segura 
até mesmo peças que a ventosa não é capaz de agarrar sem esforço. Por outro lado, a garra com ventosas pode garra peças de 
qualquer tamanho e processar, de forma confiável, até mesmo peças muito grandes e pesadas. Você pode até mesmo desenvolver 
e produzir garras com ventosas baratas.

Console de troca da garra

Garra articulada com eixo móvel e rotativo

Estação de remoção de chapa com mesa rotativa

BendMaster (60) com posicionamento preciso.

40 Produtos – Célula TruBend 7000 TruBend



Siga o fluxo
Qual o comprimento que sua pista do piso deve ter? Onde você gostaria de colocar os paletes e 
em qual quantidade? Uma célula de flexão pode ser adaptada precisamente aos seus componentes 
e volume de produção. Esta página mostra algumas versões para instalação.

TruBend 5130 com BendMaster (60), caminho de 10 m, estação de remoção 
de chapas, esteira transportadora e console de troca de garra.

TruBend 5170 com BendMaster (60), caminho de 12 ou 14 m, estação de 
remoção de chapas com mesa rotativa, dois consoles de troca de garra, 
ToolMaster, esteira transportadora e dois transportadores de paletes.

TruBend 5230 com BendMaster (150), caminho de 14 m e consoles de troca 
de garra.

TruBend 5170 com BendMaster (60), caminho de 12 ou 14 m, estação de 
remoção de chapas com mesa rotativa, dois consoles de troca de garra, 
esteira transportadora e dois transportadores de paletes com conexão ao 
local de armazenamento.

Você sabia? 

Sua TruBend Série 5000 pode ser atualizada para 
uma célula de dobra automática posteriormente.

Obtenha mais informações sobre a Célula TruBend 
5000 em www.trumpf.com/s/sqlo04 
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Produtos – Célula TruBend 7000

Célula TruBend 
7000
Com a inovadora célula de dobra de alta velocidade - você pode dobrar peças pequenas de forma 

dinâmica e com um ótimo custo-benefício com o sistema mais rápido do mundo.

Custos 
mínimos
por dobra

Compacta
requer espaço mínimo Bem pensada

fluxo ideal de materiais

Mais produtiva 
graças a
garra inteligente

01

03

04

02
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01

Custos mínimos 
por flexão

O rendimento de uma Célula TruBend 7000 é duas vezes maior que 

no caso de uma célula de dobra convencional. Os componentes 

individuais rápidos e processos harmoniosos tornam a célula de 

dobra extremamente dinâmica. Do fixador de ferramentas dividido 

e trocador de ferramentas à programação offline - a interação de 

funções inovadoras proporciona tempos de ciclo de apenas quatro a 

seis segundos por dobra. Isso permite a você dobrar peças com baixos 

custos incomparáveis.

03

Compacta  
requer espaço mínimo

Com uma área de instalação de apenas 5,5 por 3,8 m, a Célula 
TruBend 7000 é adequada para qualquer produção. Além da 
instalação que ocupa o menor espaço possível, a operação 
da ferramenta também foi pensada nos mínimos detalhes. 
Portanto, é possível carregar e descarregar peças em sua célula 
de dobra facilmente a partir do mesmo lado. Utilize uma célula 
menor que atenda às suas necessidades.

Processa um alto número de peças em pouco 

tempo - essa é a Célula TruBend 7000.

A ferramenta é coletada corretamente e posicionada rapidamente.

Sintonia perfeita - equipamento e BendMaster. Um sistema de transporte está disponível 

para armazenar peças acabadas.

02

Mais produtiva graças a garra inteligente

O fixador de ferramentas da Célula TruBend 7000 é dividido para 

que o braço do robô do BendMaster possa pegar peças diretamente 

através dele. Isso minimiza o esforço da garra e permite que sua célula 

opere de forma ainda mais rápida e produtiva. A garra articulada está 

disponível em várias versões; qual é a mais adequada para você irá 

depender da aplicação pretendida.

04

Bem pensada 
fluxo ideal de materiais

Dois robôs sincronizados carregam peças no equipamento ao 
mesmo tempo - o ToolMaster é configurado automaticamente 
e o LoadMaster Bend carrega de forma rápida, confiável e 
paralela à produção. Com a ajuda de um sistema de conexão, 
os paletes do sistema fornecem até 24 componentes diferentes. 
As peças acabadas são colocadas em caixas com seções 
diferentes ou descarregadas no transportador de paletes. 
A esteira transportadora é adequada para peças sensíveis a 
arranhões. Com sua alta capacidade de armazenamento, é 
possível continuar a produção sem um operador por um longo 
período de tempo.
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Processos ideais
Os dispositivos auxiliares automáticos garantem fluxo uniforme 
de materiais para a célula de dobra. O ToolMaster os ajusta 
automaticamente com as ferramentas adequadas. O sistema 
sensor identifica o tipo da ferramenta e sua posição. Isso 
significa que você pode organizar as ferramentas de dobra no 
ToolMaster de qualquer forma. Vale a pena principalmente 
no caso de lotes pequenos - o equipamento processa pedidos 
diferentes sem que seja necessário mobilizar a equipe. 
LoadMaster além de carregar o sistema com chapas , tem um 
sensor integrado que também mede as chapas opticamente e 

as transfere para o BendMaster exatamente na posição correta. 
As peças acabadas são colocadas em um sistema de transporte; 
elas então são transferidas para caixas ou descarregadas pelo 
transportador de paletes. É possível realizar a produção sem 
um operador por um longo período de tempo, devido à grande 
capacidade de armazenamento do equipamento. A Célula 
TruBend 7000 também ocupa o menor espaço possível e pode 
ser carregada e descarregada a partir do mesmo lado.

Sistema de transporte com esteira transportadora e transportador de paletes

ToolMaster LoadMaster com sistema de paletes.
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Peças organizadas de acordo com suas necessidades
Se você deseja que as peças acabadas sejam organizadas em 
caixas ou descarregadas através da  esteira transportadora - 
todos os componentes da sua Célula TruBend 7000 podem ser 
utilizados perfeitamente de acordo com suas necessidades. Esta 
página mostra exemplos das versões possíveis.

Célula TruBend 7036 com BendMaster (15) e LoadMaster.

Célula TruBend 7036, 
BendMaster (15),  LoadMaster, 
ToolMaster e sistema de transporte.

Célula TruBend 7036 com BendMaster (15), LoadMaster, 
ToolMaster e esteira transportadora.

Obtenha mais informações sobre a Célula TruBend 
7000 em www.trumpf.com/s/isranm
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Dados técnicos
Resumimos os dados técnicos mais importantes dos 

equipamentos TruBend nas páginas seguintes.

Dados técnicos
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TruBend 3066, TruBend 3100, TruBend 3170

TruBend 3066 TruBend 3100 TruBend 3170

Força de dobra kN 660 1000 1700

Extensão da dobra mm 2040 3060 4080

Largura entre colunas mm 2364 3384 4404

Max. dist. da mesa/ avental mm 470 470 / 620[1] 620

Altura útil com fixador de ferramenta 
manual e hidráulica

mm 350 350 / 500[1] 500

Altura útil com fixador TRUMPF QuickClamp mm 430 430 / 580[1] 580

Altura de trabalho[2] mm 1049 – 1069 1049 – 1069 1049 – 1069

Posição inclinada do avental mm ± 3 ± 6.5 ± 7.5

Velocidades[3]

Avanço rápido do eixo Y[4] mm / s 200 200 170

Max. operação eixo Y mm / s 15 15 15

Vel. de retorno do eixo Y mm / s 200 200 170

Eixo X mm / s 500 500 500

Eixo R mm / s 200 200 200

Eixo Z mm / s 1000 1000 1000

Precisão

Eixo Y mm 0,01 0,01 0,01

Eixo X mm 0,05 0,05 0,05

Eixo R mm 0,1 0,1 0,1

Cursos

Curso do eixo Y mm 200 200 / 350[1] 350

Curso do eixo X mm 600 600 600

Max. faixa de parada direção X mm 860 860 860

Curso do eixo R mm 150 150 150

Controle T3500T T3500T T3500T

Dimensões e peso

Comprimento x Largura mm 2587 x 1644 3607 x 1644 4647 x 1644

Altura mm 2370 2370 / 2720[1] 2925

Peso kg 5650 7700 / 8300[1] 15000

[1] Com altura aberta aumentada (opcional).
[2] Com altura da ferramenta inferior em 100 mm. A altura de trabalho varia conforme a altura do material configurado no equipamento.
[3] A velocidade de curso pode ser programada livremente.
[4] Com BendGuard (opcional)

Sujeito a alterações. Serão válidas somente as especificações oferecidas e confirmadas.
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TruBend 5085, TruBend 5130, TruBend 5170, TruBend 5230, TruBend 5320

TruBend 5085 TruBend 5130 TruBend 5170 TruBend 5230 TruBend 5320

Força de dobra kN 850 1300 1700 2300 3200

Extensão da dobra mm 2210 / 2720[1] 3230 3230 / 4250[1] 3230 / 4250[1] 4420

Largura entre colunas mm 1750 / 2260[1] 2690 2690 / 3680[1] 2690 / 3680[1] 3680

Max. dist. da mesa/ avental mm 505 / 735[1] 505 / 735[1] 735 735 735

Altura aberta útil mm 385 / 615[1] 385 / 615[1] 615 615 615

Profundidade da garganta mm 420 420 420 420 420

Altura de trabalho[2] mm 1095 – 1115 1095 – 1115 1095 – 1115 1095 – 1115 1110 – 1130

Posição inclinada do 
avental da dobradeira

mm ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10

Velocidades[3]

Avanço rápido do eixo Y mm / s 220 220 220 220 220

Operação de dobra no eixo Y[4] mm / s máx. 25[4] máx. 25[4] máx. 25[4] máx. 25[4] máx. 25[4]

Vel. de retorno do eixo Y mm / s 220 220 220 220 220

Eixo X[5] mm / s 1000 / 1750 1000 / 1750 1000 / 1750 1000 / 1750 1000 / 1750

Eixo R mm / s 330 330 330 330 330

Eixo Z[5] mm / s 1750 / 2500 1750 / 2500 1750 / 2500 1750 / 2500 1750 / 2500

Precisão

Eixo Y mm 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

Eixo X mm 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

Eixo R mm 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

Cursos

Curso do eixo Y mm 215 / 445[1] 215 / 445[1] 445 445 445

Curso do eixo X mm 600 600 600 600 600

Faixa de parada máx. em X[5] mm 860 / 1000 860 / 1000 860 / 1000 860 / 1000 860 / 1000

Curso do eixo R mm 250 250 250 250 250

Interface do usuário Touchpoint Bend Touchpoint Bend Touchpoint Bend Touchpoint Bend Touchpoint Bend

Dimensões e peso[6]

Comprimento x Largura mm
3020 x 1800

3530 x 1800[1] 3980 x 1800
3980 x 1900

4970 x 1900[1]

4150 x 2055
5140 x 2055[1] 5180 x 2055

Altura mm 2375 / 2835[1] 2375 / 2835[1] 3000 3200 3200

Peso kg 8000 / 8700[1] 10700 / 11800[1] 14150 / 17850[1] 17200 / 19850[1] 23400

[1] Segundo valor do modelo ampliado, respectivamente (opcional).
[2] Com altura da ferramenta inferior em 100 mm. A altura de trabalho varia conforme a altura do material configurado no equipamento.
[3] A velocidade de curso pode ser programada livremente.
[4] Com velocidade de trabalho de 10 mm/s.
[5] Dependendo do backgauge selecionado.
[6] Dados relacionados ao equipamento básico sem opcionais.
Sujeito a alterações. Serão válidas somente as especificações oferecidas e confirmadas.
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TruBend 7036, TruBend 7050

TruBend 7036 TruBend 7050

Força de dobra kN 360 500

Extensão da dobra mm 1020 1530

Largura entre colunas mm 932 1305

Max. dist. da 
mesa/ avental

mm 420 505

Altura aberta útil mm 295 385

Profundidade da garganta mm 150 250

Altura de trabalho[1] mm 1150 1150

Posição inclinada do 
avental da dobradeira

mm n/a n/a

Velocidades[2]

Avanço rápido do eixo Y mm / s 220 220

Operação de dobra no eixo Y mm / s máx. 25[3] máx. 25[3]

Vel. de retorno do eixo Y mm / s 220 220

Eixo X mm / s 1500 1500

Eixo R mm / s 750 750

Eixo Z mm / s 2200 2200

Precisão

Eixo Y mm 0,002 0,002

Eixo X mm 0,02 0,02

Eixo R mm 0,06 0,06

Cursos

Curso do eixo Y mm 120 215

Curso do eixo X mm 240 240

Max. faixa de parada direção X mm 500 500

Curso do eixo R mm 153 153

Interface do usuário Touchpoint Bend Touchpoint Bend

Dimensões e peso[4]

Comprimento x Largura mm 1900 x 1340 2420 x 1805

Altura mm 2380 2580

Peso kg 3500 5500

[1] Com 100 mm de altura da matriz.

[2] A velocidade de curso pode ser programada livremente.

[3]  Depende da largura e aplicação da matriz. 
Depende dos regulamentos locais.

[4]  Dados relacionados ao equipamento básico sem opcionais.

Sujeito a alterações. Serão válidas somente as especificações oferecidas e confirmadas.
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TruBend 8230, TruBend 8320, TruBend 8400, TruBend 8500,

TruBend 8600, TruBend 8800, TruBend 81000

TruBend 
8230

TruBend 
8320

TruBend 
8400

TruBend 
8500

TruBend 
8600

TruBend 
8800

TruBend 
81000

Força de dobra kN 2300 3200 4000 5000 6000 8000 10000

Extensão da dobra mm
4050 / 5050 

/ 6050
5050 / 6050

4050 / 5050 
/ 6050

 4050
4050 / 5050 

/ 6050
6050 / 7050 

/ 8050
 7050 / 8050

Largura entre colunas mm
3550 / 4050 

/ 5050
4050 / 5050

3550 / 4050 
/ 5050

3050
3050 / 4050 

/ 5050
5050 / 6050 

/ 7050
 6050 / 7050

Design montado em superfície Sim Sim Sim / sim / – Sim – – –

Max. dist. da mesa/ avental [2] mm 820 / 1020[1] 820 / 1020[1]  820 / 1020[1] 820 / 1020[1]  820 / 1020[1]  820 / 1020[1]  820 / 1020[1]

Altura aberta útil mm 675 / 875[1] 675 / 875[1]  675 / 875[1]  675 / 875[1]  675 / 875[1]  675 / 875[1]  675 / 875[1]

Profundidade da garganta mm 420 / 620[1] 420 / 620[1] 420 / 620[1] 420 / 620[1] 420 / 620[1] 420 / 620[1] 420 / 620[1]

Altura de trabalho mm 1165 1165
1065 / 1165 

/ 1065
 1065  1015  1015  965

Posição inclinada do 
avental da dobradeira

mm ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10 ± 10

Velocidades

Avanço rápido do eixo Y mm / s 220 150 170 160 120 140 100

Operação de dobra no eixo Y mm / s 10 10 10 10 9 10 8

Vel. de retorno do eixo Y mm / s 220 120 / 150 170 160 120 140 100

 Eixo X[3]  mm / s  1000  1000  1000  1000  1000
1000 / 800 

/ 800
 800

Eixo R[3]  mm / s  200  200  200  200  200 200 / 140 / 140  140

 Eixo Z[3]  mm / s  1000  1000  1000  1000  1000
1000 / 800 

/ 800
 800

Precisão

Eixo Y mm 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Eixo X[3] mm 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Eixo R[3] mm 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Cursos

Curso do eixo Y mm 500 / 700[1] 500 / 700[1] 500 / 700[1] 500 / 700[1] 500 / 700[1] 500 / 700[1] 500 / 700[1]

Curso do eixo X[3] mm 600 600 600 600 600 600 600

Faixa de parada máx.[3] eixo X mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Curso do eixo R[3] mm 200 200 200 200 200 200 200

Controle
T8000T 

multitoque
T8000T 

multitoque
T8000T 

multitoque
T8000T 

multitoque
T8000T 

multitoque
T8000T 

multitoque
T8000T 

multitoque

Dimensões e peso disponíveis mediante solicitação

[1] Valores do modelo ampliado (opcional).

[2] Valores para fixador de ferramenta com carga máx. de 3000 kN/m.

[3] Valores se aplicam à medição de 2, 4 e 5 eixos.

Sujeito a alterações. Serão válidas somente as especificações oferecidas e confirmadas.
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2 x TruBend 8230 (4 m), 2 x TruBend 8320 (3 m), 2 x TruBend 8400 (4 m), 2 x TruBend 8500 (4 m),

Célula TruBend 5000 com BendMaster (60), Célula TruBend 5000 com BendMaster (150),

Célula TruBend 7000 com BendMaster (15)

Sistema em tandem
2 x TruBend 8230

(4 m)
2 x TruBend 8320

(3 m)
2 x TruBend 8400

(4 m)
2 x TruBend 8500

(4 m)

Força de dobra kN 2 x 2300 2 x 3200 2 x 4000 2 x 5000

Conexão elétrica (aprox.) kVa 2 x 35 2 x 44 2 x 53 2 x 62

Extensão da dobra mm 8100 6100 8100 8100

Largura entre colunas mm 3050 2050 3050 3050

Profundidade da garganta mm 820 820 820 820

Comprimento mm 9190 7210 9250 9290

A TruBend Série 8000 está disponível em quatro modelos, nos quais os tipos de máquina esquerda e direita são sempre os mesmos. Outros comprimentos/toneladas 
disponíveis mediante solicitação.
Sujeito a alterações. Serão válidas somente as especificações oferecidas e confirmadas.

Célula TruBend 5000

com BendMaster (60)

Célula TruBend 5000

com BendMaster (150)

Tamanho máximo do componente mm 2000 x 1000 3000 x 1500

Perfis mm até 2500 até 4000

Peso máximo do componente kg 40 100

Capacidade máx. de carga kg 60 150

Espessura mínima da chapa mm 0,7 0,7

Curso m 6 – 14 6 – 16

Empilhamento máx. de chapas mm 700 700

Empilhamento máx. de peças acabadas mm 1000 1200

TruBend Série 5000 5130 a 5320 5130 a 5320

Sujeito a alterações. Serão válidas somente as especificações oferecidas e confirmadas.

Célula TruBend 7000 
com BendMaster (15)

Tamanho máximo do componente mm 500 x 380

Máxima espessura da chapa mm 6

Peso máximo do componente kg 3[1]

Capacidade máx. de carga kg 15

Força de dobragem kN 360

Velocidade de operação mm / s até 50

Dimensões mm 5500 x 3870

Sujeito a alterações. Serão válidas somente as especificações oferecidas e confirmadas.
[1] Em velocidade reduzida.
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Produtos – TruBend Center

Destaque: 
Dobra de placas
Além da dobra de matrizes, a TRUMPF fornece outra tecnologia: a dobra de placas. 

Isso permite que você obtenha peças multidimensionais com comprimentos mínimos 

de flange, caixas altas, perfis pequenos, seções formadas, recessos, raios diversos e 

várias dobras negativas com rapidez e flexibilidade. 

Seja de maneira parcial ou totalmente automática, com as dobradeiras de placas TruBend Center 5030 e 
TruBend Center 7030, você pode aproveitar a mais ampla gama de peças do mercado. Logo, você também pode 
criar componentes particularmente complexos, além da linha tradicional de dobradeiras de placas. Criam-se 
componentes para a mais ampla gama de ramos e aplicações industriais, de caixas delicadas a tanques grandes.
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Para mais informações sobre a TruBend Center 7030, 
acesse: www.trumpf.com/s/fk8ucb
Para mais informações sobre a TruBend Center 5030, 
acesse: www.trumpf.com/s/lyphtf
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TruServices. 
Sua Parceira em Desempenho
Para assegurar seu sucesso futuro, você precisa de serviços que definitivamente o destaquem 

no longo prazo. Seja criando as melhores condições para uma produção bem-sucedida ou 

usando sua dobradeira TRUMPF perfeitamente para se adaptar às mudanças com flexibilidade, 

juntos, encontraremos maneiras de maximizar de maneira sustentável sua criação de valor. 

Como uma parceira confiável, forneceremos soluções e pacotes de serviços abrangentes 

para suas necessidades para que você possa produzir de maneira econômica e com um nível 

constantemente alto.

CAPACITAÇÃO
Se você deseja criar as melhores condições para uma 
produção bem-sucedida, nós o apoiaremos. Use o 
aplicativo “BendGuide” da TRUMPF para calcular os 
parâmetros de dobra mais importantes (como força 
da dobra, tabela de forças de dobra, altura da caixa, 
comprimento do flange, largura da matriz, controle de 
altura aberta, raio interno da peça ou altura da peça) de 
maneira rápida e fácil.

SUPORTE
Se para você a flexibilidade e a disponibilidade do sistema 
em operação contínua são essenciais, conte conosco. A 
Assistência Técnica e as redes de atendimento da TRUMPF 
o ajudarão. É só entrar em contato conosco; dá para fazer 
isso até pelo aplicativo “Service”.

APERFEIÇOAMENTO
Se você deseja concentrar gradualmente sua produção na 
criação máxima de valor, atingiremos seu objetivo juntos. 
Use nosso amplo programa de treinamento para ampliar 
seu conhecimento e obter uma vantagem competitiva. 
Nossos instrutores experientes compartilharão dicas e 
truques sobre dobradeiras e o levarão para o próximo nível 
na área de dobra.

Para mais informações sobre a TruServices,  
acesse www.trumpf.com/s/services 

Serviços
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Somos movidos 
pela paixão
Seja em tecnologia de produção e fabricação, tecnologia 

a laser ou processamento de materiais, desenvolvemos 

produtos e serviços altamente inovadores, adaptados para 

a indústria e absolutamente confiáveis. Dedicamo-nos 

ao máximo em fornecer uma vantagem competitiva e 

atraente: conhecimento, experiência e muita paixão.

Visite-nos no YouTube:
www.youtube.com/
TRUMPFtube

Lasers para tecnologia de fabricação 

Seja em nível macro, micro ou nano, temos a tecnologia e o laser certos para produzir 
com inovação e economia em todas as aplicações industriais. Além da própria 
tecnologia, ajudaremos você com soluções de sistemas, conhecimento de aplicativos e 
consultoria.

Alimentação para processos de alta tecnologia

Da fabricação de semicondutores à produção de células solares, com nossos 
geradores de RF e MF, a corrente para aquecimento por indução, excitação por 
plasma e laser recebe uma frequência e potência definidas, com alta confiabilidade e 
reprodutibilidade.

Ferramentas para processamento de chapas de metal flexíveis e tubulações

Seja corte a laser, punção, dobra ou soldagem a laser, oferecemos máquinas sob 
medida e soluções de automação, incluindo consultoria, softwares e serviços, para 
todos os processos no processamento de chapas de metal flexíveis para que você 
possa fabricar seus produtos com confiabilidade, de acordo com os padrões rigorosos 
de qualidade.

Indústria 4.0 

A variedade de soluções da TruConnect conecta humanos e máquinas por meio da 
informação. Ela abrange todas as etapas do processo de produção, desde a oferta até 
o envio de suas peças.

Sua parceira 
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A TRUMPF possui certificação ISO 9001

(Saiba mais em: www.trumpf.com/s/quality)

TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG 

www.trumpf.com
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