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As exigências são cada vez maiores: são necessárias reações mais rápidas, mais 

precisas, mais personalizadas e mais flexíveis, bem como a mais alta qualidade – 

independentemente do material. Os lasers de marcação da TRUMPF são a sua 

resposta perfeita a estes pedidos desafiadores: em mais nenhum outro lugar irá 

encontrar tanto conhecimento recolhido dos mais diversos setores, combinando 

a excelência e a técnica. Os lasers de marcação TruMark são versáteis e otimizados 

para cumprir diversos requisitos. Encontre aqui o laser de marcação perfeito para 

as suas necessidades.

Os seus requisitos –  
o seu laser de marcação.  
Saiba mais sobre as 
 soluções setoriais espe-
cíficas da TRUMPF na 
nossa página especial 
online:  
www.trumpf.com/s/ 
mymarkinglaser



4 Índice TruMark

A diversidade da marcação
Comece aqui a encontrar o laser de marcação ideal para si. Não importa quais são os seus 

 requisitos de marcação a laser: descubra como a TRUMPF pode auxiliá-lo na seleção do seu 

 hardware e software e orientá-lo nas especificidades do seu processo. Juntamente com  

a  TRUMPF, você estará preparado para os processos de produção do futuro – através do 

 conhecimento especializado da Indústria 4.0, Smart Factory e através do fornecimento  

de serviços personalizados e de alta qualidade.

TruMark:  
Pode contar com isto
6 – 7

Que tipo de utilizador é?
8 – 11

Juntos, encontraremos o laser 
de marcação certo para si
12 – 13

O que realmente conta é a qualidade,  
o desempenho e a segurança. 

As soluções certas para o seu setor.

Desenvolvimento conjunto de processos nos 
 Centros de Aplicação Laser TRUMPF.
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Serviços e suporte para conquistar a sua  
vantagem competitiva.

Soluções de software  
para o seu laser de marcação
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A sua solução de software: padronizada  
ou à medida.

Dados técnicos
44 – 45

Resumo de todas as informações técnicas 
 essenciais.
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Sem ceder na qualidade

Qualidade

Os lasers TruMark garantem marcações de 
alta qualidade duradouras. Graças à alta 
 potência de pico de impulso dos nossos  lasers, 
você pode combinar  qualidade com tempos 
de ciclo rápidos. A excelente capacidade de 
focar com muita precisão significa que tam-
bém pode conseguir isso com altas intensida-
des de pico e em pequenas marcações. O 
 VisionLine facilita o posicionamento auto-
mático ou manual do conteúdo de marcação 
no componente, processa  automaticamente 
todos os dados do processo e do laser para a 
documentação e, assim, garante uma melhor 
 qualidade.

Alta velocidade para os 
seus processos

Desempenho

Rápido, mais rápido, TruMark. Com os  lasers 
de marcação da TRUMPF, o  aumento da velo-
cidade é uma realidade. Lasers em diferentes 
classes de potência garantem que cada apli-
cação tenha o laser certo disponível. A rápida 
dispo nibilidade do laser e um leitor altamen-
te dinâmico garantem tempos de processa-
mento curtos. A biblioteca de parâmetros 
 estabelecida permite acele rar a configuração 
do processo.

TruMark:  
Pode contar  
com isto
Sabia que ... um laser de marcação é um elemento muito 

 importante na sua cadeia de produção. Na TRUMPF, você tem  

a certeza de ter um parceiro bem informado que conhece as 

suas necessidades. Pode confiar na qualidade, no desempenho 

e na segurança da nova geração TruMark.



7RequisitosTruMark

Segurança

Com o nível de desempenho e (PL e), a segu-
rança do sistema permanece uma das princi-
pais prioridades durante a integração. Com  
o conceito “Ligar e produzir”, não há como 
correr mal, mesmo durante a substituição de 
componentes. Além disso, componentes adi-
cionais, como obturadores  mecânicos, pro-
porcionam segurança.

Com os lasers de marcação 
TruMark, você pode deixar 
a sua marca com confiança

Veja nossa extensa visão 
geral de todos os lasers 
de marcação TruMark:  
www.trumpf.com/s/
markinglasers



8 Indústrias TruMark

Que tipo de utilizador é?

Automóvel
Máxima eficiência do sistema, integração simples

Durante a produção de veículos, são utilizados inúmeros com-
ponentes, cada um deles com designações específicas e infor-
mações de rastreabilidade. As soluções individuais de marcação 
TruMark da TRUMPF oferecem aos fabricantes de veículos  
a qualidade de marcação durável necessária para este fim,  
e podem ser integradas de forma eficiente e segura nas insta-
lações de produção. A construção modular dos lasers de 
 marcação TruMark torna-os versáteis, compactos e fáceis de 
ampliar. Uma outra vantagem do laser é a sua excelente 
 robustez.

O processamento de 
imagens VisionLine  
e um recurso de foca-
gem automática inte-
grado garantem uma 
alta qualidade cons-
tante.

Marcar, estruturar, lim-
par: os lasers TruMark 
podem assumir muitas 
tarefas da indústria 
 automóvel.

Por marcação de 
 espuma: códigos de 
barras e marcação  
de luzes traseiras dos 
veículos com texto 
 livre.

“Na indústria automóvel, preciso  
de um sistema global que seja 
 eficiente. TruMark é o laser de 
 marcação ideal para isso.”
Joerg M., planeador de processos  
e sistemas
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“Na indústria médica, todas as 
 peças devem ser rastreáveis.
TruMark é a solução de marcação 
em que confio em pleno.!
Caroline T., responsável pela garantia  
da qualidade

Que aspeto é particularmente importante para si num laser de marcação? Facilidade de integração 

na sua linha de produção? Velocidade de marcação? Eficiência? Elevada disponibilidade? A melhor 

qualidade de marcação? Quaisquer que sejam as suas prioridades, a gama de lasers de marcação 

TruMark tem a solução perfeita para si.

Engenharia médica
Fiabilidade do processo em primeiro lugar

Os lasers TruMark fazem inscrições em dispositivos e instru-
mentos médicos, bem como em implantes, sempre com uma 
precisão absoluta. Com sua capacidade de focar com muita 
precisão, estes lasers podem criar até mesmo as marcações 
mais finas em superfícies sensíveis e cumprir todos os critérios 
para marcações IUD (identificação única do dispositivo) perfei-
tas. Impulsos de curta duração, da ordem dos picossegundos 
ou femtossegundos, garantem o mais alto grau de contraste  
e a máxima resistência à corrosão – com a mínima penetração 
de calor e sem deixar resíduos na superfície.

Rastreável devido à 
marcação duradoura: 
graças à sua extrema 
potência de pico de 
 impulso, o TruMicro 
Mark gera códigos IUD 
em preto profundo, com 
resistência à corrosão 
aprimorada, para asse-
gurar a rastreabilidade.

Códigos IUD perfeitos 
de acordo com os 
 regulamentos: braça-
deiras de tubos em aço 
inoxidável cirúrgico 
com marcação laser.

Os lasers TruMark 
 marcam uma grande 
variedade de materiais. 
Temos o comprimento 
de onda certo para 
cada um deles.
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Linha branca e eletrodomésticos
A mais alta qualidade de marcação, máxima flexibilidade

Os eletrodomésticos têm muitas peças à vista. Por isso, é 
 fundamental ter uma marcação de alta qualidade, que seja 
duradoura e com um toque de nível superior. As aplicações 
dentro do setor são muito diversas, exigindo soluções flexíveis 
no que diz respeito a distâncias focais, tamanhos de campo 
de marcação ou comprimentos de onda.

Com os lasers de mar-
cação TruMark, poderá 
marcar eletrodomésti-
cos de forma extrema-
mente económica e 
com um nível de quali-
dade excecional.

Pode trabalhar de 
 forma limpa e com um 
alto grau de precisão,  
e até mesmo remover 
facilmente a tinta de 
chapas usando apenas 
um laser de marcação.

Os lasers TruMark estão 
aptos a marcar com 
precisão inclusivamente 
formas mais complexas.

“Quando se fala de eletrodomésti-
cos, é preciso dispor de todas as 
possibilidades de marcação, e, para 
isso, há uma solução de que não 
prescindo: TruMark.”
Marc E., responsável pela tecnologia
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“Na indústria eletromecânica, preci-
so de alta qualidade de marcação, 
sem risco de falhas no sistema, algo 
que eu posso usar de forma rápida  
e flexível. TruMark é esse algo!”
Alexander S., gestor de compras

Eletrónica
O mais alto desempenho, máxima fiabilidade

Caixas, interruptores, fontes de alimentação, placas de circuito 
impresso: com os lasers de marcação TruMark, é possível 
 marcar e estruturar inúmeros componentes da indústria 
 eletromecânica em grandes quantidades – sem contacto e sem 
desgaste, e de forma duradoura.

Os lasers de marcação 
UV podem marcar com 
alta qualidade até mes-
mo materiais retardan-
tes de chama, usando 
comprimentos de onda 
ultravioleta.

Até mesmo materiais 
altamente refletores, 
como o cobre, podem 
ser marcados facilmente 
com lasers TruMark.

Aproveite os tempos  
de ciclo curtos graças  
à potência do laser 
 escalável e aos tempos 
de reação curtos.

Saiba mais sobre os 
 lasers de marcação 
TruMark em diferentes 
setores aqui:  
www.trumpf.com/s/
mymarkinglaser
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1. Fatores determinantes

Especifique os fatores determinantes 
para a tarefa de marcação que pretende 
executar, como a duração do processo, 
o manuseamento das peças ou o am-
biente de produção.

3. Procedimento  
de marcação

Tratamos de identificar o procedimento 
de marcação ideal para si, com uma 
combinação perfeitamente equilibrada 
de resultado de marcação, fonte de 
 feixe laser e posto de trabalho. Desen-
volvemos parâmetros de processo 
 otimizados para si e adaptados aos  
seus critérios.

Juntos, encontraremos  
o laser de marcação certo 
para si
Estamos ao seu lado desde o início, quer tenha perguntas básicas sobre a aplicação ou requisitos 

detalhados de otimização. Nos nossos Centros de Aplicação Laser (LAC) estamos prontos para lhe 

prestar assistência, não importa quando ou onde. Isto porque queremos que encontre o parceiro 

certo no local certo e que possui sempre as tecnologias certas para as suas necessidades.

Juntos, encontraremos o seu processo de marcação ideal
Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo a selecionar o laser de marcação ideal para 
a sua tarefa, nos nossos Centros de Aplicação Laser.

4. Instalação

Se desejar, podemos acompanhá-lo  
e apoiá-lo na instalação, formação, 
 manutenção, no apoio telefónico  
e noutros serviços.

2. Conteúdo a marcar

Forneça-nos amostras dos componentes 
e o conteúdo que pretende marcar 
 (logotipo, texto, código da matriz de 
dados, etc.).
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“Sempre pudemos contar com a 
 assistência técnica da TRUMPF durante 
os nossos longos anos de colabo-
ração. Valorizo bastante o facto de 
poder contar sempre com a maior 
 fiabilidade do processo nas minhas 
tarefas de marcação.”

Jürgen Diesenberger, diretor de produção  
de instrumentos e tecnologia estéril,  
Karl Leibinger Medizintechnik GmbH & Co. KG

“A TRUMPF sempre foi um bom parceiro ao longo de muitos anos 
de colaboração – e globalmente também. Sempre pudemos 
 contar com um suporte rápido no desenvolvimento de novas ideias 
e variedades de marcação.” 

“Tiramos bastante partido da experiência de que a TRUMPF 
 dispõe. A elevada fiabilidade dos seus sistemas e a disponibilidade 
internacional de peças sobressalentes garantem o sucesso da 
 nossa produção.”

Victor Vasconcelos, mecânico industrial, MüKo Maschinenbau GmbH

Ricus Müller, perito técnico superior para o desenvolvimento de tecnologias/ 
processos de fabrico, Continental Temic microelectronic GmbH

“A tendência na marcação a laser 
está a dirigir-se no sentido de solu-
ções específicas para cada indústria, 
como na do software, e do aumen-
to da inteligência das máquinas. É 
importante para nós que os lasers 
de marcação satisfaçam sempre os 
requisitos de um ambiente indus-
trial e que a sua instalação, coloca-
ção em funcionamento e operação 
sejam o mais simples possível. 
Além disso, oferecemos aos nossos 
clientes uma colaboração susten-
tada, na qual eles podem confiar.”

Steffen Ehrenmann, gestor de produto para 
lasers e sistemas de marcação

Saiba mais sobre como 
 podemos ajudá-lo  
nos  nossos Centros de 
Aplicação Laser aqui:  
www.trumpf.
com/s/7smpvy
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Sempre no lugar 
 certo
com deteção de posição  
e  alinha mento de marcação 
 otimizados

Redução de  
25% nos tempos  
do processo
graças ao elevado desempenho

Ligar e começar
com cabos de ligação removíveis e uma 
ampla gama de interfaces

Robusto e fiável
graças a componentes potentes

Máxima 
 estabilidade
com novo controlo  
de potência

TruMark 6030
Marcação com máximo desempenho e fiabilidade.

01
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03

04
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Ligar e começar
com cabos de ligação removíveis e uma ampla gama  
de interfaces

O TruMark 6030 é rápido e fácil de integrar na produção.  
Tal é possível, por exemplo, através da unidade de alimenta-
ção e do PC externo como unidade modular de 19", do cabo 
de ligação removível (comprimento = 6 m) e de uma série  
de interfaces disponíveis (Profibus, Profinet, EtherCAT, Ether-
NET/IP).

Robusto e fiável
graças a componentes potentes

O novo laser de marcação é um dispositivo industrial de 
 ponta. Fabricado com as mais modernas tecnologias de pro-
dução e equipado com poderosos componentes óticos, este  
é um sistema de marcação excecionalmente robusto. Assim, 
a cabeça de processamento do TruMark 6030 é também 
 capaz de suportar altas acelerações.

Sempre no lugar certo
com deteção de posição e alinhamento de marcação 
 otimizados

O sistema de processamento de imagem VisionLine com ilu-
minação integrada reconhece de forma automática e fiável a 
posição do componente. O sequenciamento de imagens 
(costura) não constitui um problema, mesmo ao processar 
componentes maiores. Portanto, poderá confiar em pleno na 
segurança no processamento proporcionada pelo seu sistema 
para marcar sempre no lugar certo. A operação intuitiva  
e uma biblioteca de características predefinida tornam o seu 
trabalho ainda mais fácil. 

O sistema de processamento de imagem 
 VisionLine reconhece automaticamente as peças 
e coloca a marcação exatamente onde ela deve 
aparecer.

Um tamanho de ponto constante atinge um recozimento homogéneo, 
 mesmo em diferentes níveis de processamento.

Redução de 25% nos tempos  
do processo
graças ao elevado desempenho

Graças ao elevado nível de potência média disponível na 
peça de trabalho e ao aumento da energia de impulso,  
é possível trabalhar de maneira ainda mais produtiva. A exce-
lente qualidade de feixe e as altas densidades de potência 
garantem marcações de alta qualidade e alto contraste, além 
de uma remoção limpa do material.

Máxima estabilidade
com novo controlo de potência

Controlo dinâmico e integrado da potência significa que você 
pode marcar constantemente e com a máxima reprodutibili-
dade. Isso garante a melhor estabilidade impulso-a-impulso 
e potência absolutamente constante. Além disso, um eixo Z 
rápido integrado garante um diâmetro de focagem constante 
em diferentes níveis de processamento.

05
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01 03
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Operação simples
e controlo fácil dos impulsos  
de laser ultracurtos

Marcação de materiais 
altamente refletores
graças às altas intensidades de pico

Marcações de alto 
contraste duradouras
graças aos impulsos ultracurtos

TruMicro Mark 
Série 2000
Descubra o mundo dos impulsos ultracurtos e atinja os mais elevados níveis de resistência  

à corrosão e o preto altamente contrastante.
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Máxima 
 estabilidade
com estabilização em malha 
quádrupla patenteada
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Marcação de materiais altamente 
refletores
graças às altas intensidades de pico

Marcação de cobre, alumínio ou latão – não é um problema 
para o TruMicro Mark Série 2000. Os impulsos ultracurtos 
com alta intensidade de pico têm um comportamento de 
 absorção único. Isto significa que você pode obter marcações 
brilhantes, mesmo em materiais difíceis.

Máxima estabilidade
com estabilização em malha quádrupla patenteada

A estabilização em malha quádrupla patenteada da fonte de 
feixe garante a máxima estabilidade – com monitorização da 
energia de cada impulso individual. A fonte de feixe utilizada 
é a comprovada TruMicro Série 2000, com funções como 
taxa de repetição flexível e o modo de rajada. Assim, é pos-
sível obter os melhores resultados durante o processamento 
a frio, quase sem penetração de calor no material.

Bisturi em aço inoxidável cirúrgico marcado com código IUD em preto. Marcação em preto com impulsos de picosse-
gundos.

Com o software TruTops, controlar impulsos ultracurtos é também uma 
 brincadeira de criança.

Operação simples
e controlo fácil dos impulsos de laser ultracurtos

As ferramentas de marcação TruMicro Mark Série 2000, 
 excecionalmente versáteis, foram, ainda assim, projetadas 
com a simplicidade em mente. Não é preciso ter nenhum 
 conhecimento especializado em impulsos de laser ultracurtos 
para poder começar imediatamente: a fonte de feixe já está 
instalada. A operação intuitiva do software TruTops Mark 
com interface personalizada facilita o seu trabalho e garante 
resultados de primeira categoria.

Marcações de alto contraste 
 duradouras
graças aos impulsos ultracurtos

Como resultado dos impulsos ultracurtos, desenvolvem-se  
na superfície pequenas armadilhas de luz, chamadas “nano-
ripples” ou superfícies harmónicas nanoestruturadas. Estas 
garantem um contraste preto extremamente escuro, inde-
pendentemente do ângulo de observação. No caso de mar-
cações em aço inoxidável, é possível, por exemplo,  alcançar 
o mais alto grau de resistência à corrosão.

“Legibilidade excelente e duradoura: 
estou extremamente satisfeita com a 
qualidade de marcação dos impulsos 
ultracurtos do TruMicro Mark.”

Caroline T., responsável pela garantia da 
 qualidade
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Para mais informações 
sobre a marcação com 
impulsos ultracurtos, 
consulte:  
www.trumpf.com/s/r3axsl
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Desempenho 
 consistente
em toda a gama de frequências

Poupe tempo
graças à alta velocidade  
de processamento

Trabalhe em 
 segurança
com manga de proteção da fibra 
e obturador

Fácil de integrar
graças ao design modular lógico

Flexível quanto  
ao material
graças à duração ajustável  
dos impulsos

TruMark 
 Série 5000
Os nossos lasers de marcação compactos para gravação profunda, marcação  

com recozimento, microestruturação e tratamento da superfície.

01

02

03
04

05



19TruMark Série 5000 – ProdutosTruMark

Trabalhe em segurança
com manga de proteção da fibra e obturador

Além de uma manga de proteção da fibra especialmente ro-
busta, o TruMark Série 5000 também possui características 
adicionais, como um obturador mecânico e a monito rização 
da ficha da fibra entre o laser e a unidade de processamento. 
Isto significa que os operadores podem trabalhar em segu-
rança, mesmo que o posto de trabalho esteja aberto.

05

Desempenho consistente
em toda a gama de frequências

Com o TruMark Série 5000, pode ter a certeza de que o seu 
desempenho permanece consistente em todas as gamas de 
frequência – e, graças às suas diferentes classes de potência, 
satisfaz todos os requisitos em termos de desempenho. 

04

Fácil de integrar
graças ao design modular lógico

O sistema ótico do leitor, a unidade de processamento e a 
unidade de alimentação são acopladas através de conectores, 
de modo que é muito simples integrar o laser no seu sistema 
de produção ou na sua instalação. Inúmeras interfaces 
 facilitam ainda mais a integração na sua área de produção.

Gravação profunda com alta remoção de 
 volume – não é um problema para o TruMark 
Série 5000 de alto desempenho, mesmo  
com tempos de ciclo curtos.

Poupe tempo
graças à alta velocidade de processamento

O que o TruMark Série 5000 tem de verdadeiramente especial 
são as suas altas frequências de impulso – um fator-chave 
para alcançar altas velocidades de processamento. Com a 
adaptação da posição de focagem controlada por software, 
é possível marcar, numa única operação, componentes em 
diferentes níveis de processamento, sem ter de movê-los 
 mecanicamente.

02

Flexível quanto ao material
graças à duração ajustável dos impulsos

O ajuste específico da duração dos impulsos para cada apli-
cação, mantendo a intensidade de pico constante e a alta 
frequência de impulsos, significa que deixa de ter de optar 
entre qualidade e produtividade para os seus processos de 
marcação. Afinal de contas, com uma duração do impulso 
reduzida, também consegue obter resultados de marcação 
de alta qualidade, mesmo com tempos de ciclo curtos – para 
uma ampla variedade de materiais.

Saiba mais sobre o 
TruMark Série 5000 em: 
www.trumpf.com/s/
g6rbaf

01

Além da marcação a laser, as estruturas de superfície funcionais também 
 podem ser modificadas especificamente, influenciando assim as características 
tribológicas.

03

“Devido ao seu alto desempenho e à 
simplicidade de integração, o TruMark 
Série 5000 encaixa perfeitamente na 
minha linha de produção.”

Joerg M., planeador de processos e sistemas
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Baixos custos  
de investimento
graças a uma excelente  
relação preço/desempenho

Fácil de  integrar
com o nosso inovador 
 conceito de caixa única

Versátil
adequado para uma  
grande  variedade  
de tarefas de marcação

03

Compacto e brilhante
totalmente sem unidade de alimentação

TruMark 5010
O laser de caixa única como pacote completo para total liberdade de marcação a laser.
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Compacto e brilhante
totalmente sem unidade de alimentação

O TruMark 5010 combina potência média com qualidade de 
feixe brilhante. Compacto, refrigerado a ar e equipado com 
as interfaces mais importantes, o laser de marcação é simples 
de integrar. O TruMark 5010 é uma verdadeira solução tudo-
em-um: laser de fibra, leitor e unidade de comando, bem 
como unidade de comando de posição de focagem interno 
são combinados dentro da respetiva caixa. Não é preciso 
uma unidade de alimentação separada.

Baixos custos de investimento
graças a uma excelente relação preço/desempenho

O TruMark 5010 permite um processamento a laser rentável, 
mesmo no caso de quantidades pequenas a médias. Assim, 
ele é ideal para todos aqueles que desejam integrar a marca-
ção a laser na sua linha de produção sem comprometer a 
qualidade.Você pode marcar códigos de matriz de dados nas suas ferramentas mediante 

gravação a preto, tornando mais fácil a respetiva gestão.

Sistema de lubrificação de ponto único 
 marcado a laser: o TruMark 5010 é o seu ponto 
de entrada perfeito na marcação a laser.

Uma verdadeira solução tudo-em-um: laser, leitor, unidade de comando  
e controlo da posição de focagem são integrados na caixa.

Fácil de integrar
com o nosso inovador conceito de caixa única

O TruMark 5010 funciona perfeitamente sem uma unidade 
de alimentação. Um engenhoso e potente sistema de refri-
geração a ar evita o sobreaquecimento do componente. Isto 
facilita sobremaneira a integração – especialmente porque  
o laser compacto possui todas as principais interfaces indus-
triais.

Versátil
adequado para uma grande variedade de tarefas de marcação

Não o subestime por ser tão pequeno! Você pode marcar 
metais, plásticos e materiais orgânicos com o laser de marca-
ção por infravermelhos de caixa única TruMark 5010 – com 
qualidade de feixe brilhante. O laser de marcação oferece 
 resultados de alta qualidade, especialmente para gravação 
profunda e processamento de superfície, com uma relação 
preço-desempenho exclusiva.

Saiba mais sobre a 
 marcação com o laser 
de caixa única:  
www.trumpf.com/s/ 
mv4c6x 

01 03

02

04
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TruMark 
 Série 3000
A solução de topo testada e comprovada para uma ampla variedade de materiais e aplicações.

Perfeito para 
 todos os 
 componentes
graças à sua unidade  
de  comando de posição  
de focagem interno

Excelentes resultados
graças a um pacote de desempenho 
 perfeitamente afinado

Integração facilitada
graças ao tamanho compacto  
e ao design modular

Elevada disponibilidade
graças a um design engenhoso

Seleção flexível 
dos materiais
usando diferentes 
 comprimentos de onda

01

02

03
04

05
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04

Integração facilitada
graças ao tamanho compacto e ao design modular

O design modular e as dimensões compactas da unidade de 
processamento do TruMark Série 3000 facilitam bastante a 
integração do laser no seu sistema de produção. Além disso, 
o cabo híbrido amovível e as inúmeras interfaces disponíveis 
garantem uma inicialização conveniente.

Perfeito para todos os componentes
graças à sua unidade de comando de posição de focagem 
interno

A sua peça de trabalho tem diversas alturas? Não há pro-
blema! O TruMark Série 3000 possui ajuste variável da posi-
ção de focagem, o que lhe permite processar em diferentes 
níveis. Dessa forma, é possível continuar a produção em 
 diferentes níveis de processamento mais rapidamente e com 
alta fiabilidade do processo.

03

Elevada disponibilidade
graças a um design engenhoso

O laser apresenta um desempenho fiável, mesmo sob condi-
ções difíceis. Para melhorar ainda mais a disponibilidade  
e agilizar e facilitar a manutenção, os componentes elétricos 
estão separados dos óticos.

Marcações de classe superior numa ampla gama 
de materiais: aqui, a cor muda para um plástico 
retardador de chama através do laser UV.

Excelentes resultados
graças a um pacote de desempenho perfeitamente afinado

Desfrute de marcações de alta qualidade. O TruMark Série 
3000 é uma proposta atraente, com o seu leque de espe-
cificações técnicas de topo: estabilidade impulso-a-impulso 
 fiável, qualidade de feixe brilhante, potências de impulso 
abrangentes até 100 kW e energias de impulso elevadas.

Seleção flexível dos materiais
usando diferentes comprimentos de onda

Os lasers do TruMark Série 3000 estão disponíveis com com-
primentos de onda infravermelhos, verdes e UV. Esta varie-
dade permite-lhe selecionar os seus materiais sem limitações – 
até mesmo plásticos sem aditivos sensíveis ao laser podem 
ser marcados sem problemas. Isso significa que você obtém 
sempre o melhor em termos de qualidade e desempenho 
para a sua aplicação.

Componentes elétricos com marcação a laser: as informações aplicadas  
na área mais diminuta facilitam a identificação segura do produto em todos 
os momentos.

Descubra tudo  
o mais que gostaria  
de saber sobre o 
TruMark Série 3000:  
www.trumpf.com/s/
hf9ntx

“O fator decisivo para a nossa equipa 
ao optar pelo TruMark 3330 foi a sua 
facilidade de integração no nosso 
conceito de fábrica.”

Alexander S., gestor de compras

01

02

05
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TruMark 
 Série 1000
A solução tudo-em-um económica e compacta, completamente integrada  

com um laser, leitor e unidade de comando.

Resultados de 
 marcação precisos
graças à excelente qualidade  
de feixe

Integração  facilitada
com várias interfaces

02 03

Processamento 
 flexível dos materiais
graças a um robusto laser  
de  estado sólido

Despesa inicial 
 comedida
graças aos baixos custos  
de investimento

01

04
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03

Despesa inicial comedida
graças aos baixos custos de investimento

Tudo-em-um, compacto e versátil: o TruMark Série 1000 é  
a solução perfeita para pequenas a médias quantidades, com 
baixos custos de investimento e facilidade de integração. 

04

Integração facilitada
com várias interfaces

O TruMark Série 1000 faz uma gestão impecável sem uma 
unidade de alimentação externa e está equipado com uma 
variedade de interfaces. Isso facilita a sua integração nos 
seus fluxos de produção.

Resultados de marcação precisos
graças à excelente qualidade de feixe

Não ceda: com o TruMark Série 1000, pode contar com  
os melhores resultados de marcação. A excelente qualidade 
de feixe do laser garante um processamento preciso em 
qualquer altura.

02

Processamento flexível dos 
 materiais
graças a um robusto laser de estado sólido 

Os impulsos curtos do laser de vanadato garantem marca-
ções de alta qualidade. O processamento eficiente e seguro 
do material é possível mesmo com altas frequências de im-
pulso. Você mantém-se flexível e pode processar um espectro 
diversificado de materiais, como metais, plásticos ou mate-
riais orgânicos.

A ampla gama de interfaces oferecida pelo 
TruMark Série 1000 facilita a integração na sua 
linha de produção.

Saiba mais sobre este 
 valioso primeiro ponto 
de entrada na marcação 
a  laser:  
www.trumpf.com/s/ 
mv4c6x

01

Resultados de marcação de classe superior: esta marcação foi produzida 
 através de uma mudança de cor mediante carbonização.

Design dia e noite para o setor automóvel: o laser de marcação remove 
 camadas parciais de revestimento de plástico multicamadas. O contraste 
 cromático produz o efeito de design.

Os lasers de marcação TruMark Série 1000 são ideais para a remoção  
de camadas.
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TruMark 
 Station 7000
Modelo topo de gama com todos os recursos disponíveis:  

oferece potência e precisão para grandes tarefas. 

Produção em  
série
graças a uma grande área de 
trabalho e muitas opções

Marcação sem limites
com o laser portátil

02
03

Operação simples
com uma interface do utilizador 
para múltiplas funções

Trabalhar 
 ergonomicamente
graças ao design da área  
de trabalho bem concebido

01

04
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03

Trabalhar ergonomicamente
graças ao design da área de trabalho bem concebido

O design cuidadosamente pensado da área de trabalho 
 permite que o operador da máquina trabalhe sem se cansar. 
Toda a área de trabalho é facilmente acessível, enquanto 
que sistemas de exaustão de fumo e partículas garantem um 
ambiente de trabalho seguro, mesmo com altas potências 
de laser.

Marcação sem limites
com o laser portátil

A TruMark Station 7000 é a única estação com um laser que 
se move ao longo de toda a área de trabalho e que pode 
deixar o componente descansar. O laser pode deslocar-se ao 
longo de dois eixos nas direções X e Y e, em conjunto com  
o posicionamento da superfície de trabalho na direção Y, abre 
uma área de trabalho que se expande.

Produção em série
graças a uma grande área de trabalho e muitas opções

Com as suas dimensões internas generosas, a estação de 
marcação TruMark Station 7000 oferece muito espaço e é 
ideal para grandes lotes. É possível fazer inscrições de forma 
segura ao laser em componentes inteiriços grandes ou pesa-
dos. Ou poderá dispor peças menores junto umas das outras 
e tê-las processadas automaticamente. Equipamentos opcio-
nais, como eixos rotacionais, podem apoiar cada etapa da 
produção.

02

Operação simples 
com uma interface do utilizador para múltiplas funções 

Não há nada mais simples do que isto: você pode usar a 
mesma interface do utilizador única para operar os eixos ou 
definir os parâmetros do laser. O software TruTops Mark, 
que pode ser programado de forma flexível, controla todos 
os eixos, a porta de elevação motorizada e os dispositivos 
periféricos.

O laser move-se ao longo de toda a área de trabalho da TruMark Station 7000.

Saiba mais sobre o nosso modelo topo de gama em:
www.trumpf.com/s/bme1is

01

04

Flexível e ideal para grandes lotes: na enorme área de trabalho, é possível 
processar uma peça grande ou muitas peças pequenas.

“Em virtude da área de trabalho 
 espaçosa, tudo se torna muito fácil, 
mesmo quando temos de marcar  
os nossos maiores componentes.”

Marc E., tecnólogo
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TruMark 
 Station 5000
O sistema inteligentemente versátil para os que gostam de levar as coisas com calma. 

Aplicabilidade 
universal
graças a uma ampla seleção 
de lasers

Pode ser usada em  
qualquer lugar 
na linha de produção ou como  
estação de trabalho individual

02
03

Trabalhe em  segurança
graças ao sistema de exaustão integrado

Integração flexível
com a opção de transferir peças  
de trabalho longitudinalmente

01

04
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03

Integração flexível
com a opção de transferir peças de trabalho 
 longitudinalmente

A TruMark Station 5000 é fácil de encaixar no seu fluxo de 
trabalho e integrar na sua linha de produção, pois as abertu-
ras nas laterais da caixa tornam possível a transferência lon-
gitudinal de peças de trabalho. Ou então, opte pela TruMark 
Station 5000 inteiramente sem caixa (classe de proteção do 
laser 4), para processar componentes maiores. Existe também 
a opção de expandir a área de trabalho fechada de ambos 
os lados.

Pode ser usada em qualquer lugar 
na linha de produção ou como estação de trabalho individual

Beneficie da combinação imbatível de uma área de trabalho 
maior com um design compacto. A TruMark Station 5000 é 
a adição perfeita para a sua linha de produção – ou pode ser 
simplesmente configurada como estação de trabalho indivi-
dual. Prefere sentar-se ou ficar de pé quando trabalha? Você 
pode fazer qualquer uma delas, graças ao design inteligente 
e ergonómico da máquina.

Aplicabilidade universal
graças a uma ampla seleção de lasers

A TruMark Station 5000 fornece uma variedade de lasers 
com diferentes óticas de focagem em diferentes distâncias 
focais e comprimentos de onda.

02

Trabalhe em segurança 
graças ao sistema de exaustão integrado 

O sistema de exaustão de fumo e de emissões de partículas 
é integrado no invólucro da TruMark Station 5000 e acopla-
do à área de trabalho. O filtro de combinação com carvão 
ativado é monitorizado utilizando um controlador de pressão 
diferencial, e o fluxo volumétrico pode ser ajustado.

A TRUMPF realizou vários testes de aplicações 
para preparar a TruMark Station 5000 para uso 
flexível na indústria.

Simples de integrar na sua linha de fluxo, mesmo sem um invólucro (classe de 
proteção do laser 4).

Visite o site da nossa 
versátil estação TruMark 
Station 5000:  
www.trumpf.com/s/ 
i8ub63

01

A TruMark Station 5000 oferece uma escolha livre de lasers e óticas.

O sistema de exaustão integrado protege o operador contra fumo e partículas.

04
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TruMark 
 Station 3000
O cubo de marcação compacto para lotes pequenos e médios: simples e de fácil utilização.

Mãos à obra
com operabilidade intuitiva

Aplicação de bancada 
compacta
com os lasers de caixa única TruMark

02
03

04

Marque em segurança
com uma porta motorizada  
de proteção do laser e classe de  
proteção do laser 1

Equipamento 
perfeito 
para qualquer aplicação  
ou tamanho de lote

Trabalhe 
 confortavelmente
por causa do nosso foco na ergonomia

01

05
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04

Equipamento perfeito
para qualquer aplicação ou tamanho de lote

A TruMark Station 3000 proporciona uma ótima compatibili-
dade com os lasers de marcação da série TruMark, dispondo, 
portanto, da solução ideal para qualquer aplicação e tama-
nhos de lote pequenos e médios. Um eixo rotacional opcional 
aumenta ainda mais a flexibilidade da estação de marcação. 
E se você desejar converter para produção em série, basta 
simplesmente remover as abas laterais e passar a sua cinta 
de transporte.

Aplicação de bancada compacta
com os lasers de caixa única TruMark

Basta equipar a sua TruMark Station 3000 com um laser de 
caixa única TruMark. Com as suas reduzidas dimensões 
 externas, esta estação de marcação cabe mesmo na sua 
 bancada. Há também uma versão autónoma disponível para 
ope ração em pé e sentado na área de processamento.

Trabalhe confortavelmente
por causa do nosso foco na ergonomia

Os elementos de comando da TruMark Station 3000 estão 
ergonomicamente conectados e são controlados através  
do software TruTops Mark testado e aprovado. Uma porta 
automática facilita o carregamento e descarregamento 
 rápido e confortável. Além disso, um eixo Z motorizado 
apoia no posicionamento dos componentes e na obtenção 
da posição de focagem exata.

Mãos à obra
com operabilidade intuitiva

A TruMark Station 3000 é perfeitamente adequada para 
clientes com tamanhos de lote pequenos e médios. O âmbito 
de aplicações abrange a remoção, estruturação e coloração 
direcionada de superfícies. A estação de marcação simples, 
segura, mas industrialmente robusta, é simples e confortável 
de operar.

05

Marque em segurança
com uma porta motorizada de proteção do laser e classe de 
proteção do laser 1

Excelente segurança num design compacto: a porta de 
 segurança contra laser operada por via elétrica e monitorizada 
garante a segurança do seu pessoal. 

Apoio de cabeça marcado a laser: deixe os seus clientes radiantes com peças 
individuais de design personalizado.

Também pode usar a TruMark Station 3000 como um espaço de trabalho  
de bancada ou como uma solução independente – a unidade de alimentação 
e o sistema de exaustão são integrados na substrutura.

Saiba mais informações 
sobre a TruMark  
Station 3000 em:  
www.trumpf.com/s/ 
hl68zv

02

03

A porta de segurança contra laser operada por 
via elétrica e monitorizada – segurança perfeita 
para o seu pessoal.



32 Produtos – TruMark Station 1000 TruMark

TruMark 
 Station 1000
A estação de marcação para bancadas: super-simples de utilizar.

01

Ocupa pouco 
 espaço
graças ao seu design compacto

Trabalhe em 
 segurança
com a mais alta classe  
de proteção do laser

02 03

Fácil de transportar
para máxima flexibilidade

Despesa inicial 
 comedida
com uma excelente relação  
preço/desempenho

04
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03

Despesa inicial comedida
com uma excelente relação preço/desempenho

A TruMark Station 1000 é um dispositivo de nível básico  
com um preço reduzido, capaz de produzir inscrições de alta 
 qualidade de forma económica e segura. Especialmente 
 adequada para pequenas quantidades. O laser certo para a 
sua aplicação já está integrado. A mesa de trabalho ajustável 
manualmente facilita a operação.

Trabalhe em segurança
com a mais alta classe de proteção do laser

Pequena, mas com todos os equipamentos necessários para 
a segurança: com um laser que para automaticamente quan-
do a porta é aberta e sistemas de redundância baseados em 
segurança, a TruMark Station 1000 está no topo da classe 
laser 1.

Ocupa pouco espaço
graças ao seu design compacto

A TruMark Station 1000 é a menor e mais compacta estação 
de trabalho a laser de sempre da TRUMPF – ela cabe até 
mesmo na sua bancada. A estação de marcação tem uma 
área de trabalho confortável, acessível por três lados.

02

Fácil de transportar
para máxima flexibilidade

Quer marcar, mas sem ter de ficar sempre no mesmo sítio? 
Isso não é problema com a TruMark Station 1000. A estação 
de marcação é extremamente compacta, pesa apenas 35 kg 
e pode ser facilmente transportada na bagageira de um 
 carro. Desta forma, ela é extraordinariamente adequada para 
aplicações móveis.

O ajuste de focagem integrado e a superfície 
de contacto ajustável em altura ajudam-no a 
responder de forma flexível a peças de trabalho 
de diferentes tamanhos.

Marcação rápida e simples: designações de produtos nos interruptores de 
 segurança.

Mais sobre as soluções 
de marcação que 
 cabem na sua bancada:  
www.trumpf.com/s/ 
f30urj

01

Procura um dispositivo económico para marcações de alta qualidade com 
baixo rendimento de material? Então, a TruMark Station 1000 é a solução 
perfeita para si.

04
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TruMark 5010 
Mobile Marker
A solução flexível e portátil para componentes especialmente grandes.

01

Mantenha-se móvel
O marcador vai até ao componente

Mantenha-se flexível
com fixadores específicos do cliente

02

03

04

Totalmente 
 rastreável
com marcação duradoura

Trabalhe confortavelmente
com unidade de processamento operada 
 manualmente

Marque em segurança
graças aos sensores inteligentes na 
unidade de processamento
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03

Trabalhe confortavelmente
com unidade de processamento operada manualmente

A unidade de processamento operada manualmente possui 
design ergonómico e é conectada à unidade de alimentação 
móvel. O ecrã tátil, que está integrado na unidade de alimen-
tação, e a interface do utilizador, especialmente desenvolvida 
para o efeito, contribuem para o conforto de utilização do 
TruMark 5010 Mobile Marker.

04

Marque em segurança
graças aos sensores inteligentes na unidade de processamento

Trabalho móvel, seguro ao laser sem invólucro na máquina? 
Com o TruMark 5010 Mobile Marker isso não é problema. 
Graças ao sistema de sensores inteligentes, ele atinge a mais 
alta classe de proteção do laser 1.

Totalmente rastreável
com marcação duradoura

Garanta a rastreabilidade dos seus componentes. O software 
TruTops Mark do TruMark 5010 Mobile Marker permite obter, 
com extrema facilidade, textos estáticos e variáveis, códigos 
de barras e códigos de matriz de dados, bem como gráficos 
e logotipos.

Mantenha-se flexível
com fixadores específicos do cliente

Assim, é possível marcar qualquer componente, indepen-
dentemente da sua forma. O TruMark 5010 Mobile Marker  
é  fácil de expandir com fixadores específicos do cliente,  
por exemplo, para componentes cilíndricos. Como é óbvio, 
 poderá sempre trocar os fixadores rapidamente – assim 
 mantém-se flexível.

Mantenha-se móvel
O marcador vai até ao componente

O TruMark 5010 Mobile Marker destaca-se realmente na 
marcação de componentes grandes e pesados: os componen-
tes não precisam de ser movimentados, pois o laser de 
 marcação portátil, refrigerado a ar, vai até à peça de trabalho.

02

Basta usar o laser de marcação portátil refrigerado a ar em qualquer lugar 
onde precisar dele. Isto contribui para reduzir o tempo improdutivo e o esforço 
de transporte de e para a estação de marcação.

Descubra todas as informações essenciais sobre os marcadores a laser 
portáteis aqui: www.trumpf.com/s/domt76

01

Com o TruMark 5010 Mobile Marker, é possível fazer inscrições em 
 componentes metálicos grandes e pesados, com conforto e segurança.

É possível garantir a rastreabilidade clara dos seus componentes usando um 
código de matriz de dados ou uma inscrição em texto claro.

05
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Tudo sob controlo 
com TruTops Mark
Com o TruTops Mark, dominar a tecnologia laser é fácil. O software de marca-

ção é baseado no Windows 10 e está disponível em vários idiomas. O TruTops 

Mark combina software de marcação, um editor CAD, uma ferramenta de 

gestão para os parâmetros do laser e interfaces, programação de sequência  

e uma sofisticada ferramenta de diagnóstico. Isto significa que tem todos os 

aspetos operacionais do laser sob controlo apenas com um elemento de soft-

ware. E se não quiser lidar com detalhes de marcação a laser, o NAVIGATOR 

está lá para ajudar. Este assistente de parâmetros de laser leva a nossa experi-

ência no desenvolvimento da aplicação até ao seu negócio.

Operação simples

Editor CAD no TruTops Mark
Aqui irá encontrar uma gama completa de opções para dese-
nhar, projetar, criar códigos de matriz de dados, bem como 
códigos de barras, importar vetores e formatos pixel, bem 
como fontes TrueType. Estão disponíveis inúmeros caracteres 
padrão otimizados para laser.

Parâmetros de gestão e interfaces
O grande número de interfaces permite-lhe importar dados 
variáveis para o seu programa de marcação. O TruTops Mark 
também lhe oferece imensas possibilidades de integração  
em máquinas de produção existentes através da unidade de 
comando.

Biblioteca de parâmetros
Pode copiar facilmente parâmetros que já tenha utilizado para 
novos ficheiros de marcação. Esta é uma forma rápida e pro-
dutiva de criar novos ficheiros de marcação. Também ajuda a 
assegurar que as suas peças sejam marcadas com a mesma 
qualidade de forma consistente, mesmo em várias máquinas.

Ajuste da posição de focagem
A solução da câmara permite definir automaticamente a 
 posição de focagem correta. Isso constitui uma vantagem 
 durante a marcação de componentes com várias alturas  
de processamento.

Integração simples

Programação de sequências com QuickFlow
Um ambiente orientado para objetos que facilita a programa-
ção de sequências através de um simples “arrastar e largar”. 
Permite um total controlo dos ciclos de marcação. Permite 
ainda responder aos dados de medição da produção através 
da variação das marcações.

Interface do Módulo TruTops Mark (TTM-MI)
O TruTops Mark também oferece interfaces de módulo padro-
nizadas para responder às necessidades da sua indústria e  
às suas necessidades específicas. Estas interfaces podem ser 
facilmente integradas em qualquer processo de produção. 
 Inclui-se aqui um módulo de base, um módulo de leitura, um 
módulo de base de dados, bem como um módulo de câmara 
e um módulo IUD especial para tecnologia médica. Também 
estão disponíveis módulos específicos do cliente.

Componente ActiveX TruTops Mark
O software ActiveX para o TruTops Mark facilita a integração 
por troca de dados ActiveX. Os comandos TLV predefinidos 
podem ser facilmente integrados no ambiente de trabalho.
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Diagnóstico simples

Ferramenta de diagnóstico
Esta ferramenta visualiza e analisa dados operacionais do laser 
e apresenta uma lista completa de notificações de monitoriza-
ção e informação de estado em tempo real. Isso significa que 
as falhas podem ser rapidamente identificadas e corrigidas.

Monitor da potência laser
O monitor da potência laser é um módulo interno de medição 
da potência do laser. O controlo é feito de forma conveniente 
através do software.

Calibração de potência do laser
A opção Calibração de Potência do Laser permite calibrar a 
potência do laser de marcação. As reservas de potência signi-
ficam que os seus resultados de marcação se manterão iguais 
desde o primeiro dia, mesmo anos depois.
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01

02 03

Sem perder nada  
de vista
A terceira geração do sistema de processamento de imagem VisionLine 

 estabelece novos padrões de facilidade de uso e fiabilidade do processo.

Elevada 
 fiabilidade do 
processo
graças ao reconhecimento 
 automático de posição

Operação simples
com uma interface do utilizador 
 intuitiva e biblioteca de características

Pronto para 
 qualquer situação
graças ao seu design modular
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01 03

Operação simples
com uma interface do utilizador intuitiva e biblioteca de 
 características

Uma vasta biblioteca de características predefinidas e uma 
interface do utilizador intuitiva facilitam a vida do operador: 
basta digitar a característica que se pretende reconhecer,  
o código a ser lido e apenas alguns parâmetros, e poderá 
 começar logo.

02

Pronto para qualquer situação
graças ao seu design modular

Qualquer que seja a situação da sua aplicação, o VisionLine 
consegue adaptar-se a ela. A câmara pode ver através da 
 ótica do leitor ou pode ser instalada lateralmente. Escolha se 
deseja usar duas câmaras diferentes para encontrar a posição 
de marcação e revisão, com vista a obter tempos de ciclo 
 altos, ou se uma é suficiente. O VisionLine consegue lidar 
com todas as condições de luminosidade e a função de cos-
tura – sequenciamento de imagens - permite-lhe ficar de 
olho, mesmo no caso de componentes grandes.

Elevada fiabilidade do processo
graças ao reconhecimento automático de posição

O VisionLine reconhece a posição do componente e garante 
que cada marcação seja colocada exatamente no local certo, 
verificando e avaliando imediatamente. O sistema comunica 
os componentes em falta e evita ativamente marcações du-
plicadas.

Saiba mais sobre as vantagens oferecidas pelo processamento de imagem 
VisionLine: www.trumpf.com/s/90dbfa

Desfrute de uma taxa de erro de zero. O sistema de processamento de 
 imagem VisionLine verifica cada marcação individual.

Com o processamento de imagem VisionLine, você pode ter a certeza de que 
as suas marcações estão sempre 100% corretas e posicionadas exatamente 
no ponto certo.
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TruServices. 
O seu parceiro de 
desempenho
Para um futuro de sucesso, aposte em serviços que o levam mais 

além a longo prazo Deseja criar o ambiente de fabrico perfeito 

ou fazer o melhor uso do seu equipamento TRUMPF e adaptá-lo 

às suas necessidades em constante evolução? Seja qual for o seu 

caso, estamos à sua disposição para ajudá-lo a maximizar a sua 

mais-valia e garantir essas vantagens. TRUMPF é a escolha acer-

tada se o que procura é um parceiro fiável, capaz de apoiá-lo 

com uma ampla gama de soluções personalizadas e pacotes de 

serviços, garantindo a continuidade do sucesso do seu negócio 

de fabrico.

 CAPACITAR
deseja criar as melhores condições para um fabrico bem-sucedido? 
Podemos dar-lhe o nosso apoio para esse fim.

 APOIAR
a flexibilidade e disponibilidade de equipamento nas operações diárias 
são essenciais para si? Estamos cá para o apoiar nesse sentido.

 MELHORAR
deseja focar gradualmente a sua produção na máxima criação de 
 valor? Trabalharemos em conjunto para alcançar o seu objetivo.
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Cursos de formação 
 profissional

Contratos de assistência

Financiamento

Otimização de processos

Peças originais

Serviço de assistência técnica

Software de design  
e programação

Ampliações de funções

Monitorização e análise
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Precisa de assistência técnica rápida ou deseja tomar medidas 
preventivas para assegurar a disponibilidade do seu sistema 
TRUMPF? Estamos cá para o ajudar com a nossa rede global 
de assistência técnica! Quer a sua unidade de produção esteja 
localizada na Europa, América ou Ásia, você pode contar com 
uma assistência rápida e profissional em qualquer local no 
mundo, desde a instalação e manutenção até à reparação das 
suas máquinas. Basta ligar para a nossa equipa do serviço  
de assistência técnica, discutir as várias opções com os nossos 
 especialistas e decidir qual a solução mais adequada para si: 
deslocação de um membro da equipa às suas instalações ou 
aconselhamento para resolução de problemas prestado por 
um funcionário do telesserviço.

Serviço de assistência técnica

Os seus processos são afetados por uma série de parâmetros 
diferentes. O maior potencial para a otimização consiste  
no ajuste desses parâmetros, razão pela qual, caso deseje 
 aumentar a eficiência da sua linha de produção, é essencial 
identificá-los com precisão. Com a nossa ajuda, pode des-
vendar o potencial oculto do seu processo de produção, por 
exemplo, utilizando a nossa experiência para garantir a sua 
vantagem competitiva: os especialistas da TRUMPF podem 
oferecer-lhe consultoria personalizada sobre as suas aplicações 
específicas e podem otimizar os seus processos de marcação.

Otimização de processos

■■ Técnicos qualificados do serviço  
de assistência técnica TRUMPF 

■■ Alto padrão de assistência técnica 
em todo o mundo 

■■ Respostas rápidas e custos  
mais  baixos graças aos serviços 
 inovadores

■■ Desenvolvimento de soluções em 
conjunto 

■■ Know-how especializado obtido  
em várias indústrias e aplicações 

■■ Impulsione a mais-valia das suas 
 atividades de fabrico
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Os nossos contratos de assistência oferecem uma gama de 
pacotes de serviços para ajudar o seu negócio de fabrico  
a funcionar mais facilmente. Ao agrupar diferentes serviços, 
podemos oferecer pacotes mais baratos com menos incómodo 
e complexidade, para que possa simplesmente escolher o 
 pacote que melhor se adapte às suas necessidades, a um preço 
fixo que poderá orçamentar. O acesso contínuo a suporte 
profissional maximiza a disponibilidade da máquina a longo 
prazo, garantindo qualidade de produção consistentemente 
alta e baixos custos operacionais. A manutenção regular por 
parte do fabricante também aumenta a vida útil das suas 
 máquinas.

Agrada-lhe a ideia de manter constantemente registos sobre 
o estado atual e o desempenho do seu laser de marcação?  
A TRUMPF oferece produtos de monitorização e análise que 
levam a transparência para o nível seguinte. A monitorização 
em tempo real do estado e dos processos da máquina mostra 
se as ações que você realiza têm os efeitos desejados. Além 
disso, você economiza tempo e dinheiro ao evitar o dispen-
dioso tempo de inatividade de máquinas e instalações e ao 
identificar potenciais de economia. Também está disponível 
uma função de alarme adicional para o seu laser de marcação, 
que o atualiza sobre as interrupções do processo e respetivas 
causas, por e-mail ou mensagem de texto 24 horas por dia. 
Para que possa reagir o mais rápido possível.

Contratos de assistênciaMonitorização e análise

■■ Otimização periódica das suas 
 máquinas 

■■ Qualidade de produção 
 consistentemente alta 

■■ Vida útil mais longa para o seu 
 sistema 

■■ Custos previsíveis graças aos pacotes 
de preço fixo ou à taxa anual 

■■ Facilita o planeamento e a organiza-
ção da manutenção

■■ Identificar rapidamente formas 
 potenciais de aumentar a produ-
tividade 

■■ Rastreie o êxito das medidas 
 tomadas 

■■ Transferência de dados segura  
e controlada.

Poderá ficar a saber mais sobre o nosso pacote completo e abrangente 
de serviços úteis aqui: www.trumpf.com/s/services
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Dados técnicos
TruMark Station 1000, 3000, 5000, 7000

Dados técnicos

TruMark Station 1000 TruMark Station 3000 TruMark Station 5000 TruMark Station 5000R TruMark Station 7000

Lasers de marcação disponíveis TruMark Série 1000, 3000, TruMark 5010 TruMark Série 1000, 3000, 5000 TruMark Série 1000, 3000, 5000, 6000, 
TruMicro Mark Série 2000

TruMark Série 3000, 5000, 6000 TruMark Série 3000, 5000, 6000

Dimensões mm 410 x 521 x 831 630 x 820 (bancada) / 1750 (autónoma) x 670 860 x 2000 x 1310 820 x 1790 x 1105 1200 x 2000 x 1200

Peso (sem laser) kg 35 90 (bancada) / 160 (autónoma) 410 260 612

Ligação elétrica (tensão) V 100 / 240 100 / 230 115 / 230 115 / 230 200 / 400

Ligação elétrica (frequência) Hz 50/60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Ligação elétrica (amperagem) A 2,6 a 230 V 3 / 4 / 6 / 9 / 13 10 / 13 / 15 / 16 / 20 10 / 16 12,5 / 25

Consumo máx. de potência W 600 600 2550 2000 5000

Dimensões máx. da peça de trabalho mm 250 x 150 x 300 440 x 200 x 350 680 x 500 x 700 200 x 190 x 200 1000 x 400 x 500

Peso máx. da peça de trabalho kg 5 12 50/25 (com eixo X/Y) 2 x 10 100/25 (com eixo X/Y)

Eixos disponíveis Z (manual) Z X | Y | Z Z X | Y | Z

Curso máx. mm 150 200 300 | 300 | 500/442 (TruMicro Mark) 265 650 | 375 | 400

Velocidade de deslocamento m/min – 3 6 | 6 | 1,5 1 15 | 15 | 0,7

Eixo rotacional mm 65 65 65, 150 65 65, 150

Porta Manual Motorizada Motorizada, disponível com mesa de indexação rotativa Motorizada Motorizada

Sistema de exaustão Externo Integrado, externo possível Integrado, externo possível Externo, opcionalmente integrado Integrado, externo possível

Classe de proteção do laser 1 1 1, 4 possível 1 1

TruMark Série 1000, 3000, 5000, TruMark 6030, TruMark 5010 Mobile Marker

Dados técnicos

TruMark Série 
1000

TruMark Série 
3000

TruMark  
5010

TruMark Série  
5000

TruMark  
6030

TruMark 5010 
MobileMarker

TruMicro Mark 
2020, 2030

1110 3020 3130 3230 3330 5020 5040 5050 5070

Qualidade de feixe (M²)/Distribuição  
de intensidade

< 1,5 / TEM00 < 1,5 / TEM00 < 1,2 / TEM00 < 1,2 / TEM00 < 1,5 / TEM00 1,6 / Modo  
de baixa ordem

2,0 / Modo  
de baixa ordem

3,7 / Modo  
de baixa ordem

1,6 / Modo  
de baixa ordem

3,7 / Modo  
de baixa ordem

< 1,3 / TEM00 1,6 / Modo  
de baixa ordem

< 1,3 / TEM00

Comprimento de onda nm 1064 1064 1064 532 355 1062 ± 3 1062 ± 3 1062 ± 3 1062 ± 3 1062 ± 3 1030 1062 ± 3 1030

Frequência de repetição do impulso kHz 15 –100 1–100 1–100 1–100 1–120 1– 200 cw, cwm,  
1–1000 kHz

cw, cwm,  
1–1000 kHz

cw, cwm,  
1–1000 kHz

cw, cwm,  
1–1000 kHz

1–120 
40–120 kHz

1– 200 Máx. 2000

Diâmetro focal mínimo µm 50 30 28 15 16 45; f = 160 41 70 28 70 50 70 34

Comando máx. de posição de focagem interno mm ± 7 ± 60 ± 60 ± 60 ± 18 ± 27; f = 254 ± 60 ± 60 ± 60 ± 60 ± 50 – –

Tamanho máx. do campo de marcação mm2 110 x 110 290 x 290 290 x 290 230 x 230 170  x 170 290 x 290 290 x 290 290 x 290 290 x 290 290 x 290 180 x 180 50 x 70 180 x 180

Tamanho padrão do campo de marcação mm2 110 x 110 110 x 110 110 x 110 110 x 110 110 x 110 110 x 110 110 x 110 110 x 110 110 x 110 110 x 110 125 x 125 50 x 30 100 x 100

Dimensões

Dimensões da unidade de processamento 
(C x L x A)

mm 333 x 172 x 263 380 x 138 x 138 380 x 138 x 138 380 x 138 x 138 450 x 138 x 207 430 x 175 x 250 414 x 131 x 157 414 x 131 x 157 414 x 131 x 157 414 x 131 x 157 435 x 156 x 205 490 x 190 x 320 180 x 500 x 340

Dimensões da unidade de alimentação 
(C x L x A)

mm – 420 x 445 x 465 420 x 445 x 465 420 x 445 x 465 420 x 445 x 465 – 420 x 445 x 550 420 x 445 x 550 420 x 445 x 550 420 x 445 x 550 495 x 485 x 220 980 x 460 x 1200 825 x 600 x 1225

Instalação

Classe de proteção IP 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 40 54

Temperatura ambiente permitida °C 15 – 40 15 – 40 15 – 40 15 – 40 15 – 40 15 – 40 15 – 40 15 – 40 15 – 40 15 – 40 15 – 40 15 – 35 15 – 35

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

TruMark Station 1000 TruMark Station 3000 TruMark Station 5000 TruMark Station 5000R TruMark Station 7000

Lasers de marcação disponíveis TruMark Série 1000, 3000, TruMark 5010 TruMark Série 1000, 3000, 5000 TruMark Série 1000, 3000, 5000, 6000, 
TruMicro Mark Série 2000

TruMark Série 3000, 5000, 6000 TruMark Série 3000, 5000, 6000

Dimensões mm 410 x 521 x 831 630 x 820 (bancada) / 1750 (autónoma) x 670 860 x 2000 x 1310 820 x 1790 x 1105 1200 x 2000 x 1200

Peso (sem laser) kg 35 90 (bancada) / 160 (autónoma) 410 260 612

Ligação elétrica (tensão) V 100 / 240 100 / 230 115 / 230 115 / 230 200 / 400

Ligação elétrica (frequência) Hz 50/60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Ligação elétrica (amperagem) A 2,6 a 230 V 3 / 4 / 6 / 9 / 13 10 / 13 / 15 / 16 / 20 10 / 16 12,5 / 25

Consumo máx. de potência W 600 600 2550 2000 5000

Dimensões máx. da peça de trabalho mm 250 x 150 x 300 440 x 200 x 350 680 x 500 x 700 200 x 190 x 200 1000 x 400 x 500

Peso máx. da peça de trabalho kg 5 12 50/25 (com eixo X/Y) 2 x 10 100/25 (com eixo X/Y)

Eixos disponíveis Z (manual) Z X | Y | Z Z X | Y | Z

Curso máx. mm 150 200 300 | 300 | 500/442 (TruMicro Mark) 265 650 | 375 | 400

Velocidade de deslocamento m/min – 3 6 | 6 | 1,5 1 15 | 15 | 0,7

Eixo rotacional mm 65 65 65, 150 65 65, 150

Porta Manual Motorizada Motorizada, disponível com mesa de indexação rotativa Motorizada Motorizada

Sistema de exaustão Externo Integrado, externo possível Integrado, externo possível Externo, opcionalmente integrado Integrado, externo possível

Classe de proteção do laser 1 1 1, 4 possível 1 1

TruMicro Mark 2020, 2030

Dados técnicos

TruMark Série 
1000

TruMark Série 
3000

TruMark  
5010

TruMark Série  
5000

TruMark  
6030

TruMark 5010 
MobileMarker

TruMicro Mark 
2020, 2030

1110 3020 3130 3230 3330 5020 5040 5050 5070

Qualidade de feixe (M²)/Distribuição  
de intensidade

< 1,5 / TEM00 < 1,5 / TEM00 < 1,2 / TEM00 < 1,2 / TEM00 < 1,5 / TEM00 1,6 / Modo  
de baixa ordem

2,0 / Modo  
de baixa ordem

3,7 / Modo  
de baixa ordem

1,6 / Modo  
de baixa ordem

3,7 / Modo  
de baixa ordem

< 1,3 / TEM00 1,6 / Modo  
de baixa ordem

< 1,3 / TEM00

Comprimento de onda nm 1064 1064 1064 532 355 1062 ± 3 1062 ± 3 1062 ± 3 1062 ± 3 1062 ± 3 1030 1062 ± 3 1030

Frequência de repetição do impulso kHz 15 –100 1–100 1–100 1–100 1–120 1– 200 cw, cwm,  
1–1000 kHz

cw, cwm,  
1–1000 kHz

cw, cwm,  
1–1000 kHz

cw, cwm,  
1–1000 kHz

1–120 
40–120 kHz

1– 200 Máx. 2000

Diâmetro focal mínimo µm 50 30 28 15 16 45; f = 160 41 70 28 70 50 70 34

Comando máx. de posição de focagem interno mm ± 7 ± 60 ± 60 ± 60 ± 18 ± 27; f = 254 ± 60 ± 60 ± 60 ± 60 ± 50 – –

Tamanho máx. do campo de marcação mm2 110 x 110 290 x 290 290 x 290 230 x 230 170  x 170 290 x 290 290 x 290 290 x 290 290 x 290 290 x 290 180 x 180 50 x 70 180 x 180

Tamanho padrão do campo de marcação mm2 110 x 110 110 x 110 110 x 110 110 x 110 110 x 110 110 x 110 110 x 110 110 x 110 110 x 110 110 x 110 125 x 125 50 x 30 100 x 100

Dimensões

Dimensões da unidade de processamento 
(C x L x A)

mm 333 x 172 x 263 380 x 138 x 138 380 x 138 x 138 380 x 138 x 138 450 x 138 x 207 430 x 175 x 250 414 x 131 x 157 414 x 131 x 157 414 x 131 x 157 414 x 131 x 157 435 x 156 x 205 490 x 190 x 320 180 x 500 x 340

Dimensões da unidade de alimentação 
(C x L x A)

mm – 420 x 445 x 465 420 x 445 x 465 420 x 445 x 465 420 x 445 x 465 – 420 x 445 x 550 420 x 445 x 550 420 x 445 x 550 420 x 445 x 550 495 x 485 x 220 980 x 460 x 1200 825 x 600 x 1225

Instalação

Classe de proteção IP 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 40 54

Temperatura ambiente permitida °C 15 – 40 15 – 40 15 – 40 15 – 40 15 – 40 15 – 40 15 – 40 15 – 40 15 – 40 15 – 40 15 – 40 15 – 35 15 – 35

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

Poderá encontrar mais informações em www.trumpf.com
■■ Fichas de dados técnicos disponíveis para download
■■ Capacidade para comparar claramente até três produtos
■■ Apresentação impecável em qualquer dispositivo final
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O que nos move:  
a nossa motivação
Seja na tecnologia de produção e de fabrico, na tecnologia laser ou no proces-

samento de materiais: para si, desenvolvemos produtos e serviços inovadores, 

 absolutamente fiáveis e adequados para o setor industrial. Para lhe oferecermos 

vantagens competitivas convincentes, damos tudo o que temos: o nosso know- 

how, experiência e muita motivação.

Indústria 4.0 – soluções para  
o seu futuro 

A quarta revolução industrial está a mudar o mundo  
da produção. É possível permanecer internacionalmente 
competitivo com todas estas mudanças? Sim, com as 
oportunidades oferecidas pelas redes digitais. Com as 
nossas soluções pragmáticas, prestaremos o nosso 
apoio em todas as etapas da sua jornada de fabrico em 
rede, ajudando-o a tornar os seus processos mais 
transparentes, mais flexíveis e, sobretudo, mais eficien-
tes. Isto permitir-lhe-á tirar o máximo partido dos seus 
recursos e garantir que o seu processo de produção 
fica preparado para o futuro.

TruConnect é sinónimo do Indústria 4.0 na TRUMPF.  
A gama de soluções liga o homem e a máquina através 
da informação, cobrindo em simultâneo todas as eta-
pas do processo de produção, desde o orçamento até 
à expedição das suas peças.
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Máquinas-ferramenta para o processamento 
 flexível de chapas e tubos

Corte a laser, estampagem, puncionagem, quinagem, soldadura a laser: para todos 
os processos da produção flexível de chapas, oferecemos máquinas personalizadas  
e soluções de automação, incluindo consultoria, software e serviços – permitindo 
que produza os seus produtos de maneira fiável e com alta qualidade.

Lasers para a tecnologia de produção

Seja no segmento macro, micro ou nano: temos o laser adequado e a tecnologia 
correta para qualquer aplicação industrial, para que possa produzir de forma 
 inovadora e, ao mesmo tempo, rentável. Além da tecnologia, também oferecemos 
suporte com soluções de sistema, conhecimento das aplicações e consultoria.

Alimentações elétricas para processos de alta 
 tecnologia

Da produção de semicondutores à produção de células solares: através dos nossos 
geradores de média e alta frequência, a corrente para o aquecimento por indução  
e para a excitação por laser e plasma recebe uma forma definida de frequência  
e potência – altamente fiável e de repetição precisa.

Visite o nosso canal  
no YouTube: 
www.youtube.com/ 
TRUMPFtube



TPT – Máquinas Ferramentas e Laser, Unipessoal, Lda. – A TRUMPF Company

Lagoas Park, Edifício 11, Piso 1

2740-270 Porto Salvo 

Portugal

A TRUMPF é uma empresa certificada segundo a norma ISO 9001

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