TruBend

Pense à frente.
Quine melhor.
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Mercado

TruBend

Atenção a cada detalhe
As ideias inovadoras impulsionam a quinagem – e, logo, também a sua empresa.
As modernas quinadoras da TRUMPF impressionam com funções que economizam recursos,
facilitam a operação e garantem uma qualidade precisa – desde a primeira peça. Quer se
trate de ângulos medidos a laser, sistemas hidráulicos que economizam energia ou trocas de
ferramenta totalmente automáticas – descubra nas páginas seguintes mais sobre como pode
tornar a sua produção de quinagem ainda mais bem-sucedida.

Apropriada:

Moderna:

Simples:

Escolha a partir

Funções digitais

Operação divertida

da maior gama

fornecem resultados

e fácil de aprender

do mercado

precisos
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Aplicações

TruBend

Os factos não se vergam
Quinar chapa metálica com 1000 toneladas de força de prensagem e uma precisão de 0,3°?
Com as máquinas TruBend isso é possível. Esta página revela factos fascinantes e ilustra
o que pode quinar sob condições ótimas.

30%

Economia de peso
com ferramentas
de quinagem leves

A TRUMPF forneceu mais de

Quinagens de

de ferramentas de quinagem até à data

devidas ao acompanhador
de quinagem

30°
450 km
É possível quinar

1000 t

de peças grandes e
grossas, com uma
força impressionante

0,3°
de ângulo mín.
de quinagem

Posicionamento
com precisão de

0,002 mm

2500 mm/s
no encosto traseiro, para uma operação rápida da estação

TruBend

Preparação do trabalho

Aplicações

Configuração

Esteja mais
bem preparado
para quinar

Troque
de ferramenta
mais depressa

A programação é essencial quando
o tema é a quinagem. Programas
como o TecZone Bend simulam
as quinas em 3D e verificam automaticamente a viabilidade. Isso
diminui o esforço mental exigido,
economiza tempo e evita desperdícios.

A configuração faz parte da quinagem. Isso é mais rápido e mais
fácil com o dispositivo automático
de troca de ferramenta, ferramentas com um design leve e
planos de configuração prepa
rados automaticamente.

Produção

Produza
com precisão
Tudo depende dos ângulos. Quer
a quinagem seja manual ou automática – funções inteligentes
garantem precisão e produtividade
na sua linha de produção.
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Aplicações

Inovações
para o seu sucesso
Quer saber o que pode ganhar antes de investir? Nas páginas seguintes, poderá encontrar
as funções mais importantes da família TruBend ordenadas de acordo com as vantagens:
variedade de peças, qualidade, produtividade, ergonomia, programação e ferramentas.

TruBend

TruBend

Aplicações
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As vantagens para si – Variedade de peças

TruBend

Produzir o espectro
completo de produtos
Para quinar peças, sejam elas delicadas ou sobredimensionadas:
use a mais ampla linha de máquinas do mercado para atender às suas
diversas necessidades – de forma simples e sem fazer concessões.

Componentes de qualquer geometria
Independentemente de serem peças grossas, finas, grandes ou pequenas – com as
quinadoras TRUMPF você pode produzir uma enorme variedade de peças. Devido às
inúmeras variantes de máquinas TruBend, você pode processar componentes de
qualquer geometria, de forma económica e com qualidade superior. Vantagens para si:
várias tonelagens e comprimentos de quinagem
uma vasta gama de materiais, desde o alumínio ao Hardox
	posicionamento preciso das suas peças com os sistemas de
encosto traseiro de 2, 3, 4, 5 ou 6 eixos

Qualquer tamanho de peça
Se costuma quinar peças grandes, a opção de aumentar a altura de instalação pode
ser do seu interesse. Pelo contrário, a TruBend Série 7000 e a TruBend Cell Série
7000 automática são especializadas em peças pequenas. Quinar com flexibilidade:
com uma força de prensagem de até 1000 toneladas métricas
peças de até 8 m de comprimento
alturas de caixa de até aprox. 518 mm

Dependendo da máquina, conseguirá quinar alturas de caixa de até 518 mm.

Realize com precisão até mesmo peças complexas com muitas quinagens.

TruBend

Variedade de peças – As vantagens para si

!

Grosso e fino alternado: não importa
A espessura da chapa varia de lote para lote?
Não há problema. A Thickness Controlled Bending
(TCB) é uma função simples que compensa variações
na espessura da chapa. Os sensores na máquina
detetam a espessura de cada chapa e ajustam adequadamente a profundidade de penetração da
ferramenta superior. Isso permite atingir ângulos
precisos independentemente da espessura da
chapa – sem ter de recalibrar ou reprogramar e
sem queda da produtividade.

9

10

As vantagens para si – Qualidade

TruBend

Ângulos precisos desde
a primeira peça
Ângulos perfeitos são o que realmente conta quando se trata de qualidade da peça durante
a quinagem. Se eles estiverem corretos desde a primeira peça, você evita produzir sucata e não
desperdiça material nem tempo. Tem de poder confiar que as suas peças vão sair todas iguais
na produção em série, pois não vai querer medir todos os ângulos novamente no final. Com uma
máquina TruBend, isso não é necessário, dado que ela oferece vantagens adicionais valiosas.

Ângulos precisos desde o início
São inúmeros os fatores que influenciam a precisão angular durante a quinagem, como por exemplo, resistências variáveis no
material ou a recuperação elástica. A solução: sistemas de medição de ângulo automáticos da TRUMPF – eles permitem quinar
na perfeição desde a primeira peça de uma série. ACB significa “Automatically Controlled Bending”. Os sensores dos sistemas
ACB registam o ângulo real e a recuperação elástica e guiam o avental móvel para que a quinagem seja efetuada com o ângulo
desejado – de forma rápida e precisa. Os dois sistemas ACB Laser e ACB Wireless complementam-se; um sistema pode ser mais
apropriado do que o outro, consoante a aplicação.

Processo tátil: ACB Wireless
O sistema de fácil utilização mede e corrige ângulos através
de dois discos sensores integrados na ferramenta superior.
Durante a quinagem, estes discos sensores entram em contacto
com a superfície interna da peça a quinar. Ao fazê-lo, juntamente com sensores, eles medem por via eletrónica o ângulo
preciso e asseguram que este é perfeito. O comando e
o sistema de medição de ângulos comunicam aqui sem fios.

Processo ótico: ACB Laser
Sem necessidade de configuração – com o ACB Laser você
pode usar um sistema ótico sem contacto para a medição de
ângulos. Isto significa que duas unidades de medição se
movem independentemente uma da outra, à frente e atrás da
linha de quinagem. Cada unidade é composta por um laser
e uma câmara. O laser projeta uma linha sobre a chapa metálica;
a câmara deteta essa linha e calcula, em tempo real, o ângulo
da peça a quinar.

TruBend

Qualidade – As vantagens para si

Pontos fortes do ACB Wireless
Particularmente adequado para:
– Abas curtas
– Superfícies refletoras
– Separadores interiores
Quinagem em estação rápida
Medição rápida multiponto

Alta velocidade

Ângulos perfeitos

Pontos fortes do ACB Laser
Particularmente adequado para:
– Ângulos agudos e obtusos
– Chapa metálica grossa
– Grandes raios
Dispensa configuração
Sistema adequado para todas as ferramentas
Possibilidade de utilização de ferramentas
especiais
Reduzido contorno de interferência
Completamente sem marcas
Medição rápida multiponto

Aplicável com diferentes métodos de quinagem
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As vantagens para si – Produtividade

Reduzir os tempos
de configuração ao longo
de todo o processo
Das funções e ferramentas da máquina aos componentes de software – reduza os seus
tempos de configuração ao mínimo. Pode conseguir isso com a ajuda do nosso conceito
holístico único. Leia mais sobre alguns de seus componentes nesta página.

TruBend

TruBend

Produtividade – As vantagens para si
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Ferramentas de quinagem leves:
menos 30 % de peso

Tool Indicator:
posicionamento preciso

Com o mecanismo de segurança Safety-Click você pode trocar
as ferramentas superiores da máquina TRUMPF de forma
rápida e segura. O operador só tem de prender a ferramenta
dentro e fora da garra da máquina, a partir de baixo. As
ferramentas de quinagem leves patenteadas da TRUMPF pesam
cerca de 30 % menos do que as ferramentas superiores
convencionais; elas são igualmente duráveis e resilientes. Isso
significa que o operador não precisa de levantar cargas
tão pesadas, podendo fazer a configuração mais rapidamente.

Devido à barra de LEDs no suporte superior da ferramenta,
a configuração é rápida, pois a barra mostra exatamente
onde as estações de ferramentas devem ser configuradas.
Ela também indica qual a estação de ferramenta onde será
executada a próxima operação de quinagem.

BendGuard:
segurança automática

ToolMaster:
troca automática de ferramentas

Devido ao BendGuard, deixa de ser preciso ajustar dispositivos
de segurança manualmente na quinadora. O BendGuard
é controlado por CNC e move-se independentemente da altura
das ferramentas equipadas. Assim se evitam erros e econo
mizam-se intervenções manuais e tempo de configuração.

O ToolMaster configura automaticamente a sua quinadora para
cada novo programa. Uma vantagem inestimável, especialmente no caso de lotes pequenos, uma vez que se economiza
tempo e esforço. Saiba mais sobre as funções e as vantagens
do ToolMaster nas páginas 36 e 37.

ToolShuttle:
simplificação da troca de ferramentas
Configuração manual facilitada? Algo que pode ser conseguido
com o ToolShuttle. Com ele, consegue-se mover ergonomicamente as ferramentas do suporte de ferramenta para a posição
de preparação através de uma mesa de deslocamento, o que
facilita o manuseamento, especialmente de ferramentas grandes
e pesadas. As suas ferramentas também ficam seguras no
ToolShuttle – o armazém fechado evita corrosão ou sujidade,
as ferramentas não deslizam e o tempo de busca também
é reduzido.

O ToolShuttle permite a configuração simples e rápida
de ferramentas pesadas.

Durante a colocação em funcionamento, o Tool Indicator mostra com precisão
onde devem ser utilizadas as ferramentas de quinagem.
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As vantagens para si – Ergonomia

TruBend

Quinar é trabalho de grupo
A equipa formada por pessoas e máquinas é fundamental para o sucesso durante a quinagem.
Se o operador estiver à vontade, será possível explorar todo o potencial da máquina. Uma quinadora da TRUMPF faz tudo o que pode para facilitar o trabalho do operador. A começar por um
acionamento silencioso, uma iluminação otimizada e um monitor ajustável, até destaques inteligentes como o MagicShoe – facilidade de operação e design ergonómico garantem operações de
quinagem mais divertidas e aliviam o esforço físico do técnico de quinagem. Alguns exemplos:

TruBend

Ergonomia – As vantagens para si
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MobileControl: para não ter de andar a cirandar
Os auxiliares inteligentes MobileControl e MobileControl Pro permitem que se perca menos tempo a andar de um lado para
o outro. Enquanto unidades de comando móveis numa calha no avental móvel, eles incluem as funções mais importantes, o que
significa que você pode alterar os parâmetros da máquina num instante – sem ter de ir constantemente ao painel de comando.

Acompanhador de quinagem:
levantar chapas metálicas facilmente

Part Indicator:
para minimizar o desperdício

Com o tempo, a quinagem de peças grandes e pesadas tem
um impacto negativo na saúde, até mesmo dos operadores
mais fortes. O acompanhador de quinagem da TRUMPF resolve
o problema antes que ele apareça. Ele ajuda a quinar peças
até 300 kg de peso, alivia o operador no caso de ângulos de
até 30° e pode ser ajustado automaticamente em altura.

O Part Indicator indica ao operador no monitor onde ele deve
posicionar a peça a quinar. É sempre mostrada a posição de
inserção seguinte. Assim se consegue reduzir o desperdício,
especialmente no caso de operadores inexperientes.

Pedal interruptor sem fio e MagicShoe: para uma operação segura
A segurança é importante para garantir que cada operador possa trabalhar de forma otimizada. O pedal interruptor sem fio testado
pela TÜV proporciona maior liberdade de movimento e elimina o perigo de tropeçar. O MagicShoe leva-o um passo à frente
rumo à ergonomia, pois ele substitui completamente o pedal interruptor – o curso é desencadeado por um movimento do pé.
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As vantagens para si – Programação

TruBend

Operação
e programação intuitivas
Com a TRUMPF, aproveite o enorme potencial de economia de tempo ao controlar e programar
a sua quinadora. A Touchpoint TruBend combina as vantagens da tecnologia multitoque de
última geração com o controlo industrial. O resultado é uma operação da sua quinadora tão
simples e intuitiva como usar um tablet ou smartphone. Programar 25 peças em 18 segundos?
Com TecZone Bend isso é possível. Tire partido da programação de quinagem atualmente mais
rápida e simples no mercado.

Um diálogo entre homem e máquina
Touchpoint TruBend é a interface simples para operar a sua
quinadora. A navegação segue uma lógica intuitiva. Os monitores são reduzidos ao essencial; visualizações 3D realistas com
verificação de colisão facilitam o processamento. Alcança-se,
assim, a solução certa para cada aplicação – desde componentes
simples até aos mais complexos. A ajuda integrada também
facilita a operação da máquina, podendo ser acedida usando
a operação com dois dedos e gestos de toque simples, como
o deslizar.

TecZone Bend é o sistema de programação mais simples e
rápido para quinadoras e uma grande ajuda para qualquer
operador. Isto significa que você pode realizar a programação
na máquina ou offline, no escritório, e pode alternar sem
problemas entre estas duas possibilidades. O software TRUMPF
gera automaticamente propostas de programas, incluindo
programas NC, baseados em dados 2D e 3D. Ele calcula os seus
programas de quinagem em segundos – incluindo verificação
de colisão em tempo real, desmontagem de conjuntos, gestão
de planos de preparação e muito mais. A priorização de
ferramentas reduz o dispêndio de trabalho e aumenta o tempo
de operação produtivo da sua máquina.

Touchpoint TruBend – operação simples e intuitiva.

Abra os programas facilmente usando o leitor de códigos 2D.

TruBend

Programação – As vantagens para si

Aceda ao programa
certo automaticamente
Aceda ao programa de quinagem
certo num instante com o leitor
de códigos 2D. O leitor, que está
ligado à máquina, lê um código
de barras ou código de matriz de
dados do papel e carrega automaticamente o programa. Isto
poupa-lhe o trabalho de introdução de dados e de pesquisa.
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As vantagens para si – Ferramentas

TruBend

A ferramenta certa
para qualquer eventualidade
A sua quinadora proporciona desempenho superior todos os dias. Todos os componentes têm
de interagir para garantir isso. É por isso que não só damos conselhos detalhados, mas também
produzimos todas as nossas ferramentas – duráveis, precisas e perfeitamente ajustadas à sua
máquina TruBend. Escolha a partir da gama de ferramentas mais vasta do mercado. Os nossos
especialistas também desenvolvem ferramentas especiais para satisfazer qualquer requisito.

Durável com valor acrescentado incorporado
As áreas de trabalho resistentes ao desgaste tornam as suas ferramentas particularmente duráveis.
É por isso que os feixes de laser as endurecem precisamente onde é importante – na superfície. O interior
permanece elástico para garantir que a ferramenta não se estilhaça quando submetida a sobrecarga.
Revestimentos de alta qualidade como LASERdur AL e LASERdur ZN evitam a adesão indesejada de alumínio
ou zinco devido à abrasão da chapa metálica. Quer isto dizer que as características de deslizamento são
excelentes e não há lugar a marcas ou imprecisões. As suas ferramentas são também resistentes à corrosão
e não precisam de ser limpas.
Quinar sem deixar rasto
Ao quinar partes visíveis, é particularmente importante que não fiquem marcas na chapa metálica.
Com a ferramenta RollBend, isso é possível. Ela permite criar comprimentos curtos de aba, bem como
moldagens e orifícios próximo da linha de quinagem, sem causar deformação. A combinação desta
ferramenta com matrizes padrão é muito fácil.

Assegure-se de que as suas ferramentas têm uma elevada dureza superficial
e excelentes características de deslizamento – os processos de endurecimento
LASERdur AL e LASERdur ZN.

Com a ferramenta RollBend você pode criar comprimentos curtos de aba,
bem como moldagens e orifícios próximo da linha de quinagem, de maneira
praticamente impercetível e sem causar deformação.

TruBend

Ferramentas – As vantagens para si

Para uma interação perfeita com a
sua máquina, nós próprios produzimos
todas as nossas ferramentas de quinagem. Diretamente do stock pode obter
mais de 150 ferramentas superiores
e inferiores – como conjunto ou como
peças individuais. Desenvolvemos,
testamos e produzimos ferramentas
especiais de acordo com as suas espe
cificações para requisitos específicos.

Poderá encontrar mais informações
sobre as ferramentas de quinagem da TRUMPF
em www.trumpf.com/s/hup25d
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Produtos

Para garantir
que a quinagem
corra bem
Quer seja um especialista em peças pequenas ou em peças grandes, quer
pretenda quinar de forma produtiva e com versatilidade ou confiar em
células de quinagem totalmente automáticas – temos a escolha certa para si.
Nas páginas seguintes, irá encontrar quinadoras com funções inteligentes
para cada requisito – para garantir
que você esteja sempre no caminho
certo quando a tarefa é quinar.

TruBend

TruBend

Produtos

Poderá encontrar mais informações sobre as
m áquinas TruBend em www.trumpf.com/s/hup25d
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Produtos – TruBend Série 3000

TruBend

TruBend
Série 3000
A máquina padrão de baixo custo combina a qualidade
superior da marca TRUMPF com uma operação simples
e uma relação preço/qualidade atrativa.
02
01

Mãos à obra

Design compacto
para uma transmissão simétrica de forças

e toca a programar

03

Configuração flexível
com sistema

04

Ângulos precisos
medidos a laser

TruBend

TruBend Série 3000 – Produtos
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01

02

Mãos à obra

Design compacto

e toca a programar

para uma transmissão simétrica de forças

Com as máquinas TruBend Série 3000, você também pode produzir de forma económica e com baixa utilização de capacidade.
Além disso, beneficia dos mais elevados padrões de segurança.
A programação gráfica pode ser efetuada diretamente nos
comandos, introduzindo rapidamente desenhos 2D DXF criados
num programa externo. A importação dos dados das ferramentas em formato DXF e um processo rápido. TecZone Bend,
o sistema de programação rápido e fácil, também está disponível em versão offline.

A arquitetura compacta com acionamento hidráulico garante
uma transmissão simétrica de forças. A totalidade do com
primento de quinagem pode ser aqui utilizado sem limitações.
O sistema de convexidade garante ângulos uniformes e pre
cisos, mesmo no caso de grandes comprimentos de quinagem.
Esse aspeto, aliado à sua tecnologia de 4 cilindros, fazem
das máquinas TruBend Série 3000 as quinadoras mais rápidas
da sua classe.

Os comandos multitoque de última geração estão organizados de forma clara,
são simples de entender e autoexplicativos.

O encosto traseiro de 2, 4 ou 5 eixos torna a máquina rápida e precisa.

03

04

Configuração flexível

Ângulos precisos

com sistema

medidos a laser

O manuseamento das ferramentas foi muito bem-pensado –
ferramentas com centragem automática reduzem os tempos de
preparação; garras de aperto das ferramentas resistentes ao
desgaste garantem a qualidade a longo prazo. Com o auxílio do
mecanismo de segurança Safety-Click, você pode configurar
rapidamente ferramentas superiores de até 13,5 kg, a partir de
baixo. Também pode inserir ferramentas para que elas sejam
giradas na montagem.

A TruBend Série 3000 é a única máquina da sua classe que vem
equipada com o sistema de medição de ângulos ACB Laser.
O laser e a câmara verificam automaticamente se todos os
ângulos estão corretos durante a operação de quinagem.
O sistema de medição não baseado em ferramentas significa
ausência de marcas e de despesas de configuração, bem como
qualidade superior das peças e sem desperdícios.

!

Mais informações sobre as impressionantes
funções da TruBend Série 3000:
Sistema para ângulos perfeitos
(página 10/11)
Programação offline TecZone Bend
(página 16)
Leitor de códigos 2D (página 17)

Poderá encontrar mais informações sobre
a TruBend Série 3000 em www.trumpf.com/s/kx4t6m
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Produtos – TruBend Série 5000

TruBend

TruBend
Série 5000
A máquina versátil e produtiva – graças às suas muitas vantagens e funcionalidades
durante a programação, configuração e operação, consegue-se alcançar uma produtividade
inigualável durante a produção.
02
01

Expansão flexível

Torna os seus
projetos realidade

e automação

precisa e flexível

03

Controlo ergonómico
feito a pensar nos operadores

04

Fácil de operar
com extras práticos

TruBend

TruBend Série 5000 – Produtos
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01

02

Torna os seus projetos realidade

Expansão flexível

precisa e flexível

e automação

Tudo o que ela faz, faz depressa e com precisão, indepen
dentemente das propriedades do material, graças, por ex., aos
sofisticados sistemas de medição de ângulos, como o ACB
Wireless e o ACB Laser, que garantem ângulos precisos desde
a primeira peça. A utilização é muito fácil, minimiza os desperdícios e aumenta a sua produtividade, uma vez que reduz
os custos de execução. Escolha a solução certa para cada
aplicação – os dois sistemas independentes de medição de
ângulos podem ser combinados entre si.

A sua máquina cresce consigo – com o trocador de ferramentas
ToolMaster, a configuração pode decorrer automaticamente.
Também poderá atualizá-la para a célula de quinagem automatizada TruBend Cell 5000.

Ângulos precisos devido à medição laser – ACB Laser.

O ToolMaster agora inclui ainda mais ferramentas.

03

04

Controlo ergonómico

Fácil de operar

feito a pensar nos operadores

com extras práticos

A terceira geração da TruBend Série 5000 torna o trabalho
diário do operador mais fácil devido a uma variedade de ino
vações. Inclui-se aqui um controlo confortável e ergonómico
através do pedal interruptor sem fio ou do MagicShoe, que
pode ser utilizado para acionar diretamente o curso. O sistema
MobileControl permite-lhe economizar tempo em deslocações:
uma grande vantagem se pensarmos que a máquina tem 4 m
de comprimento.

O prático acompanhador de quinagem para ângulos de até 30°,
incluindo o ajuste automático da altura, proporciona uma
assistência valiosa. Essa ajuda é ainda mais apreciada quando
é preciso quinar peças pesadas ou grandes. Pode optar entre
plástico, escovas ou rolos como suporte. A ajuda de posicionamento Part Indicator facilita a inserção correta do componente
na máquina – a segurança é aumentada para o operador e você
reduz os desperdícios.

Com o pedal interruptor sem fio, tropeçar passou à história.

O acompanhador de quinagem – ajuda muito o operador.
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Produtos – TruBend Série 5000

TruBend

Segurança totalmente automática

Espaço livre

graças ao BendGuard Automatic

para a precisão

Ajustar o dispositivo de segurança manualmente? Isso era
dantes! Devido ao comando NC, o BendGuard Automatic
move-se automaticamente para a altura das ferramentas
superiores equipadas. Isso significa que você retira da equação
duas intervenções manuais e ganha, portanto, um extra
valioso em termos de tempo de preparação. Uma possível fonte
de erros, relevante para a segurança, também é excluída.

Devido ao reduzido desvio do avental móvel, o acionamento de
4 cilindros garante um alto nível de precisão ao longo de todo
o comprimento de quinagem. A sua forma plana com cilindros
de pequeno diâmetro deixa mais espaço livre na frente da
máquina. A superfície de contacto mínima impede a transferência de calor para a estrutura da máquina. O acionamento
funciona por via eletro-hidráulica e, portanto, de forma especialmente dinâmica, silenciosa e com economia de energia.

BendGuard Automatic controlado por CNC.

Tecnologia de acionamento de 4 cilindros para máxima precisão.

Eficiente e económica

Quinagem universal

energia “on demand”

devido a um design cuidadosamente pensado

O servoacionamento controlado por velocidade On-Demand
Servo Drive fornece à máquina TruBend exatamente a energia
de que ela precisa. Ele só funciona durante o processo de
quinagem. Pelo meio, o sistema hidráulico para e não consome
energia. Isto significa que ela é económica, rápida e silenciosa.
Se o avental móvel tiver de lidar com uma grande profundidade
de penetração, o On-Demand Servo Drive auxilia-o nesse
processo com um aumento da velocidade de trabalho.

É possível quinar um amplo espectro de peças com a TruBend
Série 5000. A arquitetura aberta da máquina permite grandes
alturas de caixa e maior flexibilidade em termos de peças.
Com a ajuda do deslocamento da ferramenta inferior, é possível
usar ferramentas inferiores especiais, nomeadamente para
criar rebordos ou fazer dobragens em Z numa estação – isso
pode ser feito rapidamente, sem reequipamento. O encosto
traseiro de 6 eixos, com os seus dedos independentes um do
outro, suportam a máxima variedade de peças.

O On-Demand Servo Drive funciona com eficiência energética,
e de forma rápida e silenciosa.

Produção flexível devido ao encosto traseiro de 6 eixos.

TruBend

TruBend Série 5000 – Produtos
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Inteligente e intuitiva

Um impulso

com controlo Touchpoint

para a sua programação

Opere a sua quinadora com a mesma facilidade com que usa
o seu smartphone – na Touchpoint TruBend a TRUMPF combina
as vantagens da tecnologia multitoque de última geração com
o controlo industrial. A operação intuitiva, possível inclusivamente com luvas, faz lembrar os tablets ou smartphones. Os
displays focam-se no essencial e, portanto, facilitam a utilização.

O software TecZone Bend é o sistema de programação mais
rápido e simples do mercado para quinadoras, permitindo
programar diretamente na máquina ou offline no escritório,
o que alivia bastante o operador da máquina.

Um monitor adicional fornece uma panorâmica geral melhor.

Programação da oficina com o TecZone Bend.

!

Mais informações sobre as impressionantes
funções da TruBend Série 5000:
Thickness Controlled Bending – TCB
(página 9)
Sistema para ângulos perfeitos
(página 10/11)
Tool Indicator (página 13)
BendGuard (página 13)
ToolMaster (página 13)
MobileControl (página 15)
Acompanhador de quinagem (página 15)
Part Indicator (página 15)
Pedal interruptor sem fio (página 15)
MagicShoe (página 15)
Controlo Touchpoint (página 16/17)
Programação da oficina e programação
offline TecZone Bend (página 16)
Leitor de códigos 2D (página 17)

Poderá encontrar mais informações sobre
a TruBend Série 5000 em www.trumpf.com/s/tuf5yq
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Produtos – TruBend Série 7000

TruBend

TruBend
Série 7000
A máquina ergonómica de alta velocidade quina peças pequenas e médias sob as
melhores condições de trabalho, economizando espaço e com alta produtividade.

01
02

Alta produtividade
com qualidade superior

Rápida e segura
graças ao BendGuard Automatic

devido ao acionamento direto e ao ACB

03

Uma economizadora
de espaço bem-pensada
adequada para qualquer produção

04

Operação confortável
devido à ergonomia consistente

TruBend
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01

02

Alta produtividade
com qualidade superior

Rápida e segura

devido ao acionamento direto e ao ACB Wireless
Economia de energia e alta produtividade – o motor de binário
de acionamento direto produz um binário elevado, mesmo
com baixas rotações. Isto significa que pode usar grandes forças
de prensagem mantendo na mesma uma alta velocidade de
trabalho. O encosto traseiro de massa reduzida também garante
um alto nível de dinâmica de acionamento. Juntamente com
a ferramenta sensora ACB Wireless, você estabelece as bases
ideais para a máxima produtividade.

O seu encosto traseiro torna a máquina particularmente dinâmica.

graças ao BendGuard Automatic
Duas intervenções manuais a menos – o ajuste manual do
dispositivo de segurança agora é coisa do passado devido
ao BendGuard Automatic. Com a ajuda do comando NC,
o BendGuard move-se independentemente da altura das ferramentas equipadas. Você poupa as habituais intervenções
manuais, além do valioso tempo de preparação, podendo
trabalhar em segurança e sem erros.

Segurança automática com o BendGuard Automatic.

03

04

Uma economizadora
de espaço bem-pensada

Operação confortável

adequada para qualquer produção
Pequena e compacta – com a sua reduzida área de instalação,
a TruBend Série 7000 é adequado para qualquer tipo produção,
podendo ser transportada com uma empilhadeira. Ao quinar
peças pequenas ou extremamente pequenas, a máquina é uma
grande ajuda – devido à geometria dos dedos, também é
possível posicionar facilmente e sem colisões peças com abas
muito pequenas. Com a ajuda de uma caixa, você pode remover
peças pequenas com toda a conveniência imediatamente após
a quinagem.

!

devido à ergonomia consistente
Se as coisas forem favoráveis ao quinador, significa que as
coisas são boas para o processo de quinagem – a TruBend
Série 7000 é a primeira quinadora a receber um certificado
de ergonomia. O operador trabalha de maneira ergonómica
com um auxiliar para trabalhar sentado e em pé. A mesa de
apoio pode ser ajustada individualmente. O auxiliar para
trabalhar sentado e em pé e o comando giratório aliviam a
coluna vertebral. A iluminação LED garante uma muito
melhor visibilidade na área de trabalho. Um laser que projeta
sobre a peça de chapa metálica a linha a quinar, proporciona
uma assistência inteligente.

Mais informações sobre as impressionantes
funções da TruBend Série 7000:
Sistema para ângulos perfeitos
(página 10/11)
BendGuard (página 13)
Controlo Touchpoint (página 16/17)
Programação da oficina e programação
offline TecZone Bend (página 16)
Leitor de códigos 2D (página 17)
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Poderá encontrar mais informações sobre
a TruBend Série 7000 em www.trumpf.com/s/47yokz
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Produtos – TruBend Série 8000

TruBend

TruBend
Série 8000
Máquina flexível para grandes formatos – com uma força
de prensagem de até 1000 toneladas métricas, ela quina peças
pequenas, grandes ou extragrandes com força e precisão.
02
01

Quinagem
de peças complexas

Configuração simples
mesmo com ferramentas pesadas

mesmo com tamanhos
extragrandes

03

Instalação rápida
devido ao design à superfície

04

Quinagem poderosa
com força extra

TruBend
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01

02

Quinagem de peças complexas

Configuração simples

mesmo com tamanhos extragrandes

mesmo com ferramentas pesadas

A TruBend Série 8000 processa formatos grandes e extragrandes
de forma versátil e bastante precisa, por exemplo, devido à
versão do sistema de medição de ângulos baseado em laser
LCB (Laser Controlled Bending, semelhante ao ACB Laser).
Com uma altura de abertura e uma profundidade de cava
particularmente grande utilizável, 8 m de comprimento de
quinagem e até 1000 toneladas métricas de força de prensagem,
mesmo materiais de alta resistência e abas longas não são
problema. É possível quinar peças menores em várias estações
de ferramentas. A máquina pode inclusivamente criar
dobragens em Z na perfeição – uma verdadeira “faz-tudo”.

Peças a quinar grandes requerem ferramentas grandes. Apesar
disso, a TruBend Série 8000 pode ser configurada de forma
rápida e fácil devido ao ToolShuttle – o operador move as ferramentas do respetivo suporte diretamente para a máquina de
forma ergonómica e segura. O ToolShuttle tem mais de 160 m
de capacidade de carga e armazena as suas ferramentas para
que fiquem bem protegidas.

LCB (Laser Controlled Bending) – a versão do goniômetro controlado por laser
da TruBend Série 8000.

O ToolShuttle configura as suas ferramentas de forma rápida e ergonómica.

03

04

Instalação rápida

Quinagem poderosa

devido ao design à superfície

com força extra

As versões à superfície de até 6 m poupam-no de despesas
com fundações caras. Assim, não só o investimento necessário
é reduzido, como também é possível posicionar a máquina
de forma independente e movê-la para onde for preciso. Se vier
a revender a máquina, irá beneficiar dos preços estáveis no
mercado de segunda mão, uma vez que o seu comprador não
terá de providenciar fundações para a máquina.

No entanto, o sistema de convexidade e o aperto de ferramentas
da TruBend Série 8000 são extremamente robustos, com
capacidades de até 6000 kN por metro. O sistema automático
de convexidade proporciona alta produtividade e ângulos
precisos ao longo de todo o comprimento de quinagem. Em
alternativa, existe o ajuste da curva de arqueamento ponto
por ponto a cada 250 mm. Uma outra vantagem: tal como
sucede com todas as quinadoras da TRUMPF, a TruBend Série
8000 também não possui contornos de interferência des
necessários, facilitando assim o manuseamento das peças.

!

Mais informações sobre as impressionantes
funções da TruBend Série 8000:
Sistema para ângulos perfeitos
(página 10/11)
ToolShuttle (página 13)
Programação offline autónoma
TecZone Bend (página 16)
Leitor de códigos 2D (página 17)

Poderá encontrar mais informações sobre
a TruBend Série 8000 em www.trumpf.com/s/7e30pl
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Produtos – TruBend Série 8000 em instalação tandem

TruBend
Série 8000
em instalação
tandem
Opere duas máquinas perfeitamente sintonizadas individualmente
ou em conjunto como uma única máquina – para dobrar
a força de prensagem e dobrar o comprimento de quinagem.

Grande formato em duplicado – para qualquer situação
Faz a quinagem tanto de peças de 6 m ou 8 m de comprimento como de chapas curtas?
Nesse caso, precisa de uma solução flexível – a TruBend Série 8000 em instalação tandem. Duas
máquinas atual de forma sincronizada e, assim, duplicam o comprimento de quinagem e a força
de prensagem. Você pode obter comprimentos de aba mais longos devido à grande profundidade
de cava, podendo, assim, aumentar a variedade de peças. Você também pode usar cada
máquina individualmente, o que significa que fica com duas máquinas disponíveis para peças
curtas. Resultado: mais capacidade, mais produtividade, mais pedidos processados.
Também fácil de operar acima dos 8 m
Pode inclusivamente poupar dinheiro durante a instalação devido à instalação à superfície.
Auxiliares inteligentes, como o MobileControl, o controlo multitoque ou os acompanhadores
de quinagem estão também lá para o apoiar no design tandem – eles tornam o trabalho
em longas distâncias mais fácil e permitem-lhe produzir de forma extremamente profissional.
Produtivo e fiável em todo o comprimento
Você pode executar duas operações de quinagem diferentes com uma ferramenta usando
o deslocamento da ferramenta inferior, mesmo no modo tandem. Isso aumenta a sua variedade
de peças e economiza tempo de configuração e custos de investimento. O BendGuard garante
um trabalho seguro em todo o comprimento de quinagem em tandem.

TruBend

TruBend

TruBend Série 8000 em instalação tandem – Produtos
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Mais informações
sobre o tópico
de q uinagem tandem
no TRUMPFtube:
www.trumpf.info/
5yov12

Máquinas especiais
Quando é o seu
dia tandem?
Uma instalação tandem vale a
pena, mesmo que só ocasionalmente quine peças sobredimensionadas. Basta usar a máquina
como uma instalação tandem em
certos dias; as duas máquinas
podem produzir independentemente uma da outra durante o
resto da semana.

Você tem exigências muito especiais quando se trata de com
primento de quinagem, força de
prensagem, encosto traseiro,
altura de instalação ou sistema de
ferramentas? Devido a décadas
de experiência na construção de
quinadoras personalizadas, nós
somos o seu parceiro natural no
desenvolvimento de máquinas
especiais.
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Automação

TruBend

Sucesso
automático
A sua produção torna-se particularmente económica com uma célula de quinagem
automática – 24 horas por dia, se necessário. Você reduz os seus tempos de ciclo
e consegue quinar com o mínimo esforço físico dos trabalhadores. A alta qualidade
contínua de seus componentes economiza em tratamento posterior e desperdícios.
Quando pretende começar a quinar com sucesso automaticamente?

1. A máquina certa
A célula de quinagem TRUMPF adapta-se a si –
escolha a máquina do tipo e tamanho certos, em
função da variedade de componentes.

2. Configuração automática
Configure automaticamente a sua quinadora para cada
novo programa com o dispositivo de troca de ferramenta
ToolMaster. Uma vantagem inestimável, mesmo no
caso de lotes pequenos. Você poupa tempo e esforço.

TruBend

Automação
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Porquê a TruBend Cell?
Para garantir que os seus processos funcionem de forma fiável e produtiva, desenvolvemos soluções abrangentes compostas
por quinadoras, ferramentas de quinagem e automação. Isso também inclui software, sistemas de sensores, fluxo de material
e tecnologia de preensão de última geração.
Segure a sua produção com firmeza
O BendMaster agarra e movimenta as peças durante a quinagem automática. Com a sua tecnologia de preensão a vácuo, este
sistema manipula de forma fiável componentes de até 100 kg de peso e até 4 m de comprimento. A pinça de aperto articulada
ágil move os componentes pequenos. Ele retira habilmente pequenas peças da estação de retirada da chapa e fornece-as paralelamente à produção. Dependendo do que precisa e em qual máquina realiza a produção, recomendamos a tecnologia de pinças
de aperto articuladas e de pinças de sucção.
Fiável devido aos sensores
Os sensores asseguram um fluxo de material fiável. Dessa forma, a qualidade é consistente. O sensor de chapa identifica as
chapas à medida que não estão centradas – graças a ele, a pinça consegue recolher a chapa na posição correta. Os sensores de
peso garantem sempre que apenas chapas individuais sejam levantadas. O sistema de sensores nos dedos do encosto traseiro
garante um posicionamento rápido e preciso das suas peças.

3. Produza automaticamente
Processe uma vasta gama de componentes com baixos custos
de peças e altos padrões de fiabilidade. A programação
offline universal economiza tempo – crie programas paralelos
à produção na estação de trabalho.

4. Personalize completamente
Também fornecemos opções personalizadas quando
se trata de tecnologia de sistemas e robótica. Precisa
de vários robôs ou deseja conectar equipamento de
manipulação? Procura uma solução para circunstâncias
invulgares? Basta contactar-nos e nós teremos todo
o gosto em aconselhá-lo.

Poderá encontrar mais informações
sobre automação para quinadoras em
www.trumpf.com/s/uda429
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Automação – ToolMaster

TruBend

ToolMaster
Faça da busca e movimentação de ferramentas uma coisa do passado: o dispositivo
de troca de ferramenta configura automaticamente a sua quinadora para a tarefa
seguinte – a nova geração é mais rápida do que nunca. Com isto consegue-se não só
poupar tempo e esforço, como também aumentar particularmente a produtividade.

Troca automática de ferramentas
Fazer o reequipamento de uma quinadora durante cada mudança
de programa é algo muito trabalhoso. O ToolMaster executa
estes processos de configuração por si. Agora, ele pode fazer
ainda mais – você pode carregá-lo paralelamente à produção
através de uma porta. Ele usa ferramentas padrão, ferramentas
ACB, ferramentas com adaptadores e tem espaço para até
85 m de ferramentas, em média – dependendo da ferramenta,
ainda mais é possível.

Você pode executar outras tarefas enquanto o ToolMaster
configura automaticamente as suas ferramentas. Isto vale a pena,
especialmente quando se trata de lotes pequenos. Os tempos
de busca e de caminhada para trás e para a frente são eliminados
completamente. A sua precisão de posicionamento torna
a operação da estação mais fácil para o operador. Uma outra
vantagem – o depósito fechado protege as suas ferramentas
contra a sujidade e a corrosão.

TruBend

Dependendo do componente, as ferramentas superiores têm de ser configuradas de
modo a poderem ser rodadas. A unidade rotativa do ToolMaster realiza isso paralelamente
à produção.

ToolMaster – Automação
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O ToolMaster usa ferramentas padrão. Todavia, você também
pode usar ferramentas ACB e ferramentas especializadas, bem como
ferramentas com um adaptador.

Devido à posição de descanso integrada para o acompanhador de quinagem ou às consolas, consoante
o componente, poderá usar o espaço na frente da quinadora de forma otimizada.

Poderá encontrar mais informações
sobre o ToolMaster em www.trumpf.com/s/o8wite
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Produtos – TruBend Cell 5000

TruBend

TruBend
Cell 5000
A produtiva célula de quinagem universal: produza uma ampla gama de peças
de forma económica e flexível e com um nível de qualidade consistentemente alto.
O BendMaster alivia o operador ao quinar componentes de até 100 kg de peso.

01

Produzir
de forma fiável

02

Programação
eficiente

com inteligência incorporada

para máxima produtividade

04
03

Remanipulação fácil
devido à troca automática de pinças

Moldar o fluxo de material
com a versão de instalação apropriada

TruBend

TruBend Cell 5000 – Produtos
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01

02

Produzir de forma fiável

Programação eficiente

com inteligência incorporada

para máxima produtividade

A grande vantagem da quinagem automática – você pode
produzir de forma fiável e com qualidade consistente 24 horas
por dia. Há toda uma série de fatores que o asseguram.
O sistema de sensores no encosto traseiro de 4 ou 6 eixos
p osiciona os seus componentes com precisão milimétrica.
A ferramenta sensora ACB garante a precisão da peça superior.
A simulação integrada dos seus processos evita falhas e erros
antes de eles ocorrerem.

Programe todos os componentes da sua célula de quinagem
de forma simples, eficiente e consistente com a TRUMPF.
Os cálculos automáticos auxiliam na seleção de ferramentas, nas
sequências de quinagem e na localização da posição de manipulação precisa – e também facilitam todos estes processos.

Você pode quinar os ângulos perfeitos automaticamente devido ao ACB.

03

04

Remanipulação fácil

Moldar o fluxo de material

devido à troca automática de pinças

com a versão de instalação correta

É sempre usada a pinça certa – é assim que o seu TruBend
Cell 5000 processa sucessivamente e com facilidade a mais
ampla gama de pedidos. Dependendo do tamanho do componente, é possível combinar diferentes tecnologias de preensão
para essa finalidade. Você economiza muito tempo durante
a produção de peças pequenas – as chapas à medida são separadas paralelamente à produção e transferidas para a pinça
de aperto articulada. É possível produzir até quatro tipos de
componentes numa operação usando a estação de retirada de
chapa rotativa, incluindo estações de remanipulação.

Quer ter a máxima liberdade? Você pode moldar o fluxo de
material da sua TruBend Cell 5000 de acordo com as suas
necessidades, usando cintas de transporte e transportadores
de paletes. Uma cinta de transporte para remoção de peças
pequenas e não empilháveis também aumenta a sua produti
vidade. Sem interromper a operação de quinagem, o transportador de paletes carrega chapas à medida ou descarrega
peças de trabalho terminadas. Se necessário, você também
pode conectar a sua célula de quinagem a um armazém.

A pinça coloca rapidamente a chapa metálica na estação de remanipulação,
pega nela de outra forma e levanta-a de novo.

Determinar individualmente o fluxo de materiais.
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Produtos – TruBend Cell 5000

TruBend

Segure a sua produção com firmeza
Precisa de velocidade e máxima produtividade? A sua TruBend Cell 5000 também tem de manipular peças
grandes e pesadas de forma fiável? Em ambos os casos, as pinças de uso flexível ajudam-no com precisão
na célula de quinagem. Isto significa que a pinça de aperto articulada com os seus eixos adicionais funciona
de forma altamente produtiva. O trabalho de remanipulação é mínimo. Ela inclusivamente segura sem
esforço peças que a ventosa não consegue agarrar. Pelo contrário, a pinça de sucção pode lidar com
quaisquer dimensões e processar de forma fiável, mesmo peças muito grandes e pesadas. Você pode
até projetar e produzir, com baixo custo, pinças de sucção nas suas instalações.

Estação de retirada da chapa com dispositivo de mudança rotativo

Consola de troca de pinças

Pinça de aperto articulada com eixo móvel e rotativo

BendMaster (60) com deteção fina de posição

TruBend

TruBend Cell 5000 – Produtos
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Deixe-se ir no fluxo
Qual deverá ser a extensão da sua pista? Onde gostaria de ter quantos espaços para
paletes? Uma célula de quinagem pode ser adaptada com precisão aos seus componentes
e ao seu volume de produção. Esta página mostra algumas versões de instalação.

TruBend 5130 com BendMaster (60), trajetória de 10 m, estação de retirada
da chapa, cinta de transporte e consola de troca de pinças.

TruBend 5230 com BendMaster (150), trajetória de 14 m e consolas de troca
de pinças.

TruBend 5170 com BendMaster (60), trajetória de 12 ou 14 m, estação
de retirada da chapa com mesa giratória, duas consolas de troca de pinças,
cinta de transporte e dois transportadores de paletes.

TruBend 5170 com BendMaster (60), trajetória de 12 ou 14 m, estação
de retirada da chapa com mesa giratória, duas consolas de troca de pinças, cinta
de transporte e dois transportadores de paletes com ligação ao armazém.

!

Sabia que ...
A sua máquina TruBend Série 5000 pode
ser atualizada posteriormente para
uma célula de quinagem automática.

Poderá encontrar mais informações sobre
a TruBend Série 5000 em www.trumpf.com/s/sqlo04
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Produtos – TruBend Cell 7000

TruBend

TruBend
Cell 7000
A inovadora célula de quinagem de alta velocidade permite que você quine peças pequenas
de forma dinâmica e extremamente económica – com o sistema mais rápido do mundo.

02
01

Mais produtiva

Custos mínimos

devido à pinça inteligente

por quina

03

Compacta
requer o mínimo de espaço

04

Bem-pensada
fluxo de materiais ideal

TruBend
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01

02

Custos mínimos

Mais produtiva

por quina

devido à pinça inteligente

O rendimento de peças de uma TruBend Cell 7000 é duas
vezes superior ao de uma célula de quinagem convencional.
Componentes individuais rápidos e processos harmoniosos
tornam a célula de quinagem dinâmica. Desde o aperto de
ferramentas dividido e o dispositivo de troca de ferramenta
até à programação offline – a interação de funções inovadoras
permite tempos de ciclo de apenas quatro a seis segundos
por quina. Isso permite quinar com custos de peças incomparavelmente baixos.

O aperto de ferramentas da TruBend Cell 7000 está dividido
para que o braço do robô do BendMaster possa agarrar diretamente através dele. Isso minimiza o trabalho de remanipulação
e permite que a sua célula trabalhe de forma ainda mais rápida
e produtiva. A pinça de aperto articulada está disp onível
em várias versões. Qual a mais adequada para si depende das
suas aplicações.

Elevada quantidade de peças num instante – é assim a TruBend Cell 7000.

A ferramenta é recolhida corretamente e posicionada rapidamente.

03

04

Compacta

Bem-pensada

requer o mínimo de espaço

fluxo de materiais ideal

Com uma superfície de instalação de apenas 5,5 por 3,8 m,
a TruBend Cell 7000 cabe em qualquer unidade de produção.
Além da instalação compacta, a operação também foi
pensada até ao mínimo detalhe. Assim, você pode carregar
e descarregar a sua célula de quinagem facilmente a partir
do mesmo lado. É uma questão de optar pela variante de
instalação de entre as células pequenas que melhor corresponde às suas necessidades.

Dois robôs sincronizados carregam a sua máquina em simultâneo – o ToolMaster é configurado automaticamente e o
LoadMaster Bend carrega de forma rápida, fiável e paralelamente
à produção. Com a ajuda de um sistema de conexão, as
paletes do sistema têm capacidade para fornecer aqui até
24 componentes diferentes. As peças terminadas são colocadas
em caixas com diferentes secções ou descarregadas para o
transportador de paletes. A cinta de transporte suave é adequada
para peças propensas a riscos. A capacidade de armazenamento
é suficientemente grande, permitindo produzir inteiramente
sem um operador durante um longo período de tempo.

Sintonia perfeita – máquina e BendMaster.

Está disponível um sistema de transporte para o armazenamento
de peças terminadas.
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Processos otimizados
Auxiliares automáticos garantem um fluxo de material linear em
torno da sua célula de quinagem. O ToolMaster faz a con
figuração automaticamente com as ferramentas apropriadas.
O sistema de sensores identifica o tipo de ferramenta e a
respetiva posição. Isto significa que você pode organizar as
ferramentas de quinagem no ToolMaster como bem entender.
Algo que vale mesmo a pena, especialmente no caso de
tamanhos de lotes pequenos – a sua máquina processa pedidos
diferentes sem que você tenha que destacar pessoal para esse
efeito. O LoadMaster não se limita a carregar o seu sistema com

TruBend

chapas à medida paralelamente à produção. Um sensor de
chapa integrado também mede por via ótica as chapas à
medida e transfere-as para o BendMaster na posição exata.
As peças terminadas vão parar a um sistema de transporte
e, a partir daí, são transferidas para caixas ou descarregadas
através do transportador de paletes. É possível produzir sem
um operador durante um longo período de tempo devido à
grande capacidade de armazenamento. A TruBend Cell 7000
também ocupa pouco espaço e pode ser carregada e descarregada a partir do mesmo lado.

Sistema de transporte com cinta de transporte e transportador de paletes

ToolMaster

LoadMaster com palete de sistema

TruBend

TruBend Cell 7000 – Produtos
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Organização de acordo com as suas necessidades
Separação das peças terminadas para dentro de caixas ou
descarga através de uma suave cinta de transporte – todos
os componentes da sua TruBend Cell 7000 podem ser coor
denados na perfeição de acordo com as suas necessidades.
Esta página mostra possíveis versões a título exemplificativo.

TruBend 7036 Cell Edition com BendMaster (15) e LoadMaster.

TruBend 7036 Cell Edition em combinação com BendMaster (15), LoadMaster,
ToolMaster e cinta de transporte.

TruBend 7036 Cell Edition, BendMaster (15), LoadMaster, ToolMaster e sistema
de transporte.
Poderá encontrar mais informações sobre
a TruBend Série 7000 em www.trumpf.com/s/isranm
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Dados técnicos
Resumimos os dados técnicos mais importantes das máquinas
TruBend nas páginas seguintes.

TruBend

TruBend

Dados técnicos

TruBend 3066, TruBend 3100, TruBend 3170

TruBend 3066

TruBend 3100

TruBend 3170
1700

Força de prensagem

kN

660

1000

Comprimento de quinagem

mm

2040

3060

4080

Largura entre montantes

mm

2364

3384

4404

Distância máx. mesa / avental móvel

mm

470

470 / 620 [1]

620

Altura de instalação útil com fixador de ferramenta
manual e hidráulico

mm

350

350 / 500 [1]

500

Altura de instalação útil com TRUMPF QuickClamp

mm

430

430 / 580 [1]

580

Altura de trabalho [2]

mm

1049 – 1069

1049 – 1069

1049 – 1069

Posição inclinada do avental móvel

mm

±3

± 6,5

± 7,5

Velocidade rápida do eixo Y[4]

mm / s

200

200

170

Operação máx. do eixo Y

mm / s

15

15

15

Velocidade 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

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

Curso do eixo Y

mm

200

200 / 350 [1]

350

Deslocamento do eixo X

mm

600

600

600

Alcance máx. de paragem na direção X

mm

860

860

860

Deslocamento do eixo R

mm

150

150

150

T3500T

T3500T

T3500T

3607 x 1644

Velocidades [3]

Precisão

Deslocamento

Comando
Dimensões e peso
Comprimento x largura

mm

2587 x 1644

Altura

mm

2370

2370 / 2720

kg

5650

7700 / 8300

Peso

[1]
[1]

 om altura de instalação útil ampliada (opcional).
C
Com altura da ferramenta inferior de 100 mm. A altura de trabalho varia com a altura do material de instalação.
[3]
V
 elocidades de deslocamento livremente programáveis.
[4]
Com BendGuard (opção).
Sujeito a alterações. Apenas as especificações na nossa proposta e na confirmação de encomenda são vinculativas.
[1]

[2]

4647 x 1644
2925
15000
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Dados técnicos

TruBend

TruBend 5085, TruBend 5130, TruBend 5170, TruBend 5230, TruBend 5320

Força de prensagem

kN

TruBend 5085

TruBend 5130

TruBend 5170

TruBend 5230

TruBend 5320

850

1300

1700

2300

3200

Comprimento de quinagem

mm

2210 / 2720

3230

3230 / 4250

Largura entre montantes

mm

1750 / 2260 [1]

2690

2690 / 3680 [1]

2690 / 3680 [1]

3680

Distância máx.
mesa / avental móvel

mm

505 / 735 [1]

505 / 735 [1]

735

735

735

Altura de instalação útil

mm

385 / 615 [1]

385 / 615 [1]

615

615

615

[1]

[1]

3230 / 4250

[1]

4420

Profundidade de cava

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 móvel

mm

±10

± 10

± 10

± 10

± 10

Velocidade rápida do eixo Y

mm / s

220

220

220

220

220

Velocidade de prensagem
do eixo Y[4]

mm / s

máx. 25 [4]

máx. 25 [4]

máx. 25 [4]

máx. 25 [4]

máx. 25 [4]

Velocidade 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

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

mm

215 / 445 [1]

215 / 445 [1]

445

445

445

Velocidades [3]

Precisão

Deslocamento
Curso do eixo Y
Deslocamento do eixo X

mm

600

600

600

600

600

Alcance máx. de paragem em X [5]

mm

860 / 1000

860 / 1000

860 / 1000

860 / 1000

860 / 1000

Deslocamento do eixo R

mm

250

250

250

250

250

Touchpoint TruBend

Touchpoint TruBend

Touchpoint TruBend

Touchpoint TruBend

Touchpoint TruBend

3980 x 1900
4970 x 1900 [1]

4150 x 2055
5140 x 2055 [1]

5180 x 2055

Interface do utilizador
Dimensões e peso [6]
Comprimento x largura

mm

3020 x 1800
3530 x 1800 [1]

3980 x 1800

Altura

mm

2375 / 2835 [1]

2375 / 2835 [1]

3000

3200

3200

10700 / 11800 [1]

14150 / 17850 [1]

17200 / 19850 [1]

23400

Peso

kg

8000 / 8700

[1]

S egundo valor para o desenho ampliado respetivamente (opção).
Com altura da ferramenta inferior de 100 mm. A altura de trabalho varia com a altura do material de instalação.
[3]
V
 elocidades de deslocamento livremente programáveis.
[4]
Com velocidade de trabalho de 10 mm/s.
[5]
D
 ependendo do encosto traseiro selecionado.
[6]
O s dados referem-se à máquina básica sem opções.
Sujeito a alterações. Apenas as especificações na nossa proposta e na confirmação de encomenda são vinculativas.
[1]

[2]

TruBend

Dados técnicos

TruBend 7036, TruBend 7050

TruBend 7036

TruBend 7050

kN

360

500

Comprimento de quinagem

mm

1020

1530

Largura entre montantes

mm

932

1305

Distância máx.
mesa/avental móvel

mm

420

505

Altura de instalação útil

mm

295

385

Força de prensagem

Profundidade de cava

mm

150

250

Altura de trabalho [1]

mm

1150

1150

Posição inclinada
do avental móvel

mm

n/d

n/d

Velocidade rápida do eixo Y

mm / s

220

220

Velocidade de prensagem
do eixo Y

mm / s

máx. 25 [3]

máx. 25 [3]

Velocidade 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

1000

Eixo Y

mm

0,002

0,002

Eixo X

mm

0,02

0,02

Eixo R

mm

0,06

0,06

Curso do eixo Y

mm

120

215

Deslocamento do eixo X

mm

240

240

Alcance máx. de paragem em X

mm

500

500

Deslocamento do eixo R

mm

153

153

Touchpoint Bend

Touchpoint Bend

2420 x 1805

Velocidades [2]

Precisão

Deslocamento

Interface do utilizador
Dimensões e peso [4]
Comprimento x largura

mm

1900 x 1340

Altura

mm

2380

2580

kg

3500

5500

Peso

 om 100 mm de altura de matriz.
C
V
 elocidades de deslocamento livremente programáveis.
[3]
Dependente da largura da matriz e da aplicação.
Dependente dos regulamentos locais.
[4]
O s dados referem-se à máquina básica sem opções.
Sujeito a alterações. Apenas as especificações na nossa proposta e na confirmação
de encomenda são vinculativas.
[1]

[2]
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Dados técnicos

TruBend

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 prensagem

kN

2300

3200

4000

5000

6000

8000

10000

Comprimento de quinagem

mm

4050 / 5050 /
6050

5050 /
6050

4050 / 5050 /
6050

4050

4050 / 5050 /
6050

6050 / 7050 /
8050

7050 / 8050

Largura entre montantes

mm

3550 / 4050 /
5050

4050 / 5050

3550 / 4050 /
5550

3050

3050 / 4050 /
5050

5050 / 6050 /
7050

6050 / 7050

Sim

Sim

Sim / Sim / –

Sim

–

–

–

Design à superfície
Distância máx.
mesa / avental móvel[2]

mm

820 / 1020 [1]

820 / 1020 [1]

820 / 1020 [1]

820 / 1020 [1]

820 / 1020 [1]

820 / 1020 [1]

820 / 1020 [1]

Altura de instalação útil

mm

675 / 875 [1]

675 / 875 [1]

675 / 875 [1]

675 / 875 [1]

675 / 875 [1]

675 / 875 [1]

675 / 875 [1]

Profundidade de cava

mm

420 / 620

420 / 620

420 / 620

420 / 620

420 / 620

420 / 620

420 / 620 [1]

Altura de trabalho

mm

1165

1165

1065 / 1165 /
1065

1065

1015

1015

965

Posição inclinada
do avental móvel

mm

± 10

± 10

± 10

± 10

± 10

± 10

± 10

Velocidade rápida do eixo Y

mm / s

220

150

170

160

120

140

100

Velocidade de prensagem
do eixo Y

mm / s

10

10

10

10

9

10

8

Velocidade 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

mm

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

Velocidades

Precisão
Eixo Y
[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

mm

500 / 700 [1]

500 / 700 [1]

500 / 700 [1]

500 / 700 [1]

500 / 700 [1]

500 / 700 [1]

500 / 700 [1]

mm

600

600

600

600

600

600

600

mm

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

mm

200

200

200

200

200

200

200

T8000T
multi-Touch

T8000T
multi-Touch

T8000T
multi-Touch

T8000T
multi-Touch

T8000T
multi-Touch

T8000T
multi-Touch

T8000T
multi-Touch

Eixo X

Deslocamento
Curso do eixo Y
Deslocamento do eixo X

[3]

Alcance máx. de paragem

[3]

Deslocamento do eixo R [3]
Comando

em X

Dimensões e peso disponíveis mediante pedido
 alores para o desenho ampliado (opção).
V
Valores para aperto de ferramentas com carga máxima de 3000 kN/m.
[3]
O s valores aplicam-se ao encosto traseiro de 2, 4 e 5 eixos.
Sujeito a alterações. Apenas as especificações na nossa proposta e na confirmação de encomenda são vinculativas.
[1]

[2]

TruBend

Dados técnicos
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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),
TruBend Cell 5000 com BendMaster (60), TruBend Cell 5000 com BendMaster (150),
TruBend Cell 7000 com BendMaster (15)
Sistema 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 prensagem

kN

2 x 2300

2 x 3200

2 x 4000

2 x 5000

Ligação elétrica (aprox.)

kVa

2 x 35

2 x 44

2 x 53

2 x 62

Comprimento de quinagem

mm

8100

6100

8100

8100

Largura entre montantes

mm

3050

2050

3050

3050

Profundidade de cava

mm

820

820

820

820

Comprimento

mm

9280

7280

9340

9460

A TruBend Série 8000 está disponível em quatro modelos, sendo que os tipos de máquinas esquerda e direita são sempre os mesmos. Outros comprimentos /
tonelagens disponíveis mediante pedido. Sujeito a alterações. Apenas as especificações na nossa proposta e na confirmação de encomenda são vinculativas.

TruBend Cell 5000
com BendMaster (60)

TruBend Cell 5000
com BendMaster (150)

Tamanho máx. do componente

mm

2000 x 1000

3000 x 1500

Perfis

mm

até 2500

até 4000

kg

40

100

Peso máx. do componente
Capacidade máx. de carga
Espessura mín. da chapa
Comprimento da trajetória

kg

60

150

mm

0,7

0,7

m

6 – 14

6 – 16

Pilha máx. de chapas à medida

mm

700

700

Altura máx. da pilha para peças terminadas

mm

TruBend Série 5000

1000

1200

5130 a 5230

5130 a 5230

Sujeito a alterações. Apenas as especificações na nossa proposta e na confirmação de encomenda são vinculativas.

TruBend Cell 7000
com BendMaster (15)
Tamanho máx. do componente

mm

500 x 380

Espessura máx. da chapa

mm

8

kg

3

Peso máx. do componente
Capacidade máx. de carga

kg

15

Força de prensagem

kN

360

Velocidade de trabalho
Dimensões

mm / s

até 50

mm

5500 x 3870

Sujeito a alterações. Apenas as especificações na nossa proposta e na confirmação de encomenda são vinculativas.
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Produtos – TruBend Center

Destaque:
quinagem de painéis
Além da quinagem com matriz, a TRUMPF fornece outra tecnologia –
a quinagem de painéis. Esta solução permite obter rapidamente e com
flexibilidade peças de trabalho de vários tamanhos com comprimentos
mínimos de aba, caixas altas, perfis pequenos, embutimentos, cavidades,
raios diversos e múltiplas quinas negativas.

Parcialmente ou totalmente automático – com as paineladoras TruBend Center 5030 e TruBend Center 7030,
você pode explorar a mais ampla gama de peças do mercado. Portanto, você também pode criar componentes
particularmente complexos, além da tradicional gama de paineladoras. Desde caixas delicadas até grandes
tanques, são criados componentes para a mais ampla gama de ramos industriais e aplicações.

TruBend

TruBend

TruBend Center – Produtos

Poderá encontrar mais informações sobre
a TruBend Center 7030
em www.trumpf.com/s/fk8ucb
Poderá encontrar mais informações sobre
a TruBend Center 5030
em www.trumpf.com/s/lyphtf
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Serviços

TruBend

TruServices. O seu parceiro
de desempenho
Para garantir o seu sucesso futuro, você precisa de serviços que definitivamente o coloquem
à f rente da concorrência por muito tempo. Quer isso signifique criar as melhores condições para
uma produção bem-sucedida, quer usar a sua quinadora TRUMPF na perfeição para se adaptar
com flexibilidade às mudanças – juntos encontraremos maneiras de maximizar de forma sustentável
a sua criação de valor. Enquanto parceiro de confiança, oferecemos-lhe soluções abrangentes
e pacotes de serviços para responder às suas necessidades – para que possa produzir de forma
rentável e num nível constantemente alto.

CAPACITAR
Se pretende criar as melhores condições para um fabrico
bem-sucedido: prestaremos o nosso apoio para esse fim.
Com a aplicação BendGuide da TRUMPF você pode calcular, de forma rápida e fácil, os parâmetros de quinagem
mais importantes (como a força de prensagem, a tabela
da força de prensagem, a altura da caixa, o comprimento
da aba, a largura da matriz, o controlo da altura de instalação, o raio interno da peça de trabalho ou a altura da
peça de trabalho).

APOIAR
Se flexibilidade e disponibilidade do sistema em operação
contínua forem essenciais para si: nós estamos lá para
servi-lo. O serviço de assistência técnica e as redes de
assistência técnica TRUMPF irão ajudá-lo. Basta que
nos contacte. Em alternativa, pode fazer isso através da
aplicação de assistência técnica.

MELHORAR
Se desejar focar gradualmente a sua produção na maximização do valor criado: vamos ajudá-lo a alcançar esse seu
objetivo. Use o nosso abrangente programa de cursos de
formação profissional para expandir os seus conhecimentos
e obter uma vantagem competitiva. Os nossos experientes
formadores partilham consigo as suas dicas e os seus
truques sobre quinadoras e levam-no ao próximo nível no
campo da quinagem.

Poderá encontrar mais informações
sobre os TruServices em www.trumpf.com/s/services

TruBend

O seu parceiro

A paixão
é o que nos move
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Visite-nos
no YouTube:
www.youtube.com/
TRUMPFtube

Seja na tecnologia de produção e de fabrico,
na tecnologia laser ou no processamento de materiais:
para si, desenvolvemos produtos e serviços inovadores,
absolutamente fiáveis e adequados para o setor industrial.
Colocamos tudo o que temos para lhe dar uma
vantagem competitiva e convincente – conhecimento,
experiência e muita paixão.

Lasers para tecnologia de produção
Seja no segmento macro, micro ou nano: temos o laser adequado e a tecnologia
certa para produzir de forma inovadora e rentável em qualquer aplicação industrial.
Além da tecnologia propriamente dita, também oferecemos suporte com soluções
de sistema, conhecimento das aplicações e consultoria.
Alimentações elétricas para processos de alta tecnologia
Desde o fabrico de semicondutores à produção de células fotovoltaicas: com os
nossos geradores MF e RF, são atribuídas ao aquecimento por indução, bem como
à excitação por plasma e laser, uma frequência e uma potência definidas – com
elevados níveis de fiabilidade e repetibilidade.
Máquinas-ferramenta para o processamento flexível de chapas e tubos
Seja para corte a laser, punçonagem, quinagem ou soldadura a laser – oferecemos máquinas sob medida e soluções de automação, incluindo consultoria, software e serviços
para todos os processos no processamento flexível de chapas – para que possa fabricar
os seus produtos em segurança e de acordo com os mais altos padrões de qualidade.
Indústria 4.0
A gama de soluções TruConnect conecta homem e máquina através das informações.
Ela abrange todas as etapas do processo de produção – desde a oferta até ao envio
das suas peças.
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