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Layout da torre Escala de ferramentas

Especificações

Opções

Capacidade de puncionamento

Espessura máxima da chapa

Curso do eixo Y

Curso do eixo X

Dimensões máximas
das chapas (YxX)

Profundidade da garganta

Máximo peso da chapa

Velocidade de
puncionamento

Velocidade dos eixos (X e Y)

Precisão do puncionamento

Velocidade de indexação da torreta

Ar comprimido

Potência Requerida

Sem reposição

Com uma reposição

Volume

Pressão

Passo de 25  mm

Passo de 0,5mm

20 tons

 6.35 mm

1360 mm

2550 mm

1250 mm × 2500 mm

1250 mm × 5000 mm

1340 mm

150 kg

285 golpes/min.

900 golpes/min.

117 m/min

± 0.1 mm

35 rpm

0.1 m³/min

0.5 MPa [5 Bar]

19 kVA

・Unidade de sucção de cavacos
・Varitool
・Varimark
・Ferramenta para eliminação de rebarbas

Planta
Área
Altura
Peso

5150 mm × 4300 mm
2210 mm
12 tons

No. de Estações

32ST/2 Index

16

4

6

2

2

12

4

4

2

4

28ST/4 Index

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

Estação Punção Redondo
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* A aparência da máquina pode ser diferente da mostrada nas imagens do catálogo.
* Todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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A puncionadeira Muratec servo 
acionada vem evoluindo 
continuamente!
O novo acionamento do punção da
série Motorum tornou-se mais
simples, rígido e controla diretamente
o curso do punção, resultando em
maior velocidade de puncionamento e
produtividade além de reduzir a
vibração da estrutura em 65%.
O novo motor do acionamento é mais
eficiente, gera menor calor e
consumo, além da recuperação de
energia elétrica durante a frenagem.

Através do sistema positivo, o atuador está 
mecanicamente acoplado ao suporte de punção 
durante todo o ciclo de puncionamento. Este design 
assegura um puncionamento eficaz do material a ser 
processado. A combinação do design inovador, 
simples, econômico, durável, e de alta precisão, com 
mais de 80 anos de uso em campo tem comprovado 
as vantagens do sistema positivo.

Como uma máquina ecologicamente correta, 
amigável ao meio ambiente, a série Motorum utiliza a 
energia necessária apenas no momento da 
puncionamento garantindo grande economia.

Em 1994, a Muratec introduziu a primeira 
puncionadeira servoacionada do mundo.
Desde então, a nossa tecnologia líder na indústria 
de processamento de chapas, tem evoluído para 
atender as necessidades das próximas gerações.
Apresentamos o que há de mais recente 
em nossa premiada série Motorum.

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.

Padrões de Operação do Atuador (Punção)

Conservação de Energia 
e Baixo Custo Operacional

Ferramental estilo Wiedemann
(Sistema Positivo)

Mecanismo Simples de
Acionamento do Punção

Consumo de energia
durante o puncionamento

Consumo de energia em
Modo de espera (standby)

Comparação do consumo de energia

Puncionamento de alta velocidade:

Operação de Conformação:

Operação de baixo ruído:

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.

Através do controle total da velocidade do 
atuador, dentro de um ciclo de 
puncionamento, se obtém a redução 
definitiva de ruído e vibração.
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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 deste controle é 
a capacidade de definir o tempo de espera 
no ponto inferior permitindo o escoamento 
do material durante a conformação.

Nota: As fotografias deste catálogo incluem alguns opcionai..

Versatilidade
Compacticidade

Funcionalidade

!
!

!

A evolução da pioneira em puncionamento com servo-motor

 “ Confiabilidade pelo Design ” 

Puncionadeira de Torreta CNC Servo Elétrica
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Características da máquina

Os suportes inferiores de reposicionamento são 
retráteis e acionam automaticamente apenas na 
operação de reposicionamento.
Durante o puncionamento 
os suportes estão retraídos 
evitando riscos no lado 
inferior das chapas 
processadas.

Suportes inferiores de 
reposicionamento retráteis

Unidade de Sucção de Cavacos
A unidade de sucção reduz o problema de retorno de 
cavacos no trabalho com chapas finas e é 
extremamente útil no processamento de chapas com 
películas de proteção contra riscos, pois auxiliam na 
remoção dos retalhos de película nas peças cortadas.

Estruturas laterais rígidas e espessas, garantindo 
maior estabilidade e melhorando o processo de
puncionamento.

Estrutura Rígida

Mesa combinada de esferas de aço 
e escovas

A estabilidade e a confiabilidade do processo são
asseguradas pela utilização de guias lineares com 
dois pontos e fusos de esferas de alta precisão, para 
os movimentos de mesa nos eixos X e Y em alta 
velocidade.

Estrutura da mesa

Projetada para maior produtividade,
qualidade e facilidade de operação.

Impede danos significativos à
máquina. Os sensores de
colisão param a máquina, caso
o material se curve para cima
em direção à torreta, evitando
uma colisão.

Sensor de colisão

Para cima

Para baixo

Sapata de
reposicionamento

Chapa processada

Suportes inferiores
de reposicionamento

Mesa
combinada

Varimark
Dimensões dos caracteres
estampados:
2,1 mm x 3,2 mm (40 caracteres)
3,2 mm x 5,0 mm (20 caracteres)

Varitool
Tipo 12 estações

Marcador de Chapas (Sheat Marker)

Ferramenta de esfera, 
para rebarbar (Roller Ball)

Modo de marcação de alta velocidade

Mecanismo de auto-indexação de alta
velocidade

Indexação de alta velocidade
A indexação rápida, para qualquer ângulo, reduz o
tempo de produção para formas complexas.

Uma única ferramenta para eliminação de 
rebarba

Varitool
A Varitool padrão está disponível para a estação de
auto-index em uma configuração de 12 ferramentas. 
Esta opção aumenta a 
capacidade da torre com 
ferramentas redondas de 
até 12,7 mm de diâmetro 
ou outros formatos.

Varimark

Wilson Wheel

Mate Precision Tooling

Nervuras e Reforços (Rolling /Offset) Corte com Roletes (Rolling Shear)

Operação de eliminação de 
rebarba

Projetado pela Muratec, a ferramenta utiliza duas 
esferas de aço que tocam as bordas superior e 
inferior da peças puncionadas, eliminando a rebarba 
através da laminação do material, resultando em 
bordas perfeitamente arredondadas e sem rebarbas.

Estação Varimark executa marcações e 
codificações das peças através de 20 ou 40 
caracteres alfanuméricos 
padrão e caracteres de 
pontuação incorporados.

A M2048TE proporciona um processamento de chapas em alta velocidade, com confiabilidade e muita precisão.
Estas máquinas também aumentam a produtividade global, através da integração dos processos de rebarbação, conformação, 
rosqueamento e outros processos, com a redução de tempo necessário para a preparação da máquina e programação das peças.

A chave para o melhor processamento

As esferas de aço suportam chapas espessas, 
enquanto as escovas foram posicionadas de forma a 
manter a planicidade das chapas processadas. Esta 
mesa combinada é adequada ao trabalho com 
chapas finas e espessas.

Através do modo de marcação de alta velocidade, são 
produzidas marcações no material, para fácil e rápida 
identificação do produto, essas marcações podem ser 
utilizadas para identificação da peça na próxima etapa 
do processo.

A velocidade de indexação das ferramentas auto-index 
foi aumentada para 100 rpm. Resultando na redução 
do tempo de posicionamento em ângulos para 
indexação das ferramentas auto-indexadas, 
multi-ferramentas, ferramentas de marcação, com a 
diminuição significativa do tempo de ciclo das peças.

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

Opcional

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

Função de Planejamento Lista de Condições de Processo

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.

Funções de Controle Função de Monitoramento da Torre

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 de Simulação de Processamento Gerenciamento de Ferramenta

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.

Operações de Controle Inteligente

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

* Esta função requer programa original da Muratec




