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A MURATEC, pela primeira vez na história das puncionadeiras, apresentou 
em 1994, um novo conceito tecnológico, o qual incorporou um mecanismo 
de articulação e acionamento do punção controlado por um servo motor AC. 
O processamento de chapas de metal na MOTORUM-2044TC sem o uso de 
óleo hidráulico faz com que ela seja a única puncionadeira a poupar recursos 
naturais do meio ambiente.

Na MOTORUM-2044TC, a força de puncionamento é instantaneamente 
gerada através do atuador do punção controlado por um servo motor. O 
servo motor consome energia somente durante o processo de 
puncionamento, reduzindo assim os custos de operação. 

A ausência de uma unidade hidráulica na MOTORUM-2044TC, dispensa 
gastos para manutenção dessa mesma unidade e elimina a troca periódica de 
óleo, filtros, válvulas e entre outros. 

O painel de LCD da MOTORUM-2044TC, entra em modo econômico 
quando não operado por um período de tempo pré-determinado. A tela volta 
ao modo normal se qualquer uma das teclas for pressionada.

Não há necessidade de ciclo de pré-aquecimento para a MOTORUM- 
2044TC. O operador da máquina pode iniciar a produção sem ter que esperar 
um período de aquecimento prévio, como em máquinas hidráulicas ou 
convencionais.

A MOTORUM-2044TC, incorpora todas as funções básicas necessárias para 
o processamento de chapas de metal, através de comandos simples e
acionamento rápido.

Conservação de energia e 

Baixo custo de operação

Design Ecologicamente Correto da MOTORUM-2044TC

Eficiência Energética

Operação Amigável Usuário - Máquina

Dispensa Uso de Óleo Hidráulico

Economia em Consumo de Energia CNC 

Inicialização Rápida da Máquina

M2044TC

Puncionadeira de Torreta CNC Servo Elétrica

* A aparência da máquina pode ser diferente da mostrada nas fotos do catálogo.
* Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Especificação de segurança
Máquinas em conformidade a Norma CE.

International Business Dept.
2, Nakajima, Hashizume, Inuyama-shi, AICHI 484-8502, JAPAN 
TEL: +81-(0)568-61-3645  FAX: +81-(0)568-61-6455

Headquarters
136, Takeda-Mukaishiro-cho, Fushimi-ku, KYOTO 612-8686, 
JAPAN
TEL: +81-(0)75-672-8138  FAX: +81-(0)75-672-8691

http://www.muratec.co.jp
e-mail  info@muratec.co.jp

MURATA MACHINERY, LTD
MACHINE TOOLS DIVISION

MURATA MACHINERY USA, INC
2120 Queen City Drive, P.O.Box 667609, 
Charlotte, N.C. 28208, U.S.A.
TEL: +1-704-875-9280  FAX: +1-704-392-6541
http://www.muratec-usa.com

MURATA MACHINERY EUROPE GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 3, D-47877, Willich, GERMANY
TEL: +49-(0)2154-914-250  FAX: +49-(0)2154-914-283
http://www.muratec-europe.de/
e-mail info@muratec.de

MURATA DO BRASIL COMERCIO 
E REPRESENTACAO DE MAQUINAS LTDA. 
Estrada de Santa Isabel, 3383-KM 38,5, 
Itaquaquecetuba-SP,CEP 08599-000, BRASIL
TEL: +55 (11) 4648-6222 FAX: +55 (11) 4648-6737 
www.muratec.com.br
e-mail muratec@muratec.com.br

MURATA (THAILAND) CO., LTD.
896/14 S.V.City Building 1, 9th Floor, Rama 3 Road 
Bangpongpang, Yannawa,Bangkok 10120, THAILAND 
TEL: +66-(0)2294-7734-40   FAX: +66-(0)2294-7732

MURATA MACHINERY (SHANGHAI) CO.,LTD
[Registry Add]
135 Fu Te Xi Yi Rd., Wai Gao Qiao Free Trade Zone, 
Pudong, Shanghai, CHINA
[Contact Add]
150 Xin Gao Rd., Qingpu Industrial Zone, 
Shanghai, 201700, CHINA
TEL: +86-(0)21-6921-2300 FAX: +86-(0)21-6921-2330
BEIJING BRANCH
Rm. 309 Yu Lin Bldg., Xiang Jun Nan Li Er Xiang Jia No.5, 
Chaoyang-qu, Beijing, 100020, CHINA
TEL: +86-(0)10-6597-3048 FAX: +86-(0)10-6591-1795
GUANGZHOU BRANCH
Room 635, United Star Hotel, 172 Chang Gang Rd., C.,
Guangzhou, 510250, CHINA
TEL: +86-(0)20-8434-2882 FAX: +86-(0)20-8434-3463

Sem reposição

Com uma reposição

25mm de passo

1mm de passo

Volume

Pressão

Capacidade de puncionamento

Espessura máxima da chapa

Curso do eixo Y

Curso do eixo X

Dimensões máximas 
da chapa (Y x X)

Profundidade da Garganta

Peso máximo da chapa

Velocidade dos eixos (X e Y)

Velocidade dos eixos simultâneos

Precisão do puncionamento

Velocidade de rotação da torre

Ar comprimido

Potência Requerida

Área 2700 mm x 4570 mm
 Peso 8.8 tons 
Altura 2210 mm 

Opcionais
• Unidade de Sucção de Cavacos
• Varitool

• Varimark
• Função de eliminação de rebarba

20 Ton. (200kN)
6.35 mm 

1335 mm 

1300 mm 

1250 mm x 1250 mm 

1250 mm x 2500 mm 

1300 mm 

105 kg 

240 gpm

900 gpm

75 m/min 

106 m/min 

± 0.1 mm

33 rpm

100 NL/min (0.1m³/min)

0.5 MPa (5 bar) 

18 kVA

Velocidade de 
Puncionamento

A

B

C

D

E

F

G

I/T

V/T

V/M

～12.7 mm

～25.0 mm

～38.0 mm

～50.0 mm

～64.0 mm

～75.0 mm

～89.0 mm

～75.0 mm

～12.7 mm x 12

20,40 characters
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2
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* Nas estações autoindex, a ferramenta Index (I/T), Varitool (VT) ou Varimark (VM)
pode ser selecionado como opções na combinação desejada..

Medidas do punção 
Redondo (mm)

Número de estações
18ST/3-index22ST/2-indexEstação

30% Redução

Máquina convencional

Puncionamento

Stand-by

Máquina Ecosustentável, Motorum consome 
energia somente no ato de puncionamento, 
graças ao mecanismo de acionamento do punção 
controlado por servo motor.

(Unidade: mm)

MURATA DO BRASIL
www.muratec.com.br
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Novo Mecanismo de Acionamento do Atuador
O mecanismo de acionamento do punção tipo positivo é 
ligado diretamente ao suporte na torreta, assim durante o 
ciclo de puncionamento não necessita de mola para o 
retorno do punção, garantindo dessa forma a operação 
de corte e repuxo mais eficiente e maior precisão, além 
de ser mais simples, mais econômico e de fácil 
montagem.

O acionamento do atuador da série Motorum 2044TC tem 
incorporado o CFRP (plástico reforçado com fibra de carbono) no 
mecanismo de alternância conectado diretamente ao servo-motor, 
tornando-o mais leve e mais rígido. O novo mecanismo de 
acionamento e a substituição do movimento alternativo reduziram 
as vibrações em 65%. Adicionalmente, há uma economia de 
energia pela redução na geração de calor do motor e pela 
recuperação de energia elétrica durante a frenagem.

Controle de Operação Inteligente

MURATEC apresenta a nova geração da 
puncionadeira de torreta Ecologicamente 
Correta, Energeticamente Eficiente e de 

Fácil Manuseio.

Puncionamento com Sistema Wiedemann

A unidade de sucção de cavacos proporciona melhora na 
qualidade de puncionamento e, minimiza o problema de 
retorno de cavaco em trabalho com chapa fina. Esta 
função é extremamente útil, quando a chapa em trabalho 
possui o filme protetor contra riscos.

Unidade de sucção de cavacos 
(Opcional)

Esta puncionadeira se destaca pela força de 20 toneladas, a qual é 
suficiente para processar as exigências de puncionamento e 
conformação. O modelo tem sido testado com êxito em 100,000 
batidas contínuas, em chapa de 6mm de espessura, utilizando a 
capacidade total de tonelagem. 

Capacidade de Puncionamento: 20 Ton

Os cilindros são acionados automaticamente para segurar 
a chapa ao longo do processo de reposicionamento.
Durante o puncionamento normal, o cilindro inferior se 
retrai para baixo a fim de evitar possíveis riscos no lado 
inferior da chapa.  

Cilindro de reposicionamento retrátil

Modos de Operações no 
acionamento do servo-motor de 
controle do punção 

Dimensão máxima da ferramenta (Unidade:mm)
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Special tooling mode

VARITOOL/VARIMARK (Opcional)

O VARITOOL está disponível nas configurações de 12 
ferramentas. O uso de VARITOOL em uma estação auto-
indexada aumentará, consequentemente, a capacidade das 
ferramentas da torreta. A configuração para estação com 12 
ferramentas comporta punção e matriz com diâmetro até 
12,7mm. O VARIMARK é equipado com 20 ou 40 caracteres 
alfanuméricos padrões e com caracteres de pontuação para 
estampagem das chapas.

Puncionadeira de Torreta CNC Servo Elétrica

3.2
4.5
6.0

Dia.88
Dia.54
Dia.37

57
42
29

10×78
10×75
10×48

 (Punção com ângulo de alívio)

Espessura Redondo Quadrado Retângulo

＊1

＊1

*1 - Dimensões válidas para configuração 
de torreta com 18 estações

Repuxo ： Diâmetro: 37mm 
  Espessura: 3.2mm

Veneziana: Largura: 18mm 
Comprimento: 64mm 
Espessura: 3.2mm*¹ 

CIMA

BAIXO

Esferas

Chapa

Suporte para Cilindro de 
reposicionamento

Orienta o operador no planejamento de produção e controla 
máquinas com automação transfere automaticamente os 
programas NC e dados de planejamento. Informações gerais 
são exibidas nesta função.

Modo de processamento para 1000 ferramentas com 5 
modelos de setup. Registra 30 tipos de materiais e espessuras. 
Permite configurar condições de processamento detalhado de 
todo o ferramental da empresa.

Diversas funções estão disponíveis para gerar arquivos de 
navegação opcional para inicio/término de processamento.  
Também é possível visualizar históricos de alarmes e manuais 
de operação.

Exibe informações sobre as ferramentas montadas na torre. 
Isto permite analisar as ferramentas para o plano de trabalho 
e indica quando são necessárias trocas de ferramentas.

Exibe a simulação na tela da máquina e identifica a operação 
atual destacada em vermelho. Verifica a sequência de 
puncionamento e andamento do processo.

Função mantém uma biblioteca das ferramentas montadas, 
conta número de golpes para punções e matrizes 
independentemente e permite o planejamento para afiação 
aumentando a vida útil do ferramental, assim como pré-
determinar o número de golpes.

*Esta função requer programa original da Muratec

*Esta função requer programa original da Muratec.*Esta função requer programa original da Muratec

Função de Planejamento Lista de Condições de Processo

Funções de Controle Função de Monitoramento da Torre

Função de Simulação de Processamento Gerenciamento de Ferramenta

Precise RAM control is delivered through the servo motor drive.
This precise control enables Ram Operation Patterns for a wide
range of processes.

Ram Operation Patterns

O servomotor é acionado 
alternadamente entre o ponto 
superior e inferior com movimentos
de avanço e retorno.
A posição superior pode ser ajustada de acordo com a 
espessura do material. Este controle proporciona um 
puncionamento de altíssima velocidade, excelente 
qualidade e alta produtividade.

Puncionamento de alta velocidade: 

C
ur
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Tempo

Operação de Conformação:

C
ur

so
 A

tu
ad

or

Tempo

Utilizando-se servomotor variável é 
possível controlar o curso do 
atuador entre o ponto morto 
superior e inferior, obtendo 
melhores resultados na geração de
 conformação. Outro benefício importante de controle é a 
capacidade de denifir o tempo de espera no ponto 
inferior permitindo o escoamento do material durante a 
conformação. 

O acionamento por servo-motor proporciona maior controle e 
precisão do atuador (punção). Este permite padrões de operação 
ideais para uma ampla gama de processos.

Cilindro de reposicionamento




