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A melhor solução  
para sua aplicação
A grande variedade de máquinas de corte a laser da TRUMPF tem um objetivo principal: oferecer 

sempre a melhor solução para sua aplicação. Sua decisão é influenciada por diversos fatores. 

Quais os seus requisitos em relação aos materiais e à qualidade? Qual o nível de sua capacidade 

média? O que você precisa para deixar sua produção o mais econômica possível?

Seus requisitos nos orientam no desenvolvimento de nossas máquinas laser. Isso significa que não consideramos apenas o tempo 
de corte. Com funções inteligentes, o ajudamos a aproveitar seu sistema da melhor forma. Seja qual for a máquina laser TRUMPF 
que escolher, você sempre receberá um pacote completo e coerente: máquina, laser, automação, software e a segurança de uma  
grande rede de serviços internacional.
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Laser de estado sólido:
versátil e altamente produtivo

O laser de estado sólido TruDisk permite que você trabalhe 
rapidamente sobretudo em chapas finas. Isso é possível, por -
que o feixe emitido possui um comprimento de onda de apro -

significativamente mais intensa do que o comprimento de onda 
de um laser  de CO 2: o laser aplica mais energia sobre a chapa, 
permitindo um corte mais rápido. 

Vantagem TRUMPF

Os lasers são produtos completos 
de alta tecnologia. Para que sua 
fonte de feixe trabalhe harmoniosa -
mente com a óptica, a máquina  
e o software, nós desenvolvemos  
e produzimos todos os compo -
nentes. Isso garante que você  
receba um pacote completo e toda  
a consultoria especializada

Áreas de aplicação

Ao contrário do laser de CO 2, o laser de estado sólido é também adequado para 
cortar cobre ou latão. Na rede de laser, seu TruDisk abastece várias máquinas.  
Desta forma, você consegue aumentar o aproveitamento de seu laser e ampliar  
sua fábrica de forma econômica.
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Qualidade de corte: 

15 mm

Corte com nitrogênio  
com BrightLine

15 mm 

  oinêgortin moc etroC  
BrightLine fiber

8 mm

Corte com nitrogênio  
com BrightLine

8 mm

  oinêgortin moc etroC  
BrightLine fiber

3 mm

Corte com nitrogênio

3 mm

Corte com nitrogênio

2,5 mm

Corte com nitrogênio

Laser de CO 2: qualidade excepcional da peça com uma face extremamente lisa e parcialmente refletiva, 
tanto na chapa grossa com o BrightLine quanto na chapa fina sem BrightLine. A formação 
de rebarba é praticamente inexistente.

Laser de 
estado sólido:  qualidade da peça muito boa em chapas finas, e o BrightLine fiber ajuda no  

processamento das chapas grossas para garantir um padrão de corte homogêneo. 

Resultado:

Lasers de estado sólidoLaser de CO 2

Aço inoxidável e metal não ferroso

Para a seleção do laser, há um critério que é particularmente importante: a qualidade de corte.

Considere estas comparações entre os cortes:
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25 mm

Corte com oxigênio  
com BrightLine

25 mm

Corte com oxigênio 

12 mm

Corte com oxigênio

12 mm

Corte com oxigênio

6 mm

Corte com nitrogênio

6 mm

Corte com oxigênio

Atenção: nestas imagens de peças, a parte inferior está virada para cima. Desta forma, é possível visualizar melhor a ligeira f ormação de rebarbas.

3 mm

Corte com oxigênio

3 mm

Corte com oxigênio

3 mm

Corte com nitrogênio

3 mm

Corte com oxigênio

Laser de CO 2: no corte com oxigênio, ambas as fontes de laser alcançam o mesmo nível de qualidade.  
No corte com nitrogênio, o laser de CO 2 supera o laser de estado sólido.

Laser de 
estado sólido:  no corte com nitrogênio., forma-se uma micro rebarba.

Resultado:

Aço carbono

Lasers de estado sólidoLaser de CO 2

diferenças cruciais
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Vá mais longe

Preparar Produzir

Como está minha máquina?
Olhando para as luzes do Condition Guide , 
você pode ver o status de elementos importantes 
que afetam a capacidade de corte; se necessário, 
o programa apresenta-lhe sugestões de interven -
ção e cria previsões que o informam quando será 
necessária uma manutenção.

Posso cortar também aço carbono grosso?
Sim, com a CoolLine  são possíveis até mesmo 
contornos estreitos. Esta função mantém sua 
peça constantemente fria durante o corte. Assim, 
também é possível cortar peças em filigrana  
e encaixá-las de forma ainda mais compacta. 

Posso cortar mais rapidamente e, ao mesmo 
tempo, economizar?
Com o Highspeed Eco , você pode duplicar sua 
produção de chapas e sua veloci  dade de avanço.  
Ao mesmo tempo, seu consumo de gás de corte 
diminui até 70%. Isso faz com que, o corte de 
nitrogênio, com lasers de estado sólido, seja extre -
mamente eficiente.

Os bicos estão funcionando corretamente? 
Se não for o caso, poderá ocorrer a formação de  
rebarbas. A consequência: retrabalho ou até  
refugo. O Smart Nozzle Automation  troca o bico  
e verifica o estado dos bicos e a centralização  
do feixe. Você ganha segurança e poupa tempo.

O foco do meu laser está ajustado  
corretamente?
O Smart Beam Control  faz essa verificação para 
você. Se necessário, ele reajusta a posição do 
foco. Isso poupa tempo e garante que o processo  
seja seguro. Além disso, esse sistema também 
permite diagnósticos remotos do sistema de corte.

Minha chapa está colocada corretamente?
Isto é extremamente importante se pretender cortar chapas pré-perfu -
radas. Um sistema de câmera na DetectLine  determina, de forma 
precisa, a posição das chapas colocadas. Além disso, esta função  
ajuda a verificar o ajuste da posição do foco.

Como proteger o cabeçote de corte?
Sobretudo no corte de chapas finas, as colisões são uma ameaça 
constante devido ao tombo de peças. A proteção anticolisão  minimiza 
as consequências, funcionando como um airbag para seu cabeçote 
de corte

A lente ou o vidro de proteção estão sujos?
Os respingos podem contaminar as lentes de focagem das máquinas 
de CO 2. A LensLine  monitora a lente e, se necessário, desliga o feixe. 
Sua vantagem: paradas breves apenas se estritamente necessário para 
a limpeza da lente, e os vidros de proteção só precisam ser trocados 
quando for realmente necessário: graças ao  online protective glass 
status check,  você sabe qual o estado do vidro de proteção de  
sua máquina a laser de estado sólido e trabalha com uma qualidade 
constante.
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Do que lhe vale a máquina mais rápida se suas peças tombarem? Nas máquinas de corte  

a laser 2D, os tempos de parada podem representar metade do tempo de trabalho. É esse  

o tempo necessário para a preparação, separação e manutenção. Por isso: encurte todo  

o processo e transforme permanentemente potência em rendimento – com as funções inteli -

gentes da TRUMPF.

Separar Iniciar o processo seguinte

Como evito colisões?
Com a Smart Collision Prevention:  sua máquina  
produz peças e contornos internos em uma  
determinada sequência que considera, de forma 
inteligente, o tombo das peças cortadas. Assim, 
você produz de forma segura – sem colisões e 
sem microjuntas.

Como identifico minhas peças?
Considerar o próximo passo mesmo durante o 
corte: com o Dot Matrix Code , você sempre 
sabe em qual peça você está trabalhando si e o 
que tem que fazer com ela.

Esta função também está disponível em versão de teste ou aluguel.Esta função também está disponível em versão de teste ou aluguel.

Corte perfeito – remoção rápida
Com o BrightLine , seu laser de CO 2 pode atingir  
a melhor qualidade de arestas ao cortar aço  
inoxidável e aço carbono. No entanto, graças ao 
BrightLine  fiber, os lasers de estado sólido  
também podem oferecer resultados excelentes  
de corte em diferentes espessuras e sem redução 
da velocidade de corte. Além disso, as folgas  
de corte otimizadas de alta qualidade economi -
zam tempo de separação e processamento.

As substituições do cabeçote de corte demoram muito tempo!
Elimine-as por completo: com a estratégia de cabeçote de corte  
único , você processa todas as espessuras de chapa com um único  
cabeçote de corte.

Preciso reproduzir uma peça rapidamente
Agora, a velocidade e a utilização de chapas  
residuais são importantes. Com a ajuda da câmera  
da função Drop&Cut , você produz peças de 
programas existentes em apenas alguns segun -
dos. Além disso, aproveita as chapas residuais.

Para saber mais sobre as funções inteligentes disponíveis em cada série de máquinas, consulte as páginas 34 e 35.

Posso cortar material de qualidade inferior?
A função AdjustLine  ajusta os parâmetros de corte automaticamente 
para esta situação. Desta forma, você também pode cortar com  
segurança materiais de qualidade inferior, evitar refugos e e econo -
mizar custos de material.

Deformações no local de perfuração?
Não, obrigado! Com a PierceLine , você obtém 
furos de punção precisos com deformações míni -
mas. Além disso, seu tempo de perfuração é re -
duzido ao mínimo . Isso aumenta a quali dade das 
peças, protege sua máquina e reduz os tempos 
por peça.
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Seu negócio.  
Sua escolha
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Escolha a máquina laser correta. E use todo o seu potencial: com uma 
solução que fornece o impulso necessário para que você atinja o melhor 
desempenho possível. Pois não se trata apenas do processo de corte, mas sim 
de todo o processo. Por isso, a TRUMPF oferece as soluções adequadas: de 
forma coerente, com potencial incomparável e construídas com paixão.   
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TruLaserProdutos – TruLaser Série 3000

TruLaser  
Série 3000

Flexibilidade ilimitada
no formato, na potência e nas opções

Qualidade superior
em todas as espessuras de chapa
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TruLaser TruLaser Série 3000 – Produtos

As máquinas TruLaser Série 3000 realizam todas as funções de corte a laser  

e são extremamente flexíveis e confiáveis.

Potência total
ao economizar gás de corte

Automação versátil
para uma cadeia de processos 
contínua
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TruLaserProdutos – TruLaser Série 3000

Flexibilidade ilimitada
no formato, na potência e nas opções 

Você pode adaptar completamente o layout de sua máquina 

 

Também é possível escolher a potência do laser: 3, 4 ou 6 kW. 
A opção RotoLas lhe permite processar tubos diretamente 
em sua máquina laser 2D. Equipada com a função de proces -
samento de múltiplas chapas, sua máquina laser 2D corta  
automática e consecutivamente várias chapas sobre um palete.

Potência total
ao economizar gás de corte

O método Highspeed lhe permite estabelecer recordes no 
corte por nitrogênio com o laser de estado sólido: você  
praticamente duplica a velocidade de avanço e a produção 
de chapas em aço inoxidável e aço carbono de espessuras 
média e grossa. O novo design dos bicos reduz seu consumo 
de gás de corte em até 40% e previne, inclusive, a forma  - 
ção de rebarbas em contornos de arestas afiadas. Além disso, 
com o Highspeed Eco é possível reduzir o consumo de gás  
de corte em até 70%.

Qualidade superior
em todas as espessuras de chapa

Com o RotoLas, você 
amplia sua gama  
de peças ao produzir 
tubos e perfis.

A BrightLine fiber lhe 
permite cortar uma 
grande diversidade de 
materiais e espessuras 
de chapa com a máxi -
ma qualidade.

A BrightLine propor -
ciona cortes com  
a máxima qualidade. 
Característica típica:  
a aresta espelhada.

Potência total e eco -
nomia de gás: com o 
método Highspeed, 
você precisa de até 
menos 40% de gás de 
corte e aumenta, 
simulta neamente, sua 
produção de chapas 
em até 100%. 

O BrightLine  torna o padrão de corte do seu laser de CO 2 
perfeito. os dados de corte especiais e o bico BrightLine  
melhoram significativamente a qualidade de suas arestas de 
corte, sobretudo no aço inoxidável grosso. O corte com  
nitrogênio BrightLine o ajuda a conseguir arestas em que você  
consegue ver o seu reflexo – sem qualquer retrabalho.

O BrightLine fiber transforma seu laser de estado sólido em 
uma ferramenta universal: esta função proporciona resultados 
de corte de elevada qualidade em todas as espessuras de chapa.  
Ao tempo em que permite que você aproveite as vantagens 
do processamento de chapas finas com o laser de estado sólido,  
com especial destaque para as elevadas velocidades.
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TruLaser TruLaser Série 3000 – Produtos

Uma equipe forte: o LiftMaster Compact carrega e descarrega sua máquina automaticamente. Com o PartMaster, você pode facilmente retirar as peças acabadas  
e resíduos de grade manualmente da esteira de transporte enquanto a produção está em andamento. Saiba mais sobre o tema automação nas páginas 36 e 37.

Automação versátil
para uma cadeia de processos contínua

Uma automação adequada lhe permite otimizar sua cadeia de processos de acordo com requisitos específicos: selecione os com -
ponentes desejados a partir de um grande sistema modular. Desde o simples carregamento ao carregamento e descarregamento 
completamente automatizados, incluindo a separação de peças e armazenamento, tudo é possível com a TruLaser Série 3000.

Prevenção de pequenas colisões

“Tombo de peças? A Smart Collision Preven -
tion considera esse fator. Desta forma,  
a função reduz ao mínimo o risco de colisão.”

Patrick Mach, Desenvolvimento do corte a laser
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TruLaserProdutos – TruLaser Série 5000

TruLaser  
Série 5000

Rapidez excecional
com o Highspeed Eco

Produção de forma  
segura
mesmo em uma operação  
completamente automatizada

A máxima dinâmica
mesmo com contornos complexos
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TruLaser TruLaser Série 5000 – Produtos

Os produtos de potência da TruLaser Série 5000 definem novos padrões  

de produtividade e de rentabilidade.

Peças de máxima qualidade
graças ao BrightLine fiber

Incomparavelmente  
econômicos
no consumo de energia e gás
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TruLaserProdutos – TruLaser Série 5000

Produção segura
mesmo em uma operação completamente automatizada

O estado perfeito do bico e da lente é uma condição importante  
para processos seguros e uma elevada qualidade das peças. 
O Smart Nozzle Automation combina funções inte  ligentes que 
garantem isso, mesmo em uma operação completamente 
automatizada. A função CoolLine permite realizar operações 
de corte delicadas, mesmo em aço carbono grosso. Ela resfria 
sua peça de trabalho durante o corte e possibilita novas geo -
metrias, layouts de chapas mais eficazes e o processamento 
seguro de aço carbono grosso.

A Smart Nozzle  
Automation garante  
o melhor estado do 
bico e da lente.

Processe de forma 
ainda mais produtiva 
diversos materiais 
com a máxima quali -
dade com o laser 
TruDisk 8001 de 8 kW.

O LiftMaster Store liga a TruLaser 5030 diretamente a um TruStore 3030 e a um SortMaster.
Saiba mais sobre o tema automação nas páginas 36 e 37.

A máxima dinâmica
mesmo com contornos complexos

As máquinas de alta produtividade TruLaser Série 5000 pro -
cessam, sem qualquer dificuldade, chapas finas e grossas.  
O TruDisk 8001 e os acionamentos altamente dinâmicos per -
mitem a produção em quaisquer espessuras de chapa, de 
forma eficiente e segura. Essas máquinas foram projetadas com  
uma capacidade máxima e podem converter as altas taxas  
de avanço em rendimento na chapa.
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TruLaser TruLaser Série 5000 – Produtos

Rapidez excepcional
com o Highspeed Eco

O método de corte Highspeed Eco fornece um desempenho 
ainda melhor de sua máquina laser. No corte com nitrogênio, 
você praticamente duplica a velocidade de avanço e a pro -
dução de chapas em aço inoxidável e carbono de espessura 
média e grossa. E tudo isto sem afetar a qualidade: em con -
tornos de arestas afiadas, o Highspeed Eco evita a formação 
de rebarbas. 

Highspeed Eco: produtividade até 100% superior e consumo de gás de corte 
até 70% inferior.

Remoção simples  
das peças integrada: 
BrightLine fiber.

Peças de máxima qualidade 
graças ao BrightLine fiber

O BrightLine fiber combina uma óptica especial com os bicos 
BrightLine, otimizados em função do fluxo, e o cabo 2 em 1 
comutável. O resultado: peças de máxima qualidade. Graças 
às arestas de corte de alta qualidade, suas peças não ficam 
presas durante a remoção, o que faz com que você economize 
muito tempo. 

Incomparavelmente econômicos
no consumo de energia e gás

Com uma eficiência superior a 30%, o consumo de energia 
de um laser de estado sólido TruDisk é extraordinário. A função  
Highspeed Eco ajuda na economia de até 70% de gás de 
corte, o que é possível graças a um design de bico patenteado.  

Condition Guide 

“Qual o estado de sua máquina? Você pode descobrir rapidamente:  
as luzes no Condition Guide mostram o status dos elementos  
importantes que afetam a capacidade de corte da máquina.”

Andreas Vollmer, Porta-voz da tecnologia TruLaser do centro de demonstração
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1)  Os dados relativos à precisão de posicionamento referem-se a todo o comprimento de trabalho. 
 A precisão de posicionamento na fábrica é aprovada em conformidade com a VDI/DGQ 3441.

2) D
3) Com BrightLine �ber. Sujeito a alterações. São válidas somente as especi�cações oferecidas e con�rmadas em nossa proposta.

As tabelas de corte padrão instaladas na máquina vão até 25 mm (6kW e 8kW) e até 30 mm (10kW); 
Seus parâmetros de corte para espessuras acima destes valores são programáveis e devem ser desenvolvidas usando o material a ser cortado.

4) As tabelas de corte padrão instaladas na máquina vão até 25 mm; parâmetros de corte para espessuras acima destes valores 
são programáveis e devem ser desenvolvidas usando o material a ser cortado.

ados relativos a um palete. O peso máximo com dois paletes não é representado aqui. 

Dados técnicos
Nesta página, reunimos os dados técnicos das seguintes máquinas TruLaser:  

 TruLaser 3030 fiber, TruLaser 3040 fibe

Dados técnicos

Área de trabalho

Eixo X

Eixo Y

Eixo Z

Peça de trabalho

Peso máx.

Velocidade máx.

Simultaneamente

Precisão 1)

Desvio de posicionamento P a

Desvio médio de posicionametno P s max

Precisão de repetição do reposicionamento

Precisão de posicionamento

Lasers disponíveis

mm

mm

mm

kg

m/min

mm

mm

-

-

-

3000

1500

115

900

140

0,05

0,03

-

-

TruDisk
6001/8001

4000

2000

115

1700

140

0,05

0,03

-

-

TruDisk
6001/8001

6000

2500

115

3000

140

0,05

0,03

-

-

TruDisk
6001/8001

3000

1500

115

900 2)

265

0,05

0,03

-

-

TruDisk
6001/8001

10001

4000

2000

115

1700 2)

245

0,05

0,03

-

-

TruDisk
6001/8001/

10001

6000

2000

115

3000

283

0,05

0,03

-

-

TruDisk
6001/8001/

10001

TruLaser 3030 TruLaser 3040 TruLaser 3060 TruLaser 5030 TruLaser 5040 TruLaser 5060

Dados do laser

Potência máx.

Comprimento de onda

Espessura máx. da chapa

Aço carbono

Aço inoxidável

Alumínio

Cobre

Latão

Consumo de energia

Consumo médio de energia na produção

TruDisk 6001

W

µW

mm

mm

mm

mm

mm

kW

6000

1,03

32

354)

*

*

*

18

8000

1,03

32

40

*

*

*

20

10000

1,03

32

40

*

*

*

25

TruDisk 8001 TruDisk 10001

* Opcional

3)
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Funções inteligentes
Quais funções inteligentes estão disponíveis em cada uma das séries de máquinas?  

A tabela a seguir apresenta uma visão geral rápida.

Tipo de laser

AdjustLine

BrightLine

BrightLine fiber

Condition Guide

CoolLine

DetectLine

Dot Matrix Code

Drop  &  Cut

Estratégia de cabeçote de corte simples

Highspeed

Highspeed Eco

Proteção anticolisão

LensLine

Verificação online do status do gás de proteção

PierceLine

Smart Beam Control

Smart Collision Prevention

TruLaser Série 3000

Estado sólido

Smart Nozzle Automation
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Est

TruLaser Serie 5000

ado sólido
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A automação 
compensa
Ao ser automatizada, sua máquina de corte TruLaser trabalha 

de forma ainda mais produtiva. Faça sua seleção a partir de 

um grande sistema de componentes de automação modulares. 

Desta forma, receberá uma solução personalizada para suas 

 amu éta ocitámotuaimes otnemagerrac o edsed ,sedad issecen

máquina completamente automática conectada ao sistema 

de armazenamento.

Função de automação Carregar Carregar e descarregar

LoadMaster LiftMaster 
Shuttle

LiftMaster 
Compact

LiftMaster 
Linear Basic

Máquinas combinadas

TruLaser Série 3000

TruLaser Série 5000
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Carregar e descarregar / Separação de peças Operação com 
paletes auxiliares

Sistema de 
armazenamento

LiftMaster LiftMaster 
Linear

LiftMaster Store SortMaster PalletMaster
Tower

TruStore

LiftMaster 
Store Linear

Não importa o grau de automatização que você pretende: na nossa página web e no catálogo de automação 
encontrará a solução adequada para seu processo de fabricação: www.trumpf.info/zqi2wh
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80%
Os processos indiretos corres -
pondem a 80% de seu tempo 
de produção – é aqui que  
reside o maior potencial de 
economia.

Descubra, com base em  
dois cenários de exemplo,  
o potencial oculto em  
uma fabricação integrada  
em rede: 
www.trumpf.com/s/  
smart-factory

TruConnect.  
Sua Fábrica Inteligente
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Sua solução:  
TruConnect

Na TRUMPF, TruConnect é sinônimo de 
Indústria 4.0. O mundo de soluções 
abrange todos os passos no processo de 
fabricação – desde a proposta ao envio 
de suas peças.

Smart Functions e Indústria 4.0

O aplicativo MobileControl permite operar e monitorar suas máquinas de forma  
simples e flexível: este aplicativo transfere a interface do painel de controle padrão 
para a tela touch de seu tablet. Graças à interface Central Link, sua máquina  
TruLaser está preparada para a Indústria 4.0.

Modular  
e individual

E porque nenhuma fabricação é igual  
a outra, você pode combinar os módulos  
do TruConnect individualmente. Desta 
forma, pode implementar a integração 
em rede gradualmente em sua fabrica -
ção e ampliá-la pouco a pouco.

A integração em rede confere maior liberdade: você vê mais, 

sabe mais e aproveita melhor o potencial de de sua fabricação. 

Com o TruConnect da TRUMPF, que é o sinônimo para a  

Indústria 4.0, você pode desenvolver sua própria  Smart Factory 

passo a passo. As soluções práticas da TRUMPF fazem com 

que você conecte sua produção e o ajuda a tornar o seu processo 

mais transparente, flexível e, principalmente, mais rentável.

As linhas marcadas com o Dot Matrix Code  
simplificam seus processos.

No ambiente da máquina, você monitora e controla 
sua máquina com o aplicativo MobileControl.

Mais informações sobre a fabricação integrada em rede disponíveis em: 
www.trumpf.com/s/ smart-factory
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TruServices.  
Seu parceiro em  
performance
Para garantir seu sucesso futuro, invista em serviços que o beneficiarão não apenas a curto prazo, 

mas também a longo prazo: Se você deseja criar as melhores condições para um processamento 

bem sucedido, aproveite ao máximo seus sistemas laser TRUMPF. Juntos, encontraremos oportuni -

dades para maximizar sua geração de valor a longo prazo. Forneceremos também todo o suporte 

de um parceiro confiável com pacotes de serviços e soluções de que você precisa, permitindo que 

seu processamento seja econômico e com uma alta qualidade constante.

Método de corte Highspeed Eco
IMPROVE:  se você pretende ajustar progressivamente sua produção para um maior 
valor agregado: juntos alcançamos seu objetivo. Com o Highspeed Eco, você pode, 
por exemplo, duplicar seu rendimento no corte a laser. Além disso, o bico de corte 
economiza até 70% do gás de corte.

Tratamento da água com o Easy Filter 
Support: se a flexibilidade e a disponibilidade da instalação são imprescindíveis  
durante a operação: nós estamos à sua disposição. Poupe tempo e dinheiro – com 
o Easy Filter, você somente precisa efetuar a manutenção dos circuitos de refrigeração 
uma vez por ano, de forma simples e rápida, sem que seja necessário substituir  
a água de refrigeração.

Programa de treinamento
EMPOWER:  quando você pretende adquirir as melhores condições para uma produção  
de sucesso: nós lhe damos todo o apoio. Utilize nosso programa de treinamento para  
aprofundar seus conhecimentos e assegurar vantagens competitivas. No curso tecno -
lógico “Corte a laser”, você aprende, por exemplo, obter a melhor qualidade de 
corte possível e a determinar os parâmetros de perfuração para materiais especiais.
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Serviço de assistência técnica

Software de programação  
e desenho

Aprimoramento de produtos

Financiamento

Otimização de processos

Pacotes de vantagens

Ferramentas

Treinamentos

Monitoramento & análise

Contratos de assistência

Peças originais

Máquinas usadas

Para saber mais  sobre nosso abrangente pacote completo de serviços úteis: 
www.trumpf.com/s/services
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A interação perfeita para 
seu sucesso
Da máquina aos dados técnicos, passando pelo sistema óptico, as funções inteligentes da  

máquina se baseiam na interação de vários componentes. Por isso, nós os desenvolvemos  

e produzimos. O resultado: soluções consistentes em cada detalhe, essa é a base do nosso  

sucesso.

Você recebe um sistema de produção perfeitamente 
ajustado que está sempre disponível.Resultado

Software
Com as soluções de software da TRUMPF, você otimiza seu 
processo de fabricação. O sistema de programação TruTops 
Boost está perfeitamente adaptado em sua TruLaser.

Automação
Uma grande variedade de componentes de automação  
modular está disponível para sua máquina TruLaser.

Know-how de processo
Cada máquina contém dados técnicos atuais e testados  
pela TRUMPF para o corte a laser que permite começar  
a trabalhar facilmente. 

Sistema óptico
Desenvolvemos lasers, cabos de fibra óptica para laser e  
cabeçotes de corte para todas as séries, adaptados aos  
respectivos requisitos. Sua vantagem: você aproveita ao  
máximo a potência de sua ferramenta laser.

Máquina
Todas as máquinas TruLaser são desenvolvidas e produzidas 
pela TRUMPF – o resultado é uma solução robusta para suas 
operações industriais diárias.

TruServices
Com diversos serviços e uma rede de serviços mundial,  
estamos sempre à sua disposição.
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A paixão que  
nos move
Seja na tecnologia de produção e manufatura ou nos  

sistemas de laser e processamento de materiais, nós  

desenvolvemos produtos e serviços extremamente  

inovadores para atender às suas necessidades. Nossas  

soluções são confiáveis e prontas para uso industrial,  

Fazemos o possível para oferecer a você uma vantagem 

competitiva com base em nossa expertise, experiência  

e uma verdadeira paixão sobre nosso trabalho.

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

Máquinas-ferramenta para o processamento flexível de chapas e de tubos
Corte a laser, puncionamento, dobradura e soldagem a laser: nós oferecemos,  
máquinas personalizadas e soluções automatizadas para todos os processos na  
produção de chapas flexíveis, incluindo consultoria, software e serviços, o que  
permite que você produza produtos confiáveis com a mais alta qualidade.

Indústria 4.0
A variedade de soluções TruConnect conecta o homem e a máquina pelas informa -
ções. Ele abrange todos os passos no processo de fabricação – desde a proposta ao 
envio de suas peças.

Laser para a tecnologia de produção
Seja no setor macro, micro ou nano: temos o laser correto e a tecnologia  
adequada para qualquer tipo de aplicação industrial para que você possa produzir  
de forma inovadora e, ao mesmo tempo, rentável. Além da tecnologia, nós  
fornecemos soluções de sistema, conhecimentos sobre aplicações e aconselhamento.

Alimentações elétricas para processos de alta tecnologia
Da produção de semicondutores à produção de células solares: Nossos geradores  
de alta e média potência fornecem eletricidade para aquecimento por indução,  
plasma e excitação a laser, com base na frequência e demanda, de forma altamente 
confiável e reproduzível.



Trumpf Máquinas Indústria e Comércio Ltda.

Av. Juruá, 150 – Alphaville – Barueri – SP – Brasil – 06455-010

Telefone +55 11 4133-3560

www.trumpf.com  info@br.trumpf.com

TRUMPF está certi cada conforme ISO 9001

(Para mais informações: www.trumpf.com/s/quality)
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