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Wykrawanie to wiele więcej niż tylko wykonywanie otworów w blachach.  

Za pomocą wykrawarek można formować całe detale. Możliwości maszyny  

zależą od wszechstronności wykorzystywanych w niej narzędzi. Proces pro - 

dukcji usprawniają zautomatyzowane systemy za- i rozładunku. W przypadku  

wielu zastosowań wykrawanie jest technologią pozwalającą zaoszczędzić czas.  

Wykorzystajcie Państwo wykrawarki firmy TRUMPF do zbudowania sukcesu  

własnej firmy.
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Wykrawanie może 
być fascynujące
Od 0 do 1600 w minutę? To potrafi tylko jedna wykrawarka na świecie.  

W 60 sekund wykonuje w blasze do 1600 otworów. Technologia wykrawania  

to o wiele więcej: kształtowanie konturów, formowanie blach i obróbka  

powierzchni, a także: Wykonywanie gwintów, tłoczenie, sygnowanie, czy grato-

wanie. Odpowiednie narzędzie sprawia, że Państwa wykrawarka posiada 

wszechstronne możliwości.
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 ■ Wykrawanie, formo-
wanie, wykonywanie 
gwintów – wszystko 
to na jednej maszynie

 ■ Mnogość zastosowań 
i oszczędność nie do 
przebicia

 ■ Różnorodność detali 
dzięki inteligentnym 
narzędziom
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79
Nasze maszyny otwierają 
przed Państwem niezliczone  
możliwości:

44 standardowe kształty
10  zastosowań związanych  

z cięciem
20  zastosowań związanych  

z przeformowaniem
5  narzędzi do oznaczania,  

gięcie do 90°, rotacja  
narzędzia 360°

1600 skoków 
w 60 sekund
– to potrafi tylko jedna wykrawarka
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Psst!
Skośne powierzchnie stempli  
tłumią do 50% odgłosów wykra-
wania, a także minimalizują  
opóźnienie posuwu blachy. Jeśli  
zamówicie Państwo narzędzia  
w TRUMPF, to wykonanie takich 
skośnych powierzchni będzie  
zawarte w cenie.

142840
wariantów ustawień oferuje pojedynczy prosty stempel  
kulisty. Za pomocą tego standardowego narzędzia  
można prawie bez ograniczeń konfigurować średnice,  
powłoki i szlify.
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„Funkcja wykonywania gwintów 
znacznie przyspieszyła nasz proces 
produkcji. Teraz produkujemy 
obudowy cztery razy szybciej niż 
wcześniej i możemy wytwarzać 
znacznie większą ilość sztuk“.

Jack Percival, Design Manager,  
Future Automation, Wielka Brytania

Denis Macak, kierownik działu produkcji 
wykrawarek, TRUMPF

Dobrze wiedzieć!
Różnorodność obrabianych materiałów.
Na wykrawarce można obrabiać również tworzywa sztuczne, kompozyty 
i drewno. Chętnie Państwu doradzimy.

„Wykrawarka jest bardzo  
wszechstronna – na jednej  
maszynie można wykonać  
kompletny detal: otwory,  
gwinty i formowania”.
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Idealna geometria

Podczas obróbki na jednej tylko wykra-
warce można uzyskać dokładne geome-
trie wykrawanych detali. Jakość krawędzi 
jest bardzo dobra - brak jest śladów po 
wpalaniu, pofałdowań czy zarysowań. 
Okrąg staje się idealnie okrągły, kwadrat 
idealnie kwadratowy.

Kompletna obróbka

Wykrawanie, rozcinanie, formowanie, 
pogłębianie, wykonywanie gwintów, 
wytłaczanie rolkami, znakowanie  
i gratowanie: jedna wykrawarka wykona 
wszystkie te kroki. Oznacza to oszczęd-
ność czasu, gdyż nie trzeba go poświęcać 
na przezbrajanie i programowanie.  
Korzyść dla Państwa: można produkować 
różnorodne detale za pomocą tylko  
jednej maszyny – na życzenie również  
w sposób w pełni zautomatyzowany.

Szybsze wykrawanie

Jeśli produkuje się wiele detali o iden-
tycznych kształtach jeden po drugim,  
wykrawanie przebiega niewiarygodnie 
szybko i jest bezkonkurencyjne pod 
względem kosztów – to zasługa wykra-
warek firmy TRUMPF, które zapewniają 
niemal niezliczone możliwości rozcinania, 
formowania i gięcia.

Perfekcyjne kształty 
bez poprawek

Kompletna produkcja 
na jednej maszynie

Produktywność  
nie do przebicia

Jedna technologia  
– wiele korzyści
W ostatnich latach technologia wykrawania systematycznie się rozwijała. Dziś można oczekiwać 

doskonałej jakości obróbki, dużej łatwości obsługi maszyny i większej różnorodności wytwarzanych 

detali. Dodatkowo wysokiej jakości narzędzia wykrawające nie pozostawiają zadziorów. Również 

przezbrajanie, sortowanie i usuwanie detali jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej, co sprawia,  

że nawet niewielkie partie można produkować elastycznie i ekonomicznie.

Klasyczny przykład to perforowanie blach: 
tutaj nasza wykrawarka przebija wszystkie inne maszyny  
pod względem szybkości i ekonomiczności produkcji. 

Przekonajcie się Państwo sami: 
blacha z 15510 otworami, format średni 2500 x 1250 mm, 
grubość 1 mm, średnica otworu 8 mm

Wynik:
Jeśli użyjemy pojedynczego narzędzia czas obróbki skraca 
się o 76%, a w przypadku MultiTool nawet o 95%!

Czas obróbki
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TruPunch 5000 
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wycinarka laserowa
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Wykorzystajcie  
Państwo pełnię  
możliwości
Mniejsze partie o coraz bardziej zróżnicowanych wariantach, a także rosnące  

wymagania dotyczące jakości - jak sprostać wymaganiom klientów w przyszłości? 

Nowoczesne wykrawarki firmy TRUMPF otwierają przed Państwem ogromne 

możliwości. Dzięki wszechstronnym narzędziom, precyzyjnym procesom i inteli-

gentnej automatyzacji zyskacie Państwo przewagę nad konkurencją. Wybierzcie 

najlepsze rozwiązania dla własnej firmy.
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Koncepcja  
inteligentnych  
narzędzi

Dzięki wysokiej jakości narzędzi 
firmy TRUMPF spełnicie Głowica 
wykrywająca może obracać każde 
narzędzie pod dowolnym kątem  
i o dowolny kąt. Wszystkie narzę-
dzia pod dowolnym kątem. 
Wszystkie narzędzia można umie-
ścić w dowolnej stacji narzędzio-
wej, niezależnie od ich wielkości.

Bezpieczeństwo 
procesów 

Inteligentne funkcje, a także  
liczne opcje usuwania i sortowania 
detali pomagają Państwu w pracy 
przy maszynie i zapewniają płyn-
ność i bezpieczeństwo procesów.

Automatycznie  
zarabiajcie  
Państwo więcej

Maszynę TruPunch można łatwo 
zautomatyzować. Ponadto, istnie-
je wiele sposobów na zintegrowa-
nie jej z istniejącymi już systemami 
produkcyjnymi. Inteligentne opcje 
automatyzacji odciążają operatora 
i zwiększają wydajność obróbki.

Szybkie przezbrajanie 
i wysoka maszyny

Produkcja bez  
zakłóceń i wysoka 
dostępność maszyny

Mniejsze nakłady 
pracy, bardziej  
wydajna produkcja
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Tłoczenie, grawerowanie, gratowanie – wszystkie  
narzędzia do wykrawania i formowania są dostępne  
w TRUMPF jako narzędzia standardowe lub, w razie  
potrzeby, jako narzędzia specjalne. 

Naszych narzędzi wykrawających można używać do wszyst-
kich generacji wykrawarek młoteczkowych i maszyn kombi  
firmy TRUMPF. Wysokiej jakości powłoki sprawiają, że są one 
wyjątkowo wytrzymałe. Oferujemy szeroki wybór kształtów  
i rozmiarów. Potrzebna jest jedynie uniwersalna kaseta  
narzędziowa RTC.

Wykrawarki nie służą tylko do wykonywania otworów w  
blachach. Formowanie oznacza wykrawanie w trzecim wymiarze. 
Umożliwia to pogłębianie, wykonywanie mostków, przejść  
i wiele więcej. Można również tworzyć gwinty bezpośrednio  
w blasze. Odbywa się to w trakcie jednej operacji i w związku 
z tym jest tańsze niż zastosowanie nakrętek wciskanych lub  
spawanych.

Narzędzia:  
wykrawania z głową
Niezależnie od tego czy chodzi o rozwiązanie standardowe, czy specjalne z naszego najszerszego 

na rynku asortymentu zawsze wybierzecie Państwo odpowiednie narzędzie. Wszystkie narzędzia  

do wykrawania i formowania produkujemy samodzielnie z najwyższej jakości stali, co pozwala 

spełniać najostrzejsze nawet wymogi. Zapewniamy szybką realizację zamówień na narzędzia 

standardowe i specjalne oraz wiele bezpłatnych usług dodatkowych – takich jak ostrzenie stempli. 

Dzięki inteligentnej głowicy wykrawającej i dopasowanemu 
narzędziu można obrabiać rozmaite skomplikowane kompo-
nenty przy użyciu jednej maszyny, w razie potrzeby również 
bez pozostawiania zadziorów. Dzięki niskim kosztom narzędzi  
i krótkiemu czasowi przezbrajania jest to rozwiązanie ekono-
miczne, nawet w przypadku produkcji niewielkiej ilości sztuk. 

Podczas opracowywania naszych narzędzi wykrawających 
przywiązujemy dużą wagę do dialogu i bliskiej współpracy  
z klientem. A jeśli nie mamy narzędzia odpowiedniego do  
Państwa wymagań? Nasi specjaliści zaprojektują lub opracują 
zamiast opracowują wspólnie z Państwem specjalne narzędzia, 
dostosowane do indywidualnych potrzeb. Dzięki temu, że sami 
jesteśmy producentem i głównym testerem naszych narzędzi, 
możecie Państwo być pewni, że Wasze narzędzie będzie 
sprawne od samego początku.

W zależności od zapotrzebowania – odpowiednie narzędzie
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Inteligentne przezbrajanie oznacza 
oszczędność czasu

Głowica wykrawająca Mono, MultiTools i kasety narzę-
dziowe zapewniają bardzo krótki czas przezbrajania  
maszyny TruPunch.

Obracający się w pełnym zakresie uchwyt narzędziowy stanowi 
jednocześnie napęd dla narzędzi TRUMPF MultiTool. W jednym 
MultiTool można zintegrować do dziesięciu stempli, co zwiększa 
wydajność Twojej maszyny. Oczywiście, każde narzędzie  
w MultiTool można dowolnie obracać. Wszystko to znacznie 
zwiększa produktywność oraz ogranicza konieczność inwestycji  
i czas przezbrajania. 

Kasety narzędziowe TRUMPF wykonane z FRP oferują wiele  
korzyści: dzięki niskiej wadze osiągają wysokie przyspieszenie 
na maszynie i zapewniają bezpieczne mocowanie nawet  
ciężkich narzędzi. Stosując specjalny uchwyt, możesz przenosić 
trzy kasety jedną ręką. Oznaczenia za pomocą kolorowych  
klipsów ułatwiają orientację.

„Narzędzie potrzebne do nowego zlecenia 
zamówiłem wygodnie w e-sklepie  
MyTRUMPF rano i jeszcze tego samego 
dnia zostało ono do mnie wysłane“.

Inteligentne, wysokiej jakości, własnej produkcji: 
narzędzia do wykrawania TRUMPF.
www.trumpf.com/s/imbkg4

Czy wiecie Państwo, że ...? 
Wszystkie narzędzia TRUMPF są produko-
wane we własnym zakresie. 80% narzędzi 
dostarczamy w ciągu 24 godzin. Zama-
wianie w e-sklepie MyTRUMPF jest proste 
i wygodne.

Uwe Hoffmeister, prezes B&H Metalltechnik, Niemcy
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Skonstruowane tak, aby 
zapewnić Państwu sukces
Od przezbrajania, przez wykrawanie, aż po usuwanie detali: maszyny TruPunch są w najdrobniej-

szych szczegółach skonstruowane tak, aby zapewnić Państwu maksymalne korzyści. Rezultat: 

100% gwarancja wysokiej precyzji i braku zarysowań detali, nawet po wielu latach użytkowania.

Nasze rozwiązania

„U nas znajdziecie Państwo  
maszynę, która będzie dokładnie 
odpowiadała Państwa wyma-
ganiom dotyczącym wydajności  
i ekonomiczności produkcji.  
Każda z maszyn posiada wiele 
funkcji niezbędnych w codzien-
nej produkcji”.

Andreas Kettner-Reich,  
kierownik działu zarządzania produktem  
i technicznego wsparcia sprzedaży, TRUMPF

To się opłaca: 
wykrawarki TRUMPF.  
www.trumpf.com/s/avjtu2
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Państwa maszyna  
– Państwa koncepcja

Która koncepcja Państwu odpowiada:  
maszyna standardowa czy w wersji rozbudowanej?

TRUMPF oferuje indywidualne koncepcje maszyn dopaso-
wane do indywidualnych potrzeb. Koncepcja hybrydowa  
TruPunch 1000 (S19) została opracowana specjalnie dla  
początkujących: arkusze blachy nie przemieszczają się po  
osi Y, co minimalizuje wymaganą przestrzeń. Napęd elek-
tryczny sprawia, że maszyny te są wyjątkowo ekonomiczne. 
Wszystkie inne maszyny TruPunch działają zgodnie z kon-
cepcją SheetMover. Głowica wykrawająca zatrzymuje się, 
podczas gdy blacha się porusza. Napęd głowicy znacznie 
zwiększa jej wydajność i jest niezbędny, gdy wymagane jest 
dostarczenie średniej lub wysokiej mocy.

360° swobody wykrawania 

Wszechstronność zamiast prostego obracania: głowica 
wykrawająca Mono obraca każde narzędzie pod każdym 
kątem. Oznacza to oszczędność materiału, narzędzi  
i czasu przezbrajania.

Obracająca się swobodnie głowica wykrawająca zapewnia 
niezrównaną elastyczność. Potrzebujesz mniej narzędzi, ponie-
waż wszystkie narzędzia możesz ustawić w różny sposób. 
Obniża to konieczne wydatki inwestycyjne. Oś obrotu głowicy 
wykrawającej umożliwia pełną swobodę obróbki i takie funkcje, 
jak zastosowanie MultiTool, gratowanie i tłoczenie rolkami,  
a także tworzenie gwintów.

Maszyna myśli razem z Państwem 

Inteligentne funkcje skracają procesy i pomagają  
maksymalnie wykorzystać możliwości wykrawarki.

Dzięki inteligentnym funkcjom (Smart Fucntions) maszyna 
może samodzielnie wykrywać, a czasem nawet rozwiązywać 
problemy. Na przykład czujnik Smart Punch sprawdza przed 
zmianą narzędzia, czy otwór został faktycznie wykonany.  
W rezultacie maszyna wykrywa niebezpieczeństwo pęknięcia 
stempla i powiadamia o tym operatora. Funkcja Smart Load 
pomaga w wyrównaniu arkusza na maszynie, a funkcja 
Smart Unload monitoruje rozładunek. Rozpoznawanie for-
matu arkusza porównuje rzeczywisty i docelowy format  
po załadowaniu, co zapewnia bezpieczeństwo procesów.

Usuwanie, rozładowywanie,  
sortowanie

Dzięki opcjom usuwania i sortowania detali w maszynach 
TruPunch Państwa produkcja produkcja osiągnie szczy-
tową formę.

Gotowe detale przesuwane są przez pochylnię w przenośniku 
taśmowym, a stamtąd bezpiecznie podawane do operatora, 
który może je usunąć bez przerywania produkcji. Zautomaty-
zowana duża klapa umożliwia umieszczenie detali o wielko-
ści do 400 x 600 mm w kontenerach, na europaletach lub 
przenośnikach taśmowych. Maszyna automatycznie sortuje 
detale o wymiarach do 180 x 180 mm do czterech różnych 
skrzyń. *

* Wartości dla TruPunch 1000 (S19).
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Automatycznie 
lepsze wykrawanie
Jeśli zastosujecie Państwo automatyzację, maszyna TruPunch  

będzie jeszcze bardziej produktywna – w razie potrzeby nawet 

przez całą dobę. Automatyzacja oznacza elastyczność produkcji, 

dzięki niej Państwa fabryka będzie zawsze gotowa na nowe  

wyzwania. Uwaga: komponentyautomatyki TRUMPF można  

dołączyć w dowolnym momencie. 

SheetMaster

Niezawodnie załadowuje i rozładowuje 
maszynę oraz sortuje detale, co skraca 
czas pracy maszyny.

ToolMaster Linear

Dodatkowe możliwości zastosowań  
narzędzi, aby zwiększyć szybkość  
realizacji zlecenia.

SheetMaster Compact

Automatycznie dostarcza arkusze blachy 
do TruPunch i rozładowuje siatkę odpadu. 
Dzięki temu można lepiej wykorzystać 
maszynę.

Dostępne 
maszyny

SheetMaster SheetMaster 
Compact

Systemy 
wózków

SortMaster 
Pallet

SortMaster  
Box

SortMaster  
Box Linear

Funkcja Ładowanie,  
rozładowywanie, 
sortowanie

Ładowanie,  
rozładowywanie

Ładowanie,  
rozładowywanie

Sortowanie Sortowanie Sortowanie

TruPunch 1000 (S05)

TruPunch 1000 (S19)

TruPunch 2000

TruPunch 3000

TruPunch 5000
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Zintegrowane 
funkcje  
sortowania

ToolMaster 
Linear

GripMaster ShearMaster DisposeMa-
ster

TruStore Stopa

Sortowanie Zarządzanie  
narzędziami

Utylizacja Utylizacja Utylizacja Systemy magazynowe 
i logistyczne

Systemy magazynowe 
i logistyczne

Automatyczne  
wykrawanie TRUMPF
– to oszczędność czasu  
i pieniędzy.
www.trumpf.com/s/v1l4xh 
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Gwarantowany strzał 
w dziesiątkę
Oferujemy wybór w każdej klasie produktywności: od ekonomicznej maszyny  

początkowej TruPunch 1000, poprzez kompaktową TruPunch 2000 i wydajną  

maszynę uniwersalną TruPunch 3000, aż po produktywną maszynę typu High-End, 

TruPunch 5000. Która z nich odpowiada Państwa potrzebom?
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TruPunch 1000 
(S05)

TruPunch 1000 
(S19)

TruPunch 2000 TruPunch 3000 TruPunch 5000

Grubość blachy 6,4 mm 8 mm

Format Format mały

Format średni

Format duży Format duży

Produktywność + +++ ++ ++++ +++++

Automatyzacja Nie Tak Tak Tak Tak

Maszyna, która pasuje do Państwa fabryki,  
więcej informacji na stronie: www.trumpf.com/s/avjtu2
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TruPunchProdukty – TruPunch 1000 (S05)

Wysoka jakość
detali

Wszechstronne
wykrawanie

TruPunch 1000
To doskonały wstęp do profesjonalnej obróbki wykrawaniem – maszyna ta jest wszechstronna, 

kompaktowa i łatwa w obsłudze.

Ekonomiczność
również w przypadku mniejszych 
zamówień

Prosta
obsługa

(S05)
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TruPunch TruPunch 1000 (S05) – Produkty

Ekonomiczność
również w przypadku mniejszych zamówień

Zaletą maszyny są niskie koszty inwestycji i użytkowania. 
Również mniejsze zamówienia i partie można produkować  
w sposób ekonomiczny, szybki i elastyczny.

Wysoka jakość
detali

Sprawdzona koncepcja gwarantuje stały, wysoki poziom  
dokładności, która jest podstawą jakości wytwarzanych  
detali.

Wszechstronne
wykrawanie

Wykrawanie, formowanie, tworzenie gwintów, sygnowanie, 
grawerowanie, gratowanie – elastyczna maszyna TruPunch 
1000 (S05) obsługuje wszystkie sposoby obróbki blach  
o grubości do 6,4 mm. Oferujemy również mieć możliwość  
rotacji narzędzi o 360° oraz dostęp do know-how firmy 
TRUMPF w dziedzinie wykrawania.

Prosta
obsługa

Dzięki systemowi sterowania przyjaznemu dla użytkownika 
można błyskawicznie produkować zarówno proste, jak  
i skomplikowane detale. Również początkujący są w stanie 
bezpiecznie obsługiwać maszynę. Zapewnia to czytelny 
układ ekranu dotykowego, ergonomiczny panel obsługi  
i intuicyjne menu.

Głowica wykrawająca może obracać każde narzędzie do dowolnego położe-
nia. 

Po prostu intuicyjne: sterowanie poprzez ekran dotykowy.

Więcej informacji na temat TruPunch 1000 (S05):
www.trumpf.com/s/9xcl3d
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TruPunchProdukty – TruPunch 1000 (S19)

TruPunch 1000
Nowa TruPunch 1000 (S19) jest całkowicie inna. Pod względem możliwości automatyzacji jest 

bezkonkurencyjna w swojej klasie. A najlepsze jest to, że w zależności od stopnia rozwoju  

Państwa firmy standardową maszynę początkową można rozbudować do kompleksowego  

centrum wykrawającego.

Zorientowanie 
na przyszłość
dzięki koncepcji, która  
rozwija się wraz z Twoją  
firmą

Oszczędność  
miejsca
wymagana przestrzeń jest  
o 15% mniejsza w porównaniu  
z poprzednim modelem

(S19)

Innowacyjność
dzięki opatentowanemu napędowi 
Delta Drive

Najlepsza  
w swojej klasie
ze względu na opcje usuwania 
i sortowania detali
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TruPunch TruPunch 1000 (S19) – Produkty

Zorientowanie na przyszłość
dzięki koncepcji, która rozwija się wraz z Państwa firmą

Obierz kurs na sukces: dzięki pierwszej na świecie modułowej 
koncepcji wykrawarek i wycinarek laserowych zawsze  
będziesz mógł zachować elastyczność i reagować na zmienia-
jącą się sytuację. Państwa firma rośnie – a Państwa maszyna  
rośnie wraz z nią.

Najlepsza swojej klasie
ze względu na opcje usuwania i sortowania detali 

Duża klapa umożliwia zautomatyzowane usuwanie detali  
o wielkości do 400 x 600 mm. Przenośniki taśmowe  
transportują detale do właściwych pojemników. Maszyna  
automatycznie sortuje gotowe detale o wielkości do  
180 x 180 mm do przygotowanych skrzyń. 

Poprzez montaż lasera i dodatkowych komponentów  
TruPunch 1000 zmienia się w TruMatic 1000 fiber.

Delta Drive: innowacyjna koncepcja napędu oferuje nowe możliwości obróbki  
i usuwania.

TruPunch 1000 (S19) wymaga 
o 15% mniej przestrzeni niż 
poprzedni model.

Duża klapa umożliwia  
bezpieczne usuwanie detali.

Innowacyjność
dzięki opatentowanemu napędowi Delta Drive

Kompaktowy i dynamiczny – napęd został skonstruowany  
całkowicie od nowa. Opatentowany Delta Drive sprawia,  
że przesuwanie się blachy i stołu po osi Y jest zbędne,  
gdyż głowica wykrawająca ma możliwość poruszania się  
tam i z powrotem, czyli „latania“. Kryje się za tym skom-
plikowany system napędu.

Oszczędność miejsca
wymagana przestrzeń jest o 15% mniejsza w porównaniu  
z poprzednim modelem

W porównaniu z poprzednimi modelami, TruPunch 1000 
(S19) wymaga do 15% mniej przestrzeni. Niewielkie rozmiary 
również w przypadku urządzenia do załadowywania i rozła-
dowywania, SheetMaster Compact: pojemniki na detale są 
umieszczone tak, że nie zajmują więcej miejsca.

Więcej informacji na temat TruPunch 1000 (S19):
www.trumpf.com/s/xeum42
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TruPunchProdukty – TruPunch 2000

TruPunch 2000
Kompaktowa TruPunch 2000 to Państwa droga do świata zautomatyzowanego wykrawania.  

Jest ona niezwykle produktywna i oferuje szerokie spektrum najwyższej jakości detali.

Większa  
produktywność
dzięki automatyce

Ekonomiczność
dzięki inteligentnemu  
napędowi hydraulicznemu

Użyteczne
i liczne funkcje

Ergonomiczna
obsługa
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TruPunch TruPunch 2000 – Produkty

Większa produktywność
dzięki automatyce

Wykorzystaj możliwości automatyzacji TruPunch 2000 –  
SheetMaster Compact umożliwia zautomatyzowaną  
produkcję przy oszczędności przestrzeni i ograniczeniu  
kosztów.

Użyteczne
i liczne funkcje

Potrzebujesz wsparcia? Stoły szczotkowe chronią materiał  
i zapobiegają zarysowaniom. Urządzenie rozładowujące 
wspiera operatora, a obróbka bez siatki odpadu oszczędza 
materiał.

Ergonomiczna
obsługa

Ergonomiczny panel umożliwia prostą i wygodną obsługę 
maszyny. Wszystkie funkcje są szybko dostępne – można  
je bezpośrednio aktywować. Maszyną można sterować  
za pomocą ekranu dotykowego z ikonami, a liczba pól jest 
ograniczona do minimum.

Ekonomiczność
dzięki inteligentnemu napędowi hydraulicznemu

Dzięki hydraulicznemu napędowi on-demand głowica wykra-
wająca zawsze pracuje na optymalnym poziomie, co oznacza 
obniżenie kosztów użytkowania i oszczędność zasobów.  
Niewielkie obciążenie napędu hydraulicznego chroni maszynę  
i obniża koszty konserwacji i napraw. 

Więcej informacji na temat 
TruPunch 2000:
www.trumpf.com/s/ 7ywi38

Sterowanie poprzez ekran  
dotykowy jest maksymalnie 
uproszczone.

Mocny i energooszczędny: inteligentny napęd TRUMPF. Wybierz opcję stołu szczotkowego, jeśli 
chcesz uzyskać obróbkę z ochroną materiału.

Kompaktowa konstrukcja  
i oszczędność miejsca: 
SheetMaster Compact załado-
wuje blachy i rozładowuje  
arkusze z mikropołączeniami 
oraz siatki odpadu.
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TruPunchProdukty – TruPunch 3000

TruPunch 3000
Uniwersalna maszyna, która pozwala na oszczędność zasobów. Dzięki obróbce bez odpadu 

można nie tylko zaoszczędzić energię, lecz również ok. 10% obrabianego materiału.

Inteligentne
automatyczne sortowanie detali

Oszczędność  
materiału 
dzięki opuszczanej matrycy

Bez odpadu 
– potrójny zysk

Energooszczędne
wykrawanie
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TruPunch Produkty – TruPunch 3000

Inteligentne
automatyczne sortowanie detali

Szybkie i automatyczne sortowanie gotowych detali i odpadów. 
Dzięki liniowej obróbce jej czas znacznie się skraca. SortMaster 
Box sortuje gotowe detale do ekonomicznych standardowych 
skrzynek, a DisposeMaster rozróżnia do trzech rodzajów  
materiału i rozładowuje je do pojemników na odpady.

Bez odpadu
potrójny zysk

Wykrawanie bez siatki odpadu jest wyjątkowo bezpieczne, 
pozwala oszczędzać materiał i odciąża operatora. Brak  
siatki odpadu oznacza brak zahaczania. Siatka odpadu jest 
automatycznie rozdrabniana i usuwana. Wykorzystanie  
arkusza wzrasta średnio o 10% dzięki wspólnemu rozcinaniu. 
Gotowe detale są oddzielane od resztek blachy i usuwane  
do wybranych pojemników.

Energooszczędne
wykrawanie

Elektryczna głowica wykrawająca oraz pobór mocy na  
poziomie zaledwie 4,5 kW sprawiają, że TruPunch 3000  
jest wyjątkowo energooszczędna. Zużywa ona niewiele  
energii również w trybie gotowości, a ponadto posiada  
system odzyskiwania energii.

Oszczędność materiału
dzięki opuszczanej matrycy

Opuszczana matryca umożliwia wykrawanie i formowanie 
bez zarysowań i zapobiega zahaczaniu. Stoły szczotkowe  
i klapy wyposażone w szczotki przyczyniają się do zapewnienia 
wysokiej jakości detali.

Więcej informacji na temat TruPunch 3000:
www.trumpf.com/s/yzkqmo

Gotowe detale i odpady są precyzyjnie sortowane.

Elektryczna głowica wykrawająca pomaga oszczędzać zasoby.

Dzięki obróbce bez siatki odpadu możesz maksymalnie wykorzystać arkusze.



28

01

02

03

04

TruPunchProdukty – TruPunch 5000

TruPunch 5000
Maszyna klasy high-end wyznacza standardy: maksymalna dynamika osi sprawia, że jest ona  

niezwykle produktywna, a dzięki wysuwanym uchwytom arkusza i aktywnej matrycy produkowane 

detale mają najwyżsą jakość. 

Wydajność  
materiałowa
dzięki wysuwanym uchwytom  
arkusza

Jakość  
i elastyczność
dzięki aktywnej matrycy

Szybka wymiana  
narzędzia 
dzięki ToolMaster Linear

Napęd turbo
1600 skoków na minutę
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Wydajność materiałowa
dzięki wysuwanym uchwytom arkusza

Wysuwane uchwyty arkusza zapewniają najwyższą jakość  
i dokładność wykonania detali. Wydajność materiałowa 
zwiększa się dzięki wykorzystaniu do obróbki również w strefie 
kolizyjnej wokół uchwytu. Zazwyczaj nie jest wymagane 
przezbrajanie uchwytów, co ma wpływ na wzrost produk-
tywności.

Szybka wymiana narzędzia
dzięki ToolMaster Linear

ToolMaster Linear zapewnia korzyści w postaci krótszego 
czasu obróbki i możliwości modułowego rozbudowania  
zestawu narzędzi do 18, 54 lub 90. Dzięki temu wykrawanie 
staje się wyjątkowo elastyczne – w trybie zautomatyzowanym 
może być wykonywanie przez całą dobę. 

Napęd turbo
1600 skoków na minutę

Dzięki mocnemu napędowi hydraulicznemu można wykrawać 
z prędkością 1600 skoków na minutę i znakować z prędkością 
2800 skoków na minutę. Napędy bez luzu pozwalają uzyskać 
największe przyspieszenia osi. Duże prędkości rotacji osi C 
umożliwiają ekstremalnie szybkie kształtowanie gwintu oraz 
produktywną obróbkę kompleksowych konturów.

Jakość i elastyczność
dzięki aktywnej matrycy

Matryce formujące są opuszczane, co zapewnia obróbkę bez 
zarysowań. Można wykorzystać narzędzia formujące ustawianie 
w okręgu do 100 mm oraz poddawać detale obróbce od 
dołu, dzięki aktywnej osi podnoszenia. 

Aktywna matryca umożliwia aktywne formowanie od dołu i obróbkę bez  
zarysowań.

Maksymalna wydajność: TruPunch 5000 to najszybsza wykrawarka na świecie. Wysuwane uchwyty zapewniają maksymalne wykorzystanie arkusza.

Automatyczna wymiana  
narzędzi przy wykorzystaniu 
ToolMaster Linear.

Więcej informacji na temat TruPunch 5000:
www.trumpf.com/s/rbwhgq
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Dane techniczne

TruPunch 1000 (S05) TruPunch 1000 (S19)

Format mały Format średni Format średni Format duży

Obszar robocza mm 2050 x 1250 2500 x 1250 2500 x 1250 3050 x 1525

Maks. grubość blachy mm 6,4 6,4 6,4 6,4

Maks. siła wykrawania* kN 165 165 165 165

Prędkość: oś X i Y jednocześnie m/min 97 97 100 100

Maks. sekwencja uderzeń wykrawanie (E = 1 mm) 1/min 600 600 600 600

Narzędzia/ liczba uchwytów arkusza Sztuk 15 / 2 18 / 2 18 / 2 21 / 3

Czas zmiany narzędzia przy pojedynczym narzędziu s 4,4 4,4 3,2 3,2

Czas zmiany narzędzia s 2,4 2,4 2,4 2,4

Odchyłka pozycjonowania mm 0,1 0,1 0,1 0,1

Usuwanie detali: maks. wielkość detalu mm 180 x 150 180 x 150 400 x 1250* 400 x 1250*

Usuwanie detali: maks. wielkość detali ze stołem przesuwnym mm 460 x 500 460 x 500 – –

Wymagana przestrzeń mm 6000 x 7144 6550 x 7144 6500 x 5100 7650 x 7670

Średni pobór mocy podczas produkcji kW 4,3 4,3 3,5 3,5

* Usuwanie detali do wielkości maks. 400 mm x 600 mm z zachowaniem bezpieczeństwa procesu.
Zastrzega się prawo do zmian. Za informacje wiążące należy uważać dane zamieszczone w ofercie handlowej oraz potwierdzeniu zamówienia maszyny.

Dane techniczne
Poniżej znajduje się zestawienie danych technicznych maszyn TruPunch:

Dane techniczne



31TruPunch

TruPunch 2000 TruPunch 3000  TruPunch 5000

Format średni Format średni Format duży Format średni Format duży

2500 x 1250 2500 x 1250 3050 x 1525 2500 x 1250 3050 x 1550

6,4 6,4 6,4 8 8

165 180 180 220 220

108 108 108 116 116

900 1000 800 1600 1350

18  / 2 18  / 2 21  / 3 18  / 3 21  / 4

4 3,1 3,1 2,8 2,8

2,2 0,3 0,3 0,3 0,3

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

180 x 150 500 x 500 500 x 500 500 x 500 500 x 500

460 x 500 – – – –

6540 x 5837 5000 x 6500 5800 x 7650 6760 x 6100 7600 x 7000

4,5 4,5 4,5 9,5 9,5

100 %  
siły wykrawania

Siła wykrawania to siła działająca na blachę. Dzięki 
koncepcji TRUMPF jej wartość wynosi blisko 100%. 
Wartość siły, z jaką narzędzie na głowicy wykra-
wającej zaczyna pracę, mówi niewiele, ponieważ  
w zależności od toru poruszania, mniejsza lub 
większa część tej siły zostaje utracona. Lepiej pole-
gać na wartości siły wykrawania, gdyż to ona jest 
decydująca. 

Dane techniczne
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TruServices –  
Państwa partner w biznesie
Aby odnieść sukces w przyszłości, należy już dziś postawić na właściwego partnera. Niezależnie 

od tego czy chcecie Państwo stworzyć jak najlepsze warunki dla własnej produkcji, czy maksy-

malnie wykorzystać możliwości wykrawarek TRUMPF, czy też elastycznie reagować na potrzeby 

rynku - razem znajdziemy możliwość maksymalizowania osiąganej przez Państwa firmę wartości 

dodanej. Jako rzetelny partner zapewniamy kompleksowe rozwiązania i pakiety usług dostoso-

wane do Państwa potrzeb. Dzięki czemu możecie Państwo ekonomicznie produkować na stałym 

i wysokim poziomie.

Porady dotyczące planowania produkcji
ULEPSZAMY: Jeżeli chcecie Państwo stopniowo maksymalizować wartość dodaną, to 
chętnie pomożemy. Możemy na przykład doradzić, jak dzięki odpowiedniej konstrukcji 
blachy obniżyć koszty produkcji nawet o 60%. Co chcielibyście Państw ulepszyć?

Serwis techniczny
WSPIERAMY: Jeśli elastyczność i dostępność maszyny w trakcie procesu produkcyj-
nego są dla Państwa priorytetem, to jesteśmy do Państwa dyspozycji. Z naszym  
działem obsługi klienta, a także siecią serwisową TRUMPF, można się skontaktować 
poprzez aplikację.

Kompleksowy program szkoleń
WZMACNIAMY: Gdy chcą Państwo stworzyć optymalne warunki dla wydajnej  
produkcji, będziemy Państwa w tym wspierać. Skorzystajcie Państwo z naszego  
kompleksowego programu szkoleniowego, aby pogłębić swoją wiedzę i zdobyć  
przewagę nad konkurencją. Oferujemy na przykład szkolenia podczas, którego  
pokażemy jak szybciej programować wykrawarkę.
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Serwis techniczny

Oprogramowanie do konstru-
owania i programowania

Rozszerzenia funkcji

Finansowanie

Optymalizacja procesów

Pakiety korzyści

Narzędzia

Szkolenia

Monitorowanie i analiza

Gwarancje serwisowe

Oryginalne części

Maszyny używane

Tu znajdują się informacje na temat naszego kompleksowego pakietu usług: 
www.trumpf.com/s/services
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Najlepsze rozwiązania dla 
Państwa SmartFactory
Przemysł 4.0 zmienia świat pracy. Jak sprostać wymaganiom związanym z rosnącym zaawanso-

waniem produkcji? Dzięki TruConnect możecie Państwo krok po kroku optymalizować proces 

tworzenia wartości. Dzieje się to na drodze łączenia w sieć – zarówno cyfrowo, jak i fizycznie –  

od oprogramowania, poprzez maszyny i usługi, po systemy automatyzacji, magazynowania  

i logistyki. Porozmawiajcie Państwo z nami o najlepszym rozwiązaniu dla Państwa inteligentnej 

fabryki. Tu znajdują się dwa przykłady:

Linie wykrawania i gięcia 
z połączeniem z systemem 
cewki 

Automatyzacja produkcji 
detali o nietypowo dużym 
formacie 

Państwa wymagania wymaganie: Ustalenie bezpośredniego połączenia 
między systemem cewki a giętą blachą 
w „one-piece-flow“.

Chcecie Państwo w pełni automatycznie 
załadowywać arkusze blachy o rozmiarze 
do 4000 x 1500 mm, automatycznie łado-
wać, sortować i usuwać blachy i gotowe 
detale o tym samym rozmiarze oraz  
automatycznie usuwać siatki odpadu  
o rozmiarze do 4000 x 1500 mm.

Rozwiązanie: Stworzenie systemu cewki,  
wykrawarki i maszynę do gięcia.

Możesz na przykład połączyć  
TruPunch 5000 z LiftMaster.

Korzyści:  ■ Nie jest konieczne programowanie 
systemu cewki

 ■ Komunikuje się on z wykrawarką 
jako zewnętrzne urządzenie ładujące

 ■ Maszyny mogą być łączone lub 
używane indywidualnie

 ■ Bufory wyrównują różne cykle  
maszyn (na przykład zastosowanie 
BendMaster z maszyną do gięcia)

 ■ Elastyczność produkcji wzrasta
 ■ Błyskawiczne dostosowanie pro-

dukcji do różnych formatów blachy
 ■ Łatwość obsługi małych zamówień 

i zarządzanie szybkimi zmianami.

Odkryjcie Państwo  
TruConnect  
i możliwości tworzenia  
modułowych połączeń 
TRUMPF.
www.trumpf.com/s/ 
smart-factory



35TruPunch Państwa partner

Elastyczne obrabiarki do blach i rur
Cięcie laserowe, wykrawanie, gięcie, spawanie laserowe: oferujemy maszyny  
i rozwiązania w obszarze automatyzacji dostosowane do indywidualnych potrzeb  
w zakresie elastycznej obróbki blach, włącznie z doradztwem, oprogramowaniem  
i usługami, dzięki czemu Państwa produkty zyskują najwyższą jakość.

Przemysł 4.0
Świat rozwiązań TruConnect jest pomostem informacyjnym między człowiekiem  
i maszyną. Pozwala to zapanować nad wszystkimi etapami procesu produkcyjnego  
– od oferty po dostawę części.

Laser w technologii produkcji
Niezależnie od tego, czy chodzi o makro, mikro czy nanoskalę, dysponujemy  
odpowiednim laserem i odpowiednią technologią dla każdego zastosowania  
przemysłowego, co umożliwia innowacyjną, a jednocześnie ekonomiczną produkcję. 
Poza technologią wspieramy Państwa poprzez nasze rozwiązania systemowe,  
wiedzę na temat zastosowań i doradztwo.

Źródła zasilania zaawansowanych procesów technologicznych
Od produkcji półprzewodników po produkcję baterii słonecznych: dzięki naszym  
generatorom wysokiej i średniej częstotliwości, prąd do rozgrzewania indukcyjnego, 
wzbudzania plazmy i lasera uzyskuje określoną częstotliwość i moc, co gwarantuje 
niezawodność i powtarzalność.

Nasz napęd: 
pasja
Niezależnie od tego, czy chodzi o technologię produkcji, 

technologię laserową czy obróbkę materiałów, tworzymy 

dla Państwa wysoce innowacyjne produkty i usługi,  

gotowe do zastosowania i absolutnie niezawodne.  

Aby dać Państwu przewagę konkurencyjną, dzielimy się  

z Państwem naszym know-how, doświadczeniem i pasją.

Odwiedźcie nas  
Państwo na YouTube: 
www.youtube.com/
TRUMPFtube 



TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

www.trumpf.com
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TRUMPF posiada certyfikat ISO 9001

(szczegółowe informacje na stronie www.trumpf.com/s/quality)


