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Euromac
meets 
your ambitions

Euromac é uma empresa reconhecida mundialmente como 
fabricante de máquinas para trabalhar chapas metálicas, 
como as Puncionadeiras CNC, Dobradeiras Horizontais e 
Cortadoras de Cantos utilizando as mais modernas tecno-
logias e redefinindo constantemente seu design através de 
nossos projetistas para atender aos mais exigentes requisi-
tos do mercado em termos de flexibilidade de trabalho.

Euromac está orgulhosa de ser uma empresa italiana com 
presença global na indústria de máquinas para trabalhar 
chapas metálicas.

Euromac, fundada em 1986, projeta, desenvolve, produz e 
vende máquinas-ferramentas convencionais e CNC. A vasta 
experiência de nossos engenheiros e projetistas combinada 
com o conhecimento de nossos clientes torna Euromac ino-
vadora e dinâmica.

Euromac cria produtos inovadores que são ao mesmo tem-
po fáceis de usar. Nós estamos alcançando nossos objeti-
vos ao utilizar as tecnologias mais recentes, bem como ao 
aperfeiçoar constantemente nossos projetos e os resultados 
mostram isso!

As máquinas Euromac estão adaptadas para atender aos re-
quisitos de clientes exigentes; a combinação de estado-da-
-arte e conceitos únicos asseguram a você produtos avan-
çados, produtivos e competitivos em todos os momentos.
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Com Euromac 
você tem 
a máxima flexibilidade 
de puncionado

Sistema Híbrido FLEX
Qual é melhor sistema, Elétrico ou Hidráulico? Por que não ter 
o melhor dos dois sistemas? Nosso único Sistema Híbrido que 
chamamos Flex (duas patentes pendentes) tem a potência do 
sistema hidráulico combinada com a precisão do controle ele-
trônico. Requer baixo consumo de energia de apenas 8,5 kW 
com média de 4,5 kW durante o puncionado. Além de ser capaz 
de definir o curso superior e inferior, o Sistema Flex para cada 
ferramenta permite-lhe definir:
- Velocidade de golpes de 10 a 2000 golpes/min
- Aceleração / Desaceleração de movimentação do cabeçote
- Tempo de parada nos repuxos/deformações (Dweel time)
Graças ao Sistema Flex qualquer proprietário de uma Punciona-
deira Euromac agora tem uma capacidade ilimitada de tipos de 
conformação, assim como as ferramentas para executar qual-
quer aplicação de forma rápida, confiável e de maneira custo-
mizada.

Sistema inovador Autoindex
O sistema único de motorização para a rotação das estações 
AutoIndex Euromac reduz a quantidade de componentes mecâ-
nicos e aumenta a resistência a fadiga, resultando em maior con-
fiabilidade e manutenção reduzida. Isto melhora a produtividade 
e reduz custos (patenteado).
Multiindex: Estações indexadas são capazes de indexar (ou 
seja, girar), com ferramentas mono-punções (simples ou de 
deformação) ou com nossos Multitools XMTE4, XMTE6 e 
XMTE10.

Estrutura monobloco tipo “C”
A estrutura de nossa máquina é constru-
ída em monobloco de ferro fundido no-
dular normalizado em Meehanite® com 
capacidade de suportar esforços de 
700N/mm2, projetado por “Método de 
Elemento Finito” (FEM), com cabeçote 
de puncionado usinado diretamente na 
estrutura monobloco. Em termos práti-
cos, significa maior robustez (sem pon-
tos de solda), precisão e uma estrutura 
confiável, sendo ela compacta, o que re-
quer menor espaço industrial, permitindo 
maior flexibilidade na carga de tamanhos 
diferentes de chapas.
 
Flexibilidade no uso do ferramental 
além dos meios convencionais
Escolha a configuração que você preci-
sa: desde mono-punção (A, B, C ou D 
até Ø 88,90 mm) até Multitool. Por que 
falar em número de “estações”? O que 
você precisa é flexibilidade de forma fá-
cil e rápida do setup, com ferramentas 
adequadas para o trabalho. Euromac lhe 
dá essa flexibilidade, nós falamos em 
número de “ferramentas” e número de 
“index” (até 66 ferramentas sendo 30 
Autoindex, nos modelos MTX).

servo-motor

cilindro 
hidráulico
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Evite micro-juntas

Elimine Micro-juntas e reduza o custo 
de mão de obra e operações secundá-
rias com a Porta de Descarga Automática 
para peças acabadas. Com este inovador 
sistema de descarga é possível descar-
regar peças já acabadas até 1200 mm 
x 900 mm, sem qualquer intervenção do 
operador. Opcional em todos os modelos 
com eixo Y 1250 mm ou 1500 mm.
 
Patente pendente.



15  Ferramentas
12  Ferramentas indexadas
3  Ferramentas fixas

Exemplos de Configurações de Torreta

23  Ferramentas
20  Ferramentas indexadas
3  Ferramentas fixas

27  Ferramentas
24  Ferramentas indexadas
3  Ferramentas fixas

O modelo MTX FLEX 6 satisfaz todas as 
necessidades para uma máquina de pro-
dução de alta performance e com redu-
zido custo de investimento. Vamos olhar 
para o desempenho: Capaz de empregar 
até 60 ferramentas, das quais até 30 po-
dem ser rotacionadas em 360º, em um 
único setup, completando as 6 estações 
de dimensão D, teremos muito mais do 
que se necessita. Combinada com o po-
sicionamento automático das pinças 
(patenteado e standard nos modelos ZX, 
MBX, MTX 6 e 12) ela torna a execução da 
peça mais fácil. Preparada para executar 
várias peças ou ter multitools adicionais 
já configurados e prontos para o próximo 

trabalho, enquanto a máquina está ope-
rando. A flexibilidade do exclusivo Siste-
ma de Torreta da MTX permite que você 
escolha a configuração certa para qual-
quer tarefa, de forma simples e rápida. 
Isso aumenta a produtividade e, em com-
binação com o baixo custo e investimen-
to, maximiza o seu lucro. O modelo MTX 
FLEX 6 é a máquina ideal para você se 
você quiser aumentar a produção de pe-
ças, mas ainda precisando de flexibilidade 
total para pequenos lotes sem gastar mais 
horas na execução do trabalho. Combine-a 
com o nosso sistema de carga e descarga 
automático e obtenha produtividade aci-
ma de tudo.

forte
acessível
fácil
rápido
flexível
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As 6 estações B da MTX FLEX 12 apre-
sentam o recurso retrátil para as ma-
trizes para maior flexibilidade no uso de 
ferramentas de deformação/especiais. 
As ferramentas de deformação para tor-
retas normalmente têm uma matriz “ati-
va” (móvel). Estas matrizes sobressaem 
alguns milímetros em relação à altura das 
matrizes normais, necessitando de uma 

PUNCHING FORMING 
TOOLS

FORMING

atenção especial no set-up e na progra-
mação. Todas as 6 adicionais estações B 
da MTX FLEX 12 podem ser levantadas 
até 6 milímetros quando a ferramenta de 
deformação é realmente acionada e abai-
xada quando for necessário eliminar esta 
restrição quando se está puncionando 
evitando colisões e riscos na chapa.

Porta de Descarga

Descarga de peças já acabadas de di-
mensões de 80x80mm até 350x350mm 
com sensor de presença standard. Dis-
ponível para os modelos MTX Flex 6, 12 
e ZX FLEX.

Sistema de Deformação (Upforming)



21  Ferramentas
12  Ferramentas indexadas
9   Ferramentas fixas

Exemplos de Configurações de Torreta

29  Ferramentas
15  Ferramentas indexadas
14  Ferramentas fixas

43  Ferramentas
20  Ferramentas indexadas
23  Ferramentas fixas

Se a MTX Flex 6 oferece excelente de-
sempenho a MTX Flex 12 vai além. A 
MTX Flex 12 possui todas as flexibilidades 
e opções da MTX Flex 6: o posicionamen-
to automático das pinças (patenteado e 
standard nos modelos ZX, MBX, MTX 6 e 
12), sistema de esferas pneumáticas para 
facilitar a carga da chapa, sistema flexível 
de torreta de rápido e fácil setup capaz de 
adaptar-se a qualquer trabalho e, claro, a 
exclusiva tecnologia do Sistema Híbrido 
FLEX. A MTX FLEX 12 vai além e atende 
as mais exigentes tarefas em puncionado 
da atualidade tronando-se em uma verda-
deira especialista para ferramentas de 
deformação.

Além das 6 torres tipo D (até Ø88.9mm) 
existentes na MTX Flex 6, a MTX Flex 12 
possui mais 6 do tipo B (até Ø31.7mm) 
com a matriz “ativa” (móvel). Tudo isso em 
uma torre compacta (menos de Ø600mm) 
com 27mm de passagem, permitindo total 
versatilidade no repuxo. As 6 posições B 
aumentam a capacidade e mais, com o re-
curso retrátil para as matrizes, aumenta 
a capacidade para utilização de ferramen-
tas para deformação/especiais. Veja ao 
lado o seu funcionamento. Graças ao al-
cance extra das estações B, a MTX FLEX 
12 torna-se a companheira perfeita para o 
opcional porta de descarga, facilitando na 
descarga de suas peças acabadas.

forte
acessível
fácil
rápido
flexível
além ...
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Não é apenas 
uma única estação, 
chame-a 
de Mini-torreta

Com rotação bidirecional de 360° de sua 
torreta, tanto para mono-punção (de um 
tamanho de A até D - Máx Ø 88,9mm) 
como para todos os Multitools (XMTE4, 
XMTE 6 e XMTE 10) e para qualquer fer-
ramenta dentro do multitool. Até 10 fer-
ramentas indexáveis em um setup e se 
o trabalho requer mais, uma troca de 
ferramenta necessita de apenas 45 se-
gundos do tempo do operador.



Exemplos de Configurações de Torreta
Você realmente precisa de uma torreta 
grande para ser produtivo? Comprando a 
máquina “certa” para executar uma tare-
fa é a chave para o sucesso.
Quer comprar um tanque se você precisa 
entregar flores? Você precisa de 40 fer-
ramentas para produzir gabinetes? Acre-
ditamos que, com até 10 ferramentas 
indexáveis em um setup, com sua criati-
vidade a peça pode ser desenvolvida.
Com seu excepcional desempenho de 
1000 golpes / min (passo de 1 mm), a ZX 
oferece plena capacidade de produção, 
bem como flexibilidade graças ao total Sis-
tema Híbrido Flex (descrito na página 5).

XMTE 6
6 - Ø  24 mm

XMTE 4
4 - Ø  31.7 mm

XMTE 10
2 - Ø  24 mm / 
8 - Ø  12.7 mm

Mono-punção
Tipo Torreta Alta
até Ø 88.9 mm

forte
acessível
fácil
rápido
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Gama de 
puncionadeiras

Todas as máquinas Euromac 
cumprem com as mais 
recentes normas CE.

Sistema 
de carga 
e descarga 
automático
Patente pendente

Flexibilidade e produtividade unidos 
em “um”
Apresentando um exclusivo, compacto 
e robusto design, o Sistema Euromac de 
Carga e Descarga Automático se encaixa 
em todas as máquinas Euromac e pode 
ser fornecido totalmente montado para 
que a instalação no local do cliente seja 
feita de maneira fácil e rápida.

Movimentação do Material
Como para todos os produtos EURO-
MAC, Flexibilidade é a palavra-chave, 
uma máquina pode trabalhar com uma 
variedade de dimensões de chapa. Do 
mínimo ao máximo, todos os tamanhos 
podem ser acomodados.

Dimensão máx. (mm) 3000 x 1500
Dimensão mín. (mm) 500 x 200
Espessura (mm)  0.5-6
Peso máx. da chapa (kg) até 200

Prevenção de carregamento 
de chapa dupla
Blocos magnéticos SIM
Sistema vibrador  SIM
Sopro de ar  SIM
Medição automática
da espessura de chapa SIM
Escovas separadoras para
materiais não-metálicos SIM

A produtividade não é medida apenas 
com o rendimento nominal da máquina, 
mas também outras variáveis entram em 
jogo: operação e programação por vezes 
podem ser críticas. Isso não ocorre com 
a EUROMAC, graças ao console comum 
de programação, a operação da MTX 
FLEX e do Sistema EUROMAC de carga 
e descarga automático, é realizada de-
maneira fácil e simples.

Requer reduzido espaço industrial
MTX FLEX 1250/30-2500 
sistema de carga/descarga 
ocupam apenas
C 6270 mm x L 5030 mm

Carga
carga máx.  (kg) 3000
altura máx. (mm) 300
sucção ajustável das ventosas SIM

Posição do pallet
A facilidade para carregar e descarregar as 
chapas e as peças produzidas se combi-
nam para maximizar  a sua produtividade.

Descarga 
Carga máx. (kg) 3000
altura máx. (mm) 400

Carga da matéria-prima (chapa) na mesa superior - descarga 
das peças (chapas processadas) na mesa inferior.

Ainda é possível o carregamento manual 
a fim de processar rapidamente peças ou 
lotes pequenos.



bx
autoindex

bx
multitool

mbx
autoindex

mtx
flex
1250/30-1300
1250/30-2250
1250/30-2500

mtx
flex
1500/22-2500

Pressão máx. de puncionado (kN) 300 220

Curso do eixo Y com Multitool (mm) / 
Mono-punção (mm)

Y = 1250 1300 / 1250 -

Y = 1500 - 1550 / 1500

Curso do eixo X (mm) 1300 / 2250 / 2500 2500

Reposicionamento automático em X (mm) até 10000 até 10000

Curso do punção controlado por CNC (mm) de 0.1 até 31 de 0.1 até 31

Sistema de Acionamento Servo-hidráulico standard standard

Precisão de Posicionamento (mm) +/- 0.05 +/- 0.05

Precisão de repetibilidade no repuxo (mm) +/- 0.1 +/- 0.1

Estações “D” Bidirectional Autoindex 3 3

Abertura máx. das pinças (mm) - standard 11 11

Posicionamento automático das pinças 2 2

Quantidade máx. de golpes/min:

com passo de 20mm 375 375

com passo de 1mm (Nibbling) 1000 1000

em marcação 2000 2000

Faixa de Espessura (mm) 0.6 - 6 0.6 - 5

Peso máx. da chapa com velocidade 
reduzida dos eixos (Kg)

150* 150*

Portas USB 6 6

Potência Instalada (kW) 8.5 8.5

Consumo médio (kW/h) 4.5 4.5

Peso aprox. (kg)

 X = 1300 6500 -

 X = 2250 7000 -

 X = 2500 7800 8800

Dimensões da máquina (mm)

 X = 1300 2240 x 3630 -

 X = 2250 3980 x 3630 -

 X = 2500 4840 x 3630 4840 x 3880

bx
multitool
1000/30-1250
1000/30-2000

bx
autoindex
1000/30-1250
1000/30-2000
1250/30-2000

bx
autoindex
1000/50-2000

Pressão máx. de puncionado (kN) 300 300 500

Curso do eixo Y com Multitool (mm) /
Mono-punção (mm)  

Y = 1000 1050 / 1000 1050 / 1000 1050 / 1000

Y = 1250 - 1250 / 1300 -

Precisão de Posicionamento (mm) +/- 0.1 +/- 0.1 +/- 0.1

Abertura máx. das pinças (mm) - 
standard

7 7 / 11 11

Quantidade máx. de golpes min: 

com passo de 20mm 250 250 140

com passo de 1mm (Nibbling) 550 550 250

Faixa de Espessura (mm) 0.6 - 7 0.6 - 7 0.6 - 11

Espessura máx. (mm)  
com pinças standard 

7 7 11

Espessura máx. (mm) com pinça 
opcional 13 mm (para cobre / alumínio)

12.5 12.5 12.5

Peso máx. da chapa com velocidade 
reduzida dos eixos (Kg)

150 150 150

Portas USB 6 6 6

Potência Instalada (kW) 6 7.5 8.5

Peso aprox. (kg)

 X = 1250 4000 4000 6000

 X = 2000 5000 5000 7000

Dimensões da máquina (mm)

 X = 1250 2240 x 3250 2240 x 3250 -

 X = 2000 3980 x 3250 3980 x 3630 3980 x 3630

dados técnicos

* para chapas acima de 50 kg recomenda-se o uso de mesa combinada de escovas e esferas

dados técnicos

* para chapas acima de 50 kg recomenda-se o uso de mesa combinada de escovas e esferas

zx
flex
1000/30-1300
1000/30-2250

zx
flex
1250/30-1300
1250/30-2250

zx
flex
1500/22-2500

Pressão máx. de puncionado (kN) 300 300 220

Curso do eixo Y com Multitool (mm) / 
Mono-punção (mm)

1050 / 1000 1300 / 1250 1550 / 1500

Curso do eixo X (mm) 1300 / 2250 1300 / 2250 2500

Reposicionamento automático em X (mm) até 10000 até 10000 até 10000

Curso do punção controlado por CNC (mm) de 0.1 até 31 de 0.1 até 31 de 0.1 até 31

Sistema de Acionamento Servo-hidráulico Standard Standard Standard

Precisão de Posicionamento (mm) +/- 0.05 +/- 0.05 +/- 0.05

Precisão de repetibilidade no repuxo (mm) +/- 0.1 +/- 0.1 +/- 0.1

Estações “D” Bidirectional Autoindex 1 1 1

Abertura máx. das pinças (mm) - standard 7 11 11

Posicionamento automático das pinças  2 2 2

Quantidade máx. de golpes/min:

com passo de 20mm 375 375 375

com passo de 1mm (Nibbling) 1000 1000 1000

em marcação 2000 2000 2000

Faixa de Espessura (mm) 0.6 - 7 0.6 - 8 0.6 - 5

Espessura máx. (mm) com pinça 
opcional 13 mm (para cobre / alumínio)

12.5 12.5 12.5

Peso máx. da chapa com velocidade 
reduzida dos eixos (Kg)

150* 150* 150*

Portas USB 6 6 6

Potência Instalada (kW) 8.5 8.5 8.5

Consumo médio (kW/h) 4.5 4.5 4.5

Peso aprox. (kg)

 X = 1300 4000 6000 -

 X = 2250 5000 7000 -

 X = 2500 - - 7600 

Dimensões da máquina (mm)

 X = 1300 2240 x 3250 2240 x 3630 -

 X = 2250 3980 x 3250 3980 x 3630 -

 X = 2500 - - 4840 x 3880

dados técnicos

mbx
6
1250/30-2250

mbx
6
1000/50-2250

Pressão máx. de puncionado (kN) 300 500

Curso do eixo Y com Multitool (mm) / 
Mono-punção (mm)

Y = 1000 1000 / 1050

Y = 1250 1300 / 1250

Curso do eixo X (mm) 2250 2250

Reposicionamento automático em X (mm) até 10000 até 10.000

Sistema de Acionamento Servo-hidráulico não disponível não disponível

Precisão de Posicionamento (mm) +/- 0.1 +/- 0.1

Estações “D” Bidirectional Autoindex 3 3

Abertura máx. das pinças (mm) - standard 11 11

Posicionamento automático das pinças 2 2

Quantidade máx. de golpes/min: 

com passo de 20mm 250 190

com passo de 1mm (Nibbling) 600 450

Faixa de Espessura (mm) 0.6 - 6 0.6 - 10

Peso máx. da chapa com velocidade 
reduzida dos eixos (Kg)

150* 150*

Portas USB 6 6

Potência Instalada (kW) 8.5 8.5

Consumo médio (kW/h) 4.5 4.5

Peso aprox. (kg)

 X = 2000 9000

 X = 2250 7000

Dimensões da máquina (mm)

 X = 2000 3980 x 3630

 X = 2250 3980 x 3630

* para chapas acima de 50 kg recomenda-se o uso de mesa combinada de escovas e esferas

dados técnicos

* para chapas acima de 50 kg recomenda-se o uso de mesa combinada de escovas e esferas

1 inch = 25.4 mm

Opcionais
Sistema de vácuo.

Opcionais
Terceira pinça automática.
Porta de descarga 350x350 mm nos modelos Y-1250/1500.
Sistema de vácuo.

Opcionais
Sistema de vácuo.

Opcionais
Terceira pinça automática.
Porta de descarga 350x350 mm nos modelos Y-1250/1500.
Porta de descarga 1250 (Y) x 900 (X) mm disponível para modelos MTX Flex com Y 1250.
Sistema de vácuo.
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Euromac tem dedicado um grande esfor-
ço no desenvolvimento de um console 
(painel) para permitir uma programação 
simples, intuitiva, e ainda produtiva da 
máquina.
TopPunch® é o software de controle de-
senvolvido especialmente pela Euromac 
e que é executado na máquina. As carac-
terísticas do TopPunch®:
- Fácil de usar e aprender, a interface intui-
tiva permite produzir peças em segundos
- Total controle sobre sua lista de pun-
ções que lhe permite programar cada 
ferramenta: curso, velocidade, acele-

ração e tempo de parada nos repuxos/
deformações. Compensação automática 
de espessura do material. Avisos progra-
máveis para o operador quando é neces-
sária a afiação das ferramentas.
- Gerencia graficamente sua configura-
ção de torre e verifica automaticamente a 
coerência entre as ferramentas previstas 
no programa e a configuração existente.
- Multitarefa: programa, testa, simula a 
peça seguinte, enquanto a máquina está 
funcionando.
- Operação customizada de acordo com 
o material, você pode programar opera-
ções específicas para serem executadas 
em materiais específicos: quantidade di-
ferente de lubrificação, aceleração dos 
eixos, sugestão de folga da matriz
- Gerenciador de Lotes: não só é pos-
sível como também é fácil de criar uma 
seqüência de trabalho para ter sua pro-
dução para todo o dia, semana e além, 
totalmente gerenciado.

Console
O console (painel) da Euromac para todas 
as máquinas está equipada com um no-
-break evitando perda de dados em caso 
de uma falta de energia elétrica. 
TopPunch® também permite que você re-
cupere um programa a partir de qualquer 
ponto em caso de avaria ou de apagão elé-
trico. Uma cópia adicional do controle do 
software TopPunch® pode ser instalado 
em qualquer PC ou Laptop permitindo a 
você não só programar simultaneamente 
mas também, eventualmente, executar 
uma cópia de segurança do console e 
trabalhar a máquina conectada a um PC 
qualquer, no caso de falha. Teleservice e 
diagnóstico: tudo que você precisa fazer 
é ligar o console à internet e, graças a 
um software customizado Euromac o seu 
console será conectado com segurança 
e remotamente para atualizar, diagnos-
ticar, verificar ou tomar o controle total. 
Diagnósticos Gráficos Online permite ao 
operador consultar rapidamente senso-
res, sinais ou o estado da máquina para 
localizar rapidamente a causa de um erro 
de funcionamento.

Programação off-line
Os arquivos DXF gerados pelos Clientes 
(conhecidos também como formato CAD) 
podem ser convertidos em linguagem de 
máquina (Euromac CNC) através de um 
software CAD-CAM externo, amplamente 
disponíveis em muitos fornecedores es-
pecializados ou através de nossos repre-
sentantes.

Idiomas
TopPunch® está disponível nos seguintes 
idiomas: Chinês, Tcheco, Alemão, Grego, 
Inglês, Espanhol, Persa, Suomi, Francês, 
Húngaro, Italiano, Coreano, Lituano, Ho-
landês, Polonês, Romeno, Russo, Eslove-
no, Tailandês, Turco e outros.

TopPunch® 
é o software de controle 
desenvolvido 
especialmente pela 
Euromac e que é 
executado na máquina.

Ferramental

Todas as máquinas aceitam em suas esta-
ções D, quer uma ferramenta mono-pun-
ção (tipo A, B, C e D - Máx Ø88.9mm) ou 

Definitivamente uma das 
características exclusivas 
das puncionadeiras 
Euromac é a 
flexibilidade do sistema 
de ferramenta

XMTE 4
4 - Ø  31.7 mm

XMTE 10
2 - Ø  24 mm / 
8 - Ø  12.7 mm

Mono-punção 
Tipo Torreta 
Alta
tamanho A - B - C - D
e todas as ferramentas 
de deformação/especiais

XMTE 6
6 - Ø  24 mm

um Multitool EUROMAC XMTE4, XMTE6 
ou XMTE10. Todos os Multitools Euromac 
podem ser usados para niblar (recortar/
roer) ou puncionar até uma capacidade de 
200 KN. Os Multitools Euromac são exclu-
sivos e protegidos por várias patentes.
O setup da ferramenta é rápido e simples, 
graças ao exclusivo design. O punção é 
totalmente guiado além disso, o martelo 
não gera qualquer carga lateral. A força de 
extração pode ser facilmente ajustada 
alterando ou removendo as molas internas, 

isto permite-lhe puncionar materiais de es-
pessuras grossas e finas, bem como mate-
riais muito moles (patenteado). O sistema 
de anti-marcação (opcional) evita marcar 
a chapa em materiais finos e delicados. 
Todos os multitools também permitem o 
ajuste do comprimento dos punções o 
que aumenta a vida útil de afiação da fer-
ramenta em até 3 vezes (8 mm de vida útil 
de afiação utilizando material de 1 mm de 
espessura), para isto basta girar a parte tra-
seira do punção.

Programação
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www.euromac.com

Euromac Spa 
Via per Sassuolo, 68/g 
41043 Formigine (MO) - Italy  
Tel. +39 059 579511 
Fax +39 059 579512 
euromac@euromac.it

FABRICADO E MONTADO NA 
ITÁLIA POR EUROMAC

máquinas para puncionar/ dobrar/ cortar cantos

Ressalva. Produtos atuais podem diferir um pouco das imagens mostradas neste catálogo.
Todas as informações e dados sobre este catálogo estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Ver. 1

Euromac também fabrica uma linha de dobradeiras horizontais 
(Digibend) e cortadoras de cantos.
Para maiores informações por favor visite www.euromac.com 
ou contate seu Representante Euromac local.

Máxima 
flexibilidade no 
puncionado


