
Layout

Capacidade de puncionamentoDistância entre as torretas

Espessura máxima da chapa

Curso do eixo Y

Curso do eixo X

Dimensões máximas
da chapa (Y x X)

Peso máximo da chapa

Velocidade de
Puncionamento

Precisão do puncionamento

Velocidade dos eixos simultâneos

Velocidade de rotação da torre

Ar comprimido

Potência requerida

Sem reposição

Com uma reposição

Profundidade da Garganta

Distância entre as torretas

Velocidade de ferramenta indexada

Passo de 25 mm

Passo de 0.5mm (Nibbling)

Volume

Pressão
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54 Estações

2 Index

Layout da torre

44 Estações
4 Index

Escala de ferramentas
No. de Estações

10

28

6

4

2

2

2

10

16

6

4

2

2

4

Estação

X 12.7 mm

25.0 mm

38.0 mm

50.0 mm

64.0 mm

75.0 mm

89.0 mm

105.0 mm

120.0 mm

75.0 mm

12 Estações

20,40 Caracteres

B

C

D

E

F

G

H

J

INDEX

M/T

M/K

Punção Redondo
54ST/2 I/T 44ST/4 I/T

Opção
Varitool

Varitool Index

Varimark

Abertura de rosca com 4 estações

Abertura de rosca com 8 estações

Função da matriz de conformação retrátil

Ferramenta para eliminação de rebarbas

Unidade de sucção de cavaco Proteção da para baixo Garras programáveis

Prepação para automação: Carga e descarga de chapas automáticas

Varitool (Multi tool)

Indexable Varitool 

Varimark

Tapping

In turret bending

Deburring operation

Downward form protection

Programmable work holders

Cell Ready

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

6.35 mm

30 tons

1360 mm

2580 mm

1250 mm x 2500 mm

1250 mm x 5000 mm

1340 mm

1665 mm

M3048TG M3058TG

1525 mm x 2500 mm

1525mm x 5000 mm

1620 mm

25 mm

150 kg

510 gpm

125 m/min

± 0.1 mm

35 rpm

100 rpm

1000 gpm

0.1 m³/min

0.5 MPa [5 bar]

25 kVA

Área

Altura 2260 mm

4740 mm × 5190 mm (5330 mm × 5190 mm)

Peso 15 tons (17 tons)
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Punciondeira de Torreta CNC Servo Elétrica

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

CAT. NO. 92P2022 A 13-11-1（X-TU）
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Nova interface com tela sensitiva, melhor auxílio ao

operador e aumento da produtividade da máquina.

Economia de energia e comprometida com o meio ambiente.

Estabilidade na capacidade máxima.

4

2

3

Controle Inteligente

Muratec - Máquinas Ecológicas

Novas Opções de Processo Integrado
Elimina processos posteriores com a tecnologia própria.

Permite abertura de roscas, conformação, marcação, 

eliminação de rebarba e várias opções de automação.

A nova solução para 30 ton
Tecnologia inovadora mais recente
do inventor da Puncionadeira
Servo Elétrica

0

43

100

Hidráulica (30 t) Mecânica (30 t)M3048TG

85 % de redução

65 % de redução

(%) Comparação do consumo de energia

A estrutura em "C" original da Muratec foi projetada 
para separar a estrutura da base e da mesa. Mesmo na
tonelagem máxima, as vibrações não são transferidas 
para a mesa produzindo 
peças com maior
precisão e 
altíssima qualidade.

Uma estrutura de quadro largo que suporta a mesa 
com curso do eixo X de 2,500mm. Os fusos de esfera 
do eixo Y são controlados por servo-motores 
sincronizados. Ambos foram projetados para realizar o 
aperfeiçoamento de estabilidade e precisão do 
processo durante movimentos de alta velocidade.

Estrutura da máquina

Movido pelo objetivo de
aprimoramento 
constante, o servo-motor 
da Muratec foi projetado 
paralelamente à estrutura 
da puncionadeira.
Desta forma permite uma
estrutura compacta que 
gera menor tensão, maior 
rigidez e melhora a 
qualidade do furo e a vida 
útil da ferramenta.

Design de acionamento em linha

Base de mesa larga e eixo Y com duplo fuso de esfera

Uma máquina ecológica, a série Motorum consome
energia apenas no momento do puncionamento,
graças ao mecanismo acionado por servo-motor.

Economia de energia e baixo custo de
operação Estudo de tempo

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 Wiedemann dentro 
da indústria

Ferramentas padrão estilo Wiedemann (Sistema de Extração Positivo)

Estrutura em duas partes

M3048TGPuncionadeira convencional

15 min 32 s

4 min 42 s

Duplo fuso de esfera

Operação de
eliminação de

rebarba

Consumo de energia
durante o puncionamento

Consumo de energia
em espera

Operação de
puncionamento

70 % de redução

52 % de redução

Servo-motor

Exemplo de chapa de trabalho:
Aço carbono 1.2mm

Tamanho do material:
X1250 mm x Y1000 mm

No. de ferramentas usadas: 6
No. total de golpes: 660

Puncionadeira de Torreta CNC Servo Elétrica

1Design com base em pirâmide

15



Unidade de abertura de 
roscas com 4 estações 
(opcional)

Opcional

03 04

Função de matriz de conformação retrátil

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.

Unidade de Sucção de Cavacos

Proteção da conformação para baixo

Projetado pela Muratec, as operações de eliminação de 
rebarba podem ser executadas nos perfis internos ou 
externos das peças, usando ferramental original e 
especialmente desenvolvidos pela Muratec.
Rolamentos de esfera no punção e na matriz giram ao 
longo da borda perfurada ou cisalhada e eliminam as 
rebarbas das peças.

Opcional

Opcional

Através do modo de marcação de alta velocidade, as
peças podem ser marcadas com códigos, logotipos, 
linhas de dobra, guias de alinhamento, etc.

Modo de marcação de alta velocidade

A Varitool padrão está disponível para a estação de
autoindex em uma configuração de12 ferramentas.
Essa ferramenta aumenta a capacidade da torre com
ferramentas redondas de até 12,7 mm de diâmetro
ou outros formatos.
O novo Varitool/Index na configuração de 12 estações
permite que todas as ferramentas do Varitool tenham
indexação de 360°.
Cada ferramenta é programada como uma estação 
index, qualquer compensação nos eixos X ou Y é feito
automaticamente pelo 
CNC (apenas Varitool Z).

Varitool / VarimarkAbertura de roscas
2 

m
m

Duas opções de unidades de abertura de roscas 
estão disponíveis. A sincronização de velocidade de 
avanço e rotação usando servomotor permite a 
abertura de roscas com o alcance total das
medidas de roscas necessárias.

Unidades de abertura de roscas

Unidade de abertura de 
roscas com 8 estações 
(opcional)

Os ccavacos gerados são sugados para baixo do 
processo para melhorar a qualidade.

Unidade de vácuo de abertura de roscas

O número de operações de abertura de roscas é 
monitorado e o operador é notificado quando uma 
contagem pré-configurada é excedida.

Monitor de vida útil da ferramenta de 
abertura de roscas

A VARIMARK está disponível com 20 ou 40 caracteres 
de pontuação e alfanuméricos padrão.

Tecnologia Wilson Wheel

Opcional

Opcional

Operação de eliminação de rebarba

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

Marcador de chapas (Sheet Marker) Ferramenta de esfera, para
nervura e reforço (Roller Ball)

TecnologiaMate Precision Tooling

Fora de uso Em uso

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

Opcional

*As especificações variam, dependendo do tipo de material, diâmetro do furo, etc...

Tamanho da rosca: M2 ~ M10
Métodos de abertura de rosca: Usinagem / Laminação
Espessura máx. da chapa: 6.35mm

Características da máquina

As puncionadeiras de torreta convencionais sempre 
tiveram dificuldade com a conformação de repuxos tipo 
rosca para baixo. Uma vez que a peça processada é 
levantada da superfície superior da matriz, durante o 
movimento da mesa/chapa. Este opcional elimina a 
degradação do 
repuxo decorrente 
da interferência 
com a matriz.

Quando não estão em uso, as matrizes da ferramenta 
de conformação (alto-relevo) são retraídas até o nível 
das matrizes de corte. Isto evita a interferência da 
matriz de conformação com a peça e com as garras. 
Isso permite o livre movimento da chapa sem nenhuma 
restrição e melhora a qualidade do processo.
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Orienta o operador no planejamento de produção e 
controla máquinas com automação e transfere 
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 prédeterminar o número de golpes.

Troca e Preparação de Ferramentas

O monitor de tela sensitiva na área
de preparação e troca de ferramenta
fornece a orientação para o operador
sobre as trocas ferramentas para o
plano de trabalho planejado. Seja
para a troca do punção e da matriz
ou apenas a matriz devido a folga.

Monitor

Área de troca 
de ferramentaBotão para girar a 

torre manualmente

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




