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Puncionagem –  
versátil e com grande 
potencial para o futuro
A puncionagem compreende muito mais do que apenas fazer furos em chapas.  

É possível fabricar peças completas com uma puncionadora. Os processos de 

 reperfilagem abrem-lhe as portas a todo um mundo novo. A versatilidade da 

tecnologia resulta da abundância das ferramentas utilizadas. Com os auxiliares 

de carga e descarga apropriados, é até possível automatizar a produção. Para 

muitas aplicações, a puncionagem é uma verdadeira tecnologia economizadora de 

tempo; use puncionadoras para aplicações específicas, para ajudar a assegurar  

o sucesso da sua empresa. 

Descubra a versatilidade da puncionagem  
com  peças exemplificativas.

Eis como a puncionagem tem vindo a melhorar 
continuamente.

A fascinante arte  
da  puncionagem
4 – 7

Uma tecnologia –  
muitas vantagens 
8 – 9
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A fascinante arte  
da puncionagem
De 0 a 1600 num minuto? Isso só é possível com uma puncionadora. Em meros 

60 segundos, consegue fazer 1600 furos na sua chapa metálica. Porém, a 

 puncionagem permite fazer muito mais do que isso: cria contornos, molda 

 chapas metálicas e transforma superfícies. Roscagem, estampagem, marcação, 

gravação ou rebarbagem? Com a ferramenta certa, a sua puncionadora pode 

tornar-se numa solução polivalente. 



5TruPunch Acessórios

  Puncionagem, 
 reperfilagem  
e roscagem:  
tudo isto com uma 
só máquina

  Poupança inigualável 
em diversas 
 aplicações

 Diversidade de  
peças graças  
às  ferramentas 
 inteligentes



6 TruPunch

1600 golpes em 
60 segundos
– só possível com uma puncionadora.

Acessórios

79
acessórios oferecem-lhe 
 oportunidades infinitas:

44 geometrias padrão
10 acessórios de separação
20 acessórios de embutimento
5 ferramentas de marcação
Quinagem até 90°
Ferramenta de rotação de 360°
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142840
configurações variadas são disponibilizadas, 
mesmo pelo simples punção redondo. Esta 
ferramenta padrão permite-lhe  modificar o 
diâmetro, as secções chanfradas e os revesti-
mentos, em quase todas as  combinações.

Psst!
As superfícies de puncionagem 
anguladas reduzem o ruído de 
puncionagem em até 50%, mini-
mizando também a deformação 
da chapa metálica. Ao encomen-
dar ferramentas da TRUMPF, 
 estes chanfros estarão disponíveis 
gratuitamente.
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Diversidade de materiais – é bom saber
A puncionadora permite-lhe processar mais do que apenas 
 chapas metálicas. Teremos todo o gosto em lhe prestar 
 aconse lhamento personalizado.

Jack Percival, Diretor de Design,  
Future Automation, Reino Unido

Denis Macak, Chefe de Produção de  
Ferramentas de Puncionagem, TRUMPF

“Especialmente a roscagem 
acelerou muito o nosso pro-
cesso. Agora produzimos cai xas 
quatro vezes mais rápido do 
que produzíamos, e consegui-
mos gerir tamanhos de lote 
consideravelmente maiores.”

“A puncionagem traduz-se em 
extrema flexibilidade – uma  
só máquina permite produzir 
peças completas com furos 
puncionados, roscas e super-
fícies formadas.”
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Perfeição geométrica 
sem tratamento 
 posterior

Processamento 
 completo com uma  
só máquina
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inigualável
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TruPunch 5000 com 
ferramenta múltipla

TruPunch 5000 com 
ferramenta individual

Máquina de corte  
a laser equiparável

100%

50%

0%

As chapas perfuradas são um exemplo típico:  
Nesta aplicação, as puncionadoras vencem todas as outras 
tecnologias em termos de velocidade e rentabilidade. 

Descubra por si mesmo com o seguinte exemplo:  
Placa perfurada com 15 510 furos, formato médio de 
2500 x 1250 mm, espessura da placa de 1 mm, diâmetro  
dos furos de 8 mm

Resultado: 
o tempo de processamento pode ser reduzido em  
76% com uma só ferramenta, ou em até 95% com  
uma ferramenta múltipla!

Uma tecnologia – muitas 
vantagens
Nos últimos anos, a tecnologia de puncionagem tem evoluído continuamente: tire partido de 

 novos níveis de variedade de peças, facilidade de utilização e qualidade. Por conseguinte, agora, 

as ferramentas de puncionagem de alta qualidade praticamente não deixam quaisquer rebarbas 

de puncionagem. A configuração, classificação e remoção nunca foram tão fáceis – isto significa 

que pode produzir até mesmo tamanhos de lote pequenos de forma flexível e eficiente.

Embutimento com 
 perfeição geométrica

Só uma puncionadora consegue obter 
formas geometricamente precisas com 
o mais alto nível de qualidade – sem 
 rebordos ou salpicos, nem deformações 
ou riscos. Isto significa, por exemplo, 
que pode criar um círculo perfeitamente 
redondo ou um quadrado com ângulos 
retos exatos. 

Processamento 
 completo

Puncionagem, separação, embutimento, 
rebaixamento, roscagem, laminagem, 
marcação e rebarbagem: uma puncio-
nadora está perfeitamente apta para 
 realizar todos estes passos de processa-
mento. Isto permite poupar tempo, uma 
vez que a configuração e programação 
só têm de ser efetuadas uma vez. A 
vantagem para o utilizador: é possível 
fabricar uma vasta gama de peças numa 
só máquina – e estes processos podem 
ser completamente automatizados, se 
assim se pretender. 

Puncionar mais  
rápido

Se estiver a produzir várias formas idên-
ticas de uma só vez, a puncionagem  
é de uma rapidez incomparável e bate  
a concorrência no preço – as punciona-
doras TRUMPF asseguram isto através 
de uma gama de opções de separação, 
embutimento e quinagem quase infinita.
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O fim das interrupções 
de produção
Tamanhos de lote mais pequenos com crescente diversidade e exigências em 

 termos de qualidade – como satisfazer as exigências dos seus clientes no futuro? 

As puncionadoras modernas da TRUMPF fornecem-lhe um vasto leque de 

 oportunidades: com ferramentas versáteis, processos precisos e soluções de 

 automação inteligentes. Aposte na melhor solução de puncionagem para  

o futuro da sua empresa – e ganhe esta vantagem face à concorrência.
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Tempos de confi-
guração  curtos  
e elevada produti-
vidade

Processos lineares 
e elevada 
 disponi bilidade  
da máquina

Menos mão  
de obra, mais 
 rendimento

Conceito de ferra-
menta  inteligente

Com as ferramentas TRUMPF de 
alta qualidade, qualquer pedido 
dos seus clientes é concretizável. 
O que tem de especial: o cabeçal 
de puncionagem pode inclinar  
e virar todas as ferramentas para 
qualquer ângulo pretendido. 
 Todas as ferramentas podem ser 
posicionadas em qualquer esta-
ção de ferramenta, independen-
temente do seu tamanho.

Processos de 
 máquina fiáveis

Funções inteligentes e uma vasta 
gama de opções de descarrega-
mento e classificação apoiam-no 
na operação da máquina e tor-
nam os seus processos lineares 
e fiáveis. 

Maior rendimento 
com automação

A TruPunch pode ser automati-
zada com facilidade. Uma vasta 
gama de opções está também 
disponível para integrá-la em sis-
temas de produção existentes. 
As possibilidades de automação 
inteligentes aliviam o operador  
e aumentam o rendimento. 
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A ferramenta certa para cada aplicação

Ferramentas: Puncionagem 
com cabecinha
Quer sejam padrão ou uma solução especial: escolha sempre a ferramenta certa da maior gama 

do mercado. Nós próprios fabricamos todas as ferramentas de puncionagem e reperfilagem, 

usando aços de alta qualidade – para que cumpram as mais elevadas exigências dos nossos clientes. 

Desfrute dos curtos tempos de entrega das ferramentas padrão e especiais e de uma vasta gama 

de serviços adicionais a custo zero, tais como a chanfradura de punções. 

Marcação, gravação ou rebarbagem: todas as ferra-
mentas de puncionagem e embutimento da TRUMPF 
estão disponíveis como ferramentas padrão, ou, se 
necessário, como ferramentas especiais. 

As nossas ferramentas de puncionagem convencionais podem 
ser usadas com as puncionadoras convencionais e a laser da 
TRUMPF de qualquer geração. Estas ferramentas são especial-
mente duradouras graças ao revestimento de alta qualidade. 
Elas encontram-se disponíveis em formas e tamanhos variados. 
Para usar estas ferramentas basta ter a cassete de ferramentas 
RTC universal.

As puncionadoras sabem fazer mais do que apenas furos em 
chapas. Reperfilagem significa puncionagem em 3D – produzir 
rebaixamentos, pontes, ilhós, e muitas outras funções adici-
onais. Estas ferramentas também conseguem criar roscas dire-
tamente nas chapas. Isto pode ser conseguido num só passo, 
pelo que é mais barato do que o uso de porcas soldadas ou de 
embutir.

Graças ao inteligente cabeçal de puncionagem e à ferramenta 
correspondente, é possível processar, na íntegra, diversos 
componentes complexos numa máquina, inclusive sem rebar-
bas, se necessário. Isto é possível, poupando os recursos 
 financeiros, mesmo com pequenas quantidades – graças ao 
baixo custo das ferramentas e ao tempo de configuração 
 reduzido. 

Para o desenvolvimento das nossas ferramentas de puncio-
nagem, damos grande valor ao diálogo e à colaboração próxi-
ma consigo. E, se ainda assim, não encontrar uma ferramenta 
apropriada para as suas exigências? Em estreita parceria consi-
go, os nossos especialistas desenvolvem ferramentas especiais 
que correspondam às suas exigências. Graças ao nosso fabrico 
interno e aos testes exaustivos, pode ter a certeza de que a sua 
nova ferramenta irá funcionar corretamente, logo à primeira.
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Ferramentas inteligentes e de alta qualidade,  
fabricadas por nós:   
Ferramentas de puncionagem da TRUMPF.
www.trumpf.com/s/imbkg4

Sabia que ...  
Todas as ferramentas TRUMPF vêm das 
nossas próprias instalações de fabrico. 
Nós expedimos 80% das nossas ferra-
mentas em 24 horas. As encomendas 
podem ser feitas, como toda a facilida-
de e comodidade, na nossa e-shop 
 MyTrumpf.

“De manhã, encomendei a ferramenta 
para o nosso novo pedido, de maneira 
conveniente, na e-shop MyTRUMPF –  
e, nesse mesmo dia, ela foi expedida.”

Uwe Hoffmeister, CEO da B&H Metalltechnik, Alemanha

A configuração inteligente  
permite-lhe poupar tempo

A sua máquina TruPunch oferece um tempo de configu-
ração incomparavelmente curto, graças ao seu cabeçal 
de puncionagem de ferramenta única, às MultiTools e 
às cassetes de ferramentas.

O suporte de ferramenta totalmente rotativo também funciona 
como acionamento das ferramentas MultiTool da TRUMPF. 
Até dez punções podem ser integrados numa só MultiTool, 
aumentando a capacidade de acomodação de ferramentas da 
sua máquina. Como é evidente, cada ferramenta individual 
na MultiTool pode ser rodada em qualquer direção. Isto per-
mite-lhe trabalhar com maior produtividade e reduzir os in-
vestimentos e o tempo de configuração. 

As cassetes de ferramentas da TRUMPF são feitas de plástico 
reforçado com fibra e oferecem várias vantagens: o peso re-
duzido permite obter altos valores de aceleração na máquina, 
assegurando, ao mesmo tempo, a fixação segura de ferra-
mentas pesadas na respetiva posição. Graças ao auxiliar de 
transporte, é possível levar três cassetes de ferramentas numa 
mão. A marcação com clipes coloridos ajuda a identificar as 
cassetes num relance.
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Um investimento que vale a pena:  
Puncionadoras da TRUMPF.  
www.trumpf.com/s/avjtu2

Concebido para o seu 
 sucesso
Da configuração à puncionagem, passando pela descarga das suas peças: até ao mais ínfimo 

detalhe, as máquinas TruPunch estão concebidas para lhe assegurar as maiores vantagens 

 possíveis. O resultado são peças de alta precisão e sem riscos – continuará a poder confiar 

 nelas a 100%, mesmo passados vários anos.

“Enquanto nosso cliente, pode 
encontrar a máquina ideal 
para as suas necessidades, que 
também satisfaz as suas exi-
gências em termos de potência 
e rentabilidade. Todas as 
 máquinas oferecem-lhe uma 
vasta gama de funções que  
o auxiliam nas tarefas diárias 
de fabrico.”

Andreas Kettner-Reich, Chefe de Gestão  
de Produtos e Suporte Técnico de Vendas, 
TRUMPF
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* Os valores aplicam-se à TruPunch 1000 (S19).

Liberdade de puncionagem em 360°

Um rodízio de talentos em vez de um revólver: o cabeçal 
de puncionagem de ferramenta individual consegue 
 rodar qualquer ferramenta para qualquer ângulo preten-
dido. Isto permite reduzir o material usado, o número 
de ferramentas necessárias e o tempo de configuração.

O cabeçal de puncionagem de roda livre oferece-lhe uma flexi-
bilidade sem precedentes. A capacidade de alinhar cada ferra-
menta de modo diferente reduz o total de ferramentas neces-
sário. Isto permite-lhe reduzir os custos de investimento. O 
eixo rotacional no cabeçal de puncionagem oferece-lhe plena 
liberdade de movimento e proporciona funções e recursos, 
como a MultiTool, a tecnologia de rebarbagem e quinagem, 
assim como a roscagem.

Descarregamento e classificação

As opções de descarregamento e classificação das 
 máquinas TruPunch permitem que a sua produção de 
puncionagem atinja o seu potencial máximo.

As peças boas são deslocadas numa calha até à cinta de 
transporte e, daí, elas seguem, em segurança e com o menor 
desgaste material possível, até ao operador, que poderá reti-
rá-las sem interromper a produção. A tampa de separação de 
peças grandes descarrega peças de até 400 mm x 600 mm 
automaticamente para contentores, paletes Euro ou cintas de 
transporte. A sua máquina separa peças de até 180 x 180 mm 
para dentro de até quatro caixas diferentes*

A sua máquina – o seu conceito

Do processamento no nível mais básico à operação 
 High-End: qual a conceção da máquina que mais se 
 adequa às suas necessidades?

A TRUMPF oferece conceções da máquina personalizadas 
para satisfazer exigências individuais. A conceção híbrida da 
TruPunch 1000 (S19) foi desenvolvida especificamente para 
utilizadores de nível básico: as chapas não são deslocadas no 
sentido Y, minimizando o espaço livre necessário para mon-
tagem. O seu acionamento elétrico torna-a especialmente 
económica. Todas as outras máquinas TruPunch operam em 
conformidade com o princípio de passar chapa. É aqui que o 
cabeçal de puncionagem permanece imóvel, enquanto a chapa 
metálica é deslocada. O seu acionamento de estampagem 
oferece grandes reservas de produtividade – assim assegura  
o equipamento ideal para âmbitos operacionais de potência 
média a alta.

A sua máquina pensa por ela própria

Funções inteligentes encurtam os seus processos  
e  ajudam-no a tirar o melhor partido possível do seu 
sistema.

Graças às funções inteligentes, a sua máquina consegue dete-
tar problemas e, por vezes, até solucioná-los autonomamente. 
Por exemplo, antes da substituição da ferramenta, os sensores 
inteligentes de monitorização da puncionagem verificam se 
efetivamente foi puncionado um furo na chapa. Isto permite à 
máquina detetar eventuais quebras de punções e informar o 
operador. O carregamento inteligente ajuda-o a alinhar a cha-
pa na máquina, enquanto a descarga inteligente monitoriza  
o processo de descarga. A função de deteção de formato da 
chapa compara o formato real com o formato alvo, após o 
carregamento, o que contribui para processos fiáveis e seguros.
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Máquinas 
potenciais

SheetMaster SheetMaster 
Compact

Sistemas de 
carro

SortMaster 
Pallet

SortMaster 
Box

SortMaster 
Box Linear

Funções Carregamento, 
descarregamento, 
classificação

Carregamento, 
descarregamento

Carregamento, 
descarregamento

Classificação Classificação Classificação

TruPunch 1000 (S05)

TruPunch 1000 (S19)

TruPunch 2000

TruPunch 3000

TruPunch 5000

Melhor puncionagem, 
automaticamente
Com a automação, a sua TruPunch realiza operações de puncionagem  

com maior produtividade – 24h por dia, se for preciso. Isto permite-lhe  

trabalhar com especial flexibilidade e assegura o equipamento ideal  

para eventuais novas exigências. Por falar nisso: é possível reequipar  

os componentes de automação da TRUMPF em qualquer altura. 

SheetMaster

Este componente carrega e descarrega 
a sua máquina e separa peças de 
 maneira fiável – aumentando a vida útil 
da sua máquina.

SheetMaster Compact

Fornece chapas automaticamente à 
 TruPunch e descarrega grelhas residuais. 
Assim, a sua máquina ganha em 
 eficiência.

ToolMaster Linear

Ganhe em capacidade de carga de 
 ferramentas para terminar as suas enco-
mendas ainda mais rapidamente.
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Puncionagem  
automatizada  
com a TRUMPF – 
poupe tempo e dinheiro.
www.trumpf.com/s/v1l4xh

Função de 
classificação 
integrada

ToolMaster 
Linear

GripMaster ShearMaster DisposeMaster TruStore Stopa

Classificação Manuseamento de 
ferramentas

Eliminação Eliminação Eliminação Sistemas de 
armazenamento e 
logística

Sistemas de 
armazenamento e 
logística
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Sucesso garantido
A escolha é sua, em qualquer classe de produtividade. Desde a eficiente máquina 

de nível básico TruPunch 1000 à produtiva máquina High-End TruPunch 5000:  

qual a mais adequada às suas exigências?
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A máquina certa para as suas exigências também 
pode ser encontrada online: www.trumpf.com/s/avjtu2

TruPunch 1000 
(S19)

TruPunch 3000 TruPunch 5000

Espessura  
da chapa

6,4 mm 8 mm

Formato Formato médio

Formato grande

Produtividade +++ ++++ +++++

Automação Sim Sim Sim
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01

02
03

04Inovadora
graças ao patenteado acionamento 
Delta Drive

Poupa espaço
ocupando 15% menos espaço 
do chão do que o modelo 
 antecessor

Preparada para  
o futuro
graças à conceção da máquina 
em constante expansão

A melhor da  
sua categoria
em opções de descarrega-
mento e classificação

TruPunch 1000 (S19)

A nova TruPunch 1000 (S19) está radicalmente diferente. As suas opções de automação são únicas 

na sua categoria. A melhor parte é que, para acompanhar a evolução do seu negócio, poderá 

 expandir esta máquina, tornando-a numa compacta célula de produção de puncionagem a laser.
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01 03

Delta Drive: este conceito de acionamento inovador oferece opções de 
 processamento e descarregamento inéditas.

A TruPunch 1000 (S19)  
ocupa 15% menos espaço do 
que o modelo antecessor.

A tampa de separação de 
 peças grandes permite-lhe 
 separar peças de maneira  
fiável e segura.

Reequipando o laser e acrescentando componentes adicionais,  
a TruPunch 1000 (S19) pode ser convertida na TruMatic 1000 fiber.

02 04

Para obter mais informações sobre a TruPunch 1000 (S05): 
www.trumpf.com/s/9xcl3d

Preparada para o futuro
graças à conceção da máquina em constante expansão

Rumo ao sucesso: com o primeiro conceito de máquina 
 modular para puncionagem e corte a laser do mundo, estará 
sempre apto a reagir com flexibilidade a situações de altera-
ção às encomendas. O seu negócio cresce – e com ele a sua 
máquina.

Inovadora
graças ao patenteado acionamento Delta Drive

Compacto e dinâmico – o acionamento foi revisto na íntegra 
pelos nossos especialistas em desenvolvimento. O patenteado 
acionamento Delta Drive anula a necessidade de deslocar a 
placa e a mesa de apoio pelo eixo Y, uma vez que, pela primeira 
vez, permite ao cabeçal de puncionagem deslocar-se para a 
frente e para trás, ou “voar”. Isto é possível graças a um siste-
ma de acionamento sofisticado.

A melhor da sua categoria
em opções de descarregamento e classificação

A tampa de separação de peças grandes permite-lhe auto-
matizar o descarregamento de peças com formatos de até 
400 mm x 600 mm. As cintas de transporte levam as peças 
até ao contentor certo. A máquina separa automaticamente 
peças boas de até 180 x 180 mm para dentro de contentores 
dispostos para o efeito. 

Poupa espaço
ocupando 15% menos espaço do chão do que o modelo 
 antecessor

A TruPunch 1000 (S19) permite-lhe reduzir em até 15% o 
 espaço necessário para a montagem. Mesmo após a auto-
mação dos processos de carregamento e descarregamento 
SheetMaster Compact, a máquina continua a ser compacta: 
os contentores de peças estão dispostos de maneira a não 
roubarem espaço.
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TruPunch 3000
Graças ao processamento sem grelhas residuais, esta máquina universal economizadora  

de recursos reduz, em média, em 10% o material consumido, caracterizando-se também  

pela sua eficiência energética na operação.

01

02
03

04

Eficiência 
 energética
da puncionagem

Mínimo desgaste 
de material
graças à matriz abaixável

Inteligente
com classificação automática 
de peças

Zero grelhas 
 residuais
para assegurar três vantagens
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01 03

O cabeçal de puncionagem elétrico poupa recursos.

O desviador de separação separa de maneira fiável as peças boas das de sucata.

O processamento sem grelhas residuais permite-lhe aproveitar melhor as suas 
chapas.

02

04

Para obter mais informações sobre a TruPunch 3000: 
www.trumpf.com/s/yzkqmo

Inteligente
com classificação automática de peças

A tampa de separação de peças separa rapidamente peças 
boas das peças de sucata de forma automática. O processa-
mento por filas também reduz o tempo de processamento.  
A SortMaster Box separa as peças boas para dentro de caixas 
padrão baratas, enquanto o DisposeMaster diferencia entre 
um máximo de três tipos de sucata e descarrega-a para con-
tentores de detritos.

Eficiência energética
da puncionagem

Com o seu cabeçal de puncionagem elétrico e um consumo 
energético médio de apenas 4,5 kW, a operação da TruPunch 
3000 é altamente eficiente a nível energético. O seu consumo 
de energia no modo standby também é baixo, e a máquina 
está equipada com um sistema de recuperação de energia.

Zero grelhas residuais
para assegurar três vantagens

A puncionagem sem grelhas residuais é especialmente fiável, 
poupa material e alivia o operador. As grelhas residuais não 
correm o risco de ficar presas, uma vez que são automatica-
mente trituradas e descarregadas. Os cortes de separação 
 comuns permitem-lhe aumentar a média de aproveitamento 
de cada chapa em 10%. A tampa de separação de peças se-
para peças boas dos resíduos de chapa e envia umas e outros, 
com flexibilidade, para o contentor pretendido.

Mínimo desgaste de material
graças à matriz abaixável

A matriz abaixável permite realizar operações de punciona-
gem e reperfilagem quase sem riscos e elimina o perigo de 
aprisionamento de peças. As mesas de escovas e as tampas 
de separação de peças escováveis também contribuem para  
a qualidade das peças.
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Acionamento 
 turbo
chega aos 1600 golpes/minuto

Qualidade  
e flexibilidade
graças à matriz ativa Eficiência material

graças às garras de aperto retráteis

Troca rápida de 
 ferramenta
com o ToolMaster Linear

TruPunch 5000
Esta máquina High-End define novos padrões: é altamente produtiva e dispõe de dinâmica máxi-

ma dos eixos, oferecendo a melhor qualidade de peças possível com flexibilidade, graças às garras 

de aperto retráteis e à matriz ativa. 
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01 03

Desempenho máximo: a TruPunch 5000 é a puncionadora mais rápida do 
mundo.

A matriz ativa assegura a reperfilagem ativa a partir de baixo e permite o 
 processamento livre de riscos.

Troca de ferramenta automática 
com o ToolMaster Linear.

As garras de aperto retráteis asseguram o máximo aproveitamento de cada 
chapa.

02 04

Para obter mais informações sobre a TruPunch 5000: 
www.trumpf.com/s/rbwhgq

Eficiência material
graças às garras de aperto retráteis

As garras de aperto retráteis asseguram a máxima qualidade  
e precisão das peças. A sua eficiência no uso do material ain-
da pode ser melhorada usando as áreas de proteção durante 
o carregamento de painéis. Geralmente, isto faz com que seja 
desnecessário mudar as garras, aumentando a sua produtivi-
dade. 

Acionamento turbo
chega aos 1600 golpes/minuto

Graças ao potente acionamento hidráulico, é possível realizar 
operações de estampagem a um máximo de 1600 golpes por 
minuto e operações de marcação a 2800 golpes por minuto. 
Os acionamentos sem folga permitem a aceleração máxima 
dos eixos. A alta velocidade rotacional do eixo C permite-lhe 
efetuar roscagens com extrema rapidez e processar contornos 
complexos com elevada produtividade.

Troca rápida de ferramenta
com o ToolMaster Linear

O ToolMaster Linear permite-lhe beneficiar de tempos de 
 processamento mais curtos e de uma capacidade de carrega-
mento de 18, 54 ou 90 estações de ferramentas com opção 
de expansão modular. Isto oferece-lhe flexibilidade excecional 
nas suas operações de puncionagem – incluindo o processa-
mento automático 24 h por dia. 

Qualidade e flexibilidade
graças à matriz ativa

A matriz de reperfilagem pode ser retraída para assegurar  
o processamento livre de riscos. O utilizador pode usar ferra-
mentas de reperfilagem com uma circunferência mínima de 
até 100 mm e processar as suas peças a partir de baixo, graças 
ao eixo de golpe ativo. 
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Dados técnicos
Estas páginas fornecem-lhe um resumo dos dados técnicos das máquinas TruPunch:

Dados técnicos

TruPunch 1000 (19) TruPunch 3000

Formato médio Formato grande Formato médio Formato grande

Área de trabalho mm 2500 x 1250 3050 x 1525 2500 x 1250 3050 x 1525

Espessura máx. da chapa mm 6,4 6,4 6,4 6,4

Força máx. real de puncionagem kN 165 165 180 180

Velocidade dos eixos (X e Y em simultâneo) m/min 100 100 108 108

Taxa máx. de golpes de puncionagem (gradual = 1 mm) rpm 600 600 1000 800

Ferramentas / com número de garras Itens 18 / 2 21 / 3 18  / 2 21  / 3

Tempo de troca de ferramenta individual s 3,2 3,2 3,1 3,1

Tempo de troca de ferramenta s 2,4 2,4 0,3 0,3

Desvio de posicionamento mm 0,1 0,1 0,1 0,1

Descarga de peças: tamanho máx. de peça mm 400 x 1250[1] 400 x 1250[1] 500 x 500 500 x 500

Descarregamento de peças: tamanho máx. de peça com  
mesa deslizante

mm – – – –

Espaço livre necessário mm 6500 x 5100 7650 x 7670 5000 x 6500 5800 x 7650

Consumo médio de energia durante a produção kW 3,5 3,5 4,5 4,5

[1] Remoção fiável de peças de até 400 mm x 600 mm, no máx.
Conteúdo sujeito a alteração sem aviso prévio. As informações contidas na nossa oferta e a nossa confirmação de encomenda são vinculativas.
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TruPunch 5000

Formato médio Formato grande

2500 x 1250 3050 x 1550

8 8

220 220

116 116

1600 1350

18  / 3 21  / 4

2,8 2,8

0,3 0,3

0,1 0,1

500 x 500 500 x 500

– –

6760 x 6100 7600 x 7000

9,5 9,5

100% de  
força real de puncionagem

A força real de puncionagem é a força que é efeti-
vamente aplicada na sua chapa. Graças à conce-
ção da TRUMPF, o respetivo valor é de 100%. Ao 
contrário da força real de puncionagem, a frequen-
temente citada força inicial que uma ferramenta 
aplica no cabeçal de puncionagem é menos impor-
tante, pois, dependendo do curso da ferramenta, 
há uma certa proporção da força que se perde. 
Portanto, será melhor fiar-se na força real de pun-
cionagem, uma vez que é esta a força que real-
mente importa. 
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TruServices.  
O seu parceiro de 
 desempenho
Para garantir o seu sucesso futuro, você precisa de serviços que definitivamente o coloquem à 

frente da concorrência por muito tempo. Quer isso signifique criar as melhores condições para 

uma produção bem-sucedida, quer usar os sistemas laser da 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 ren-

tável e num nível constantemente alto.

Consultoria sobre o dimensionamento de peças
Melhorar: se desejar focar gradualmente a sua produção na maximização do valor 
criado: trabalharemos juntos para alcançar esse seu objetivo. A consultoria sobre 
design de peças, por exemplo, permite-lhe descobrir como reduzir os seus custos de 
fabrico em até 60%, graças ao dimensionamento mais inteligente das chapas. O 
que deseja melhorar?

Assistência técnica: Se a flexibilidade e disponibilidade de equipamento nas 
 operações diárias são essenciais para si: estamos cá para o apoiar. O serviço de 
 assistência técnica e as redes de assistência técnica TRUMPF irão ajudá-lo. Pode 
contactar-nos muito facilmente, até através da aplicação.

Programa abrangente de cursos de formação profissional
Capacitar: Se deseja criar as melhores condições para um fabrico bem-sucedido: 
prestaremos o nosso apoio para esse fim. Use o nosso abrangente programa de 
cursos de formação profissional para expandir os seus conhecimentos e obter uma 
vantagem competitiva. Possuir a formação apropriada permite-lhe, por exemplo, 
programar a sua puncionadora mais rapidamente.
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Assistência técnica

Software de design  
e programação

Melhorias funcionais

Financiamento

Otimização de processos

Pacotes de vantagens

Ferramentas

Cursos de formação 
 profissional

Monitorização e análise

Contratos de assistência

Peças originais

Máquinas usadas

Saiba mais sobre o nosso pacote completo e abrangente de serviços úteis:  
www.trumpf.com/s/services
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Linhas de produção de 
puncionagem e quinagem 
com ligação à bobina 

Automação de peças de 
formato extragrande 

A sua exigência: Uma linha direta da bobina à chapa 
 dobrada, usando o „débito de peça 
 única“.

O utilizador deseja carregar chapas de 
até 4000 x 1500 mm de forma comple-
tamente automática, carregar formatos 
de chapas e peças acabadas com as 
mesmas dimensões automaticamente e 
descarregar peças separadas e eliminar 
automaticamente as grelhas residuais 
de até 4000 x 1500 mm.

A solução: Combine o seu sistema de bobinas 
com a puncionadora e o bloco de 
quinagem.

Pode combinar, por exemplo, uma 
TruPunch 5000 e uma LiftMaster.

As suas vantagens:   Não é necessário programar  
o sistema de bobinas

 O sistema de bobinas comunica  
com a puncionadora como unidade 
de carregamento externa

 As máquinas podem ser usadas  
quer integradas na linha, quer 
 individualmente

 Buffers compensam os diferentes 
tempos de ciclo da máquina (por 
exemplo, uso de uma BendMaster 
para o bloco de quinagem)

 Desfrute de maior flexibilidade  
na sua fábrica

 Pode adaptar a sua fábrica para  
esta ser compatível com diferentes 
formatos de chapa em menos  
de nada

 Rapidamente fica a dominar breves 
mudanças de tarefas e tamanhos  
de lote pequenos

TruPunchSmart Factory

Descubra as soluções de interligação 
em rede modular da TRUMPF  
com TruConnect.  
www.trumpf.com/s/smart-factory 

A melhor solução para  
a sua Smart Factory
A Indústria 4.0 está a mudar o nosso mundo profissional. De que forma pode reagir a esta 

 crescente complexidade na sua fábrica? Com TruConnect, poderá otimizar passo-a-passo todo o 

seu processo de criação de valor económico. Isto é conseguido interligando a sua produção em 

rede, não só digitalmente mas também fisicamente – desde software, máquinas e serviços à auto-

mação e sistemas de armazenamento e logística. Consulte-nos relativamente à melhor solução  

de produção para a sua Smart Factory. Poderá encontrar dois casos exemplificativos aqui:
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A paixão é o 
que nos move
Seja na tecnologia de produção e de fabrico, na 

tecnologia laser ou no processamento de materiais: 

para si,  desenvolvemos produtos e serviços inova-

dores, 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.

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

Máquinas-ferramenta para o processamento de chapas metálicas flexíveis  
e de tubos
Seja para corte a laser, puncionagem, 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 informa-
ções. Ela abrange todas as etapas do processo de produção – desde a oferta até ao 
envio das suas peças.

Lasers para 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 propriamente dita, 
também oferecemos suporte com soluções de sistema, conhecimento das aplica-
ções e consultoria.

Sistemas de alimentação elétrica para processos de alta tecnologia
Da produção de semicondutores ao fabrico de células solares: os nossos geradores 
de alta e média frequência fornecem eletricidade para aquecimento por indução, 
por plasma e excitação a laser, uma forma definida baseada na frequência e na soli-
citação – altamente fiável e com precisão de repetição.



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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