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Euromac evolui o conceito da 
punçonadora com uma nova 
geração de centros de trabalho 
em chapa metálica genuína. 
Uma versatilidade imbatível e 
uma vasta gama de processos 
de maquinagem em comparação 
com máquinas laser.

Punçonagem, 
Deformação/Estampagem, 
quinagem, 
roscagem, 
...chanfro/rolling. 
Centro de Processamento de 
chapa – Mais que punçonagem.
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Nova estrutura monobloco em Meehanite®
Increases productivity and reliability
Aumenta a produtividade e a fiabilidade maior resistência 
e estabilidade com motores duplos no eixo Y (STX), o 
que garante: + 30% Volume +30% Velocidade +50% 
Aceleração.

Precisão e estabilidade. As suas melhores garantias
Desenhado por FEM (Método dos Elementos Finitos), 
proporciona uma resistência de 700N/mm² com um 
aumento no tamanho que permite que a máquina funcione a 
velocidades mais altas com maior estabilidade e, portanto, 
precisão na maquinagem. O cabeçote é construído 
diretamente num monobloco. Devido à estrutura mais 
estável, as velocidades de maquinagem e manuseio podem 
ser aumentadas mesmo em chapas maiores e mais pesadas, 
também auxiliadas pela terceira garra/pinça e pelas esferas 
montadas na mesa de trabalho. 
Por outras palavras, as punçonadoras Euromac vão de 
encontro a procura por unidades de alto desempenho e 
alta produtividade, ao mesmo tempo que reduz custos 
operacionais. 

Extraordinária flexibilidade de punçonagem.
Escolha a sua configuração ideal: monopunção (A, B, C 
ou D até Ø 88,90 mm) ou um Multiferramenta. Quem è que 
se importa com o número de “estações”? O que importa 
é a capacidade de configurar a sua máquina, rápida e 
facilmente, com as ferramentas necessárias para o trabalho 
a realizar. A Euromac dá-lhe tudo isto, e nós focamo-nos no 
número de “ferramentas” (até 66, 30 das quais index, capaz 
de realizar qualquer ângulo em 360°).

Muito mais do que uma máquina de punçonagem: um 
Centro de Processamento de Chapa Metálica completo.
Muitas vezes, não fazemos uso de todas as possibilidades 
que a tecnologia tem para oferecer. As punçonadoras 
Euromac são centros de trabalho de chapa muito 
completos. Todas as estações podem 
ser usadas para deformar, dobrar, 
chanfrar e roscar. O que os laser 
não permitem.... 
A Euromac faz o trabalho! 

Sistema Híbrido FLEX
O que é melhor, Elétrico ou Hidráulico? Porque não obter o 
melhor de ambos? O nosso sistema híbrido, único, a que 
chamamos FLEX, está patenteado e combina o poder da 
hidráulica com a precisão e velocidade do controlo electrónico. 
E combina isto com a economia de energia: com apenas 8,5 
kW, atinge um consumo médio 4,5 kW/hora ao punçonar. 
Além de definir o curso de cada punção, com o sistema FLEX 
também pode controlar: 
- Quantidade furos/tempo: de 10 a 2000 acertos/min 
- Aceleração/desaceleração do movimento da RAM
- Tempo de espera (antes e depois de cada golpe)
Devido ao Sistema Flex cada proprietário da Euromac tem 
agora o controlo total das operações de conformação, com 
precisão absoluta e constante, bem como a capacidade de 
lidar com qualquer aplicação com rapidez, confiabilidade e 
custo-benefício.

A interpolação dos eixos sincronizada com o percurso da 
RAM dá excelentes resultados nos processos de chanfro/
rolling e offset, sem marcas ou deformações.

Inovador sistema Autoindex
A rotação das ferramentas de acionamento direto nas 
estações Euromac AutoIndex utiliza menos componentes 
mecânicos para garantir resistência, maior confiabilidade e 
manutenção reduzida. Isto melhora a produtividade e reduz 
os custos (patenteado).

Multiindex: as estações de indexação são capazes de 
indexar (ou seja, girar) tanto com monopunções como com 
multiferramentas FMTE 4, FMTE 6 e FMTE 10 Multitools. 

Centro de Processamento de chapa metálica

MUITO MAIS DO 
QUE APENAS UMA 
PUNÇONADORA.

Máxima 
flexibilidade 
de maquinagem

servo motor

Cilindro 
hidráulico
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Alguns exemplos de uma vasta gama de configurações.

Velocidade, 
estabilidade
e precisão 
O eixo Y é acionado por 
dois motores para 
velocidade e aceleração 
combinadas com 
precisão na maqinagem.

STX atende a procura por um alto 
desempenho. Uma máquina de alto 
rendimento capaz de optimizar os 
custos operacionais. Graças ao eixo 
“Y” mais estável, as velocidades de 
maquinagem e manuseio podem ser 
aumentadas mesmo em chapas grandes 
e pesadas. 
A série STX está disponível com 
opcionais completos: Eixo X até 2500 
mm, carga e descarga, vácuo, porta 
de descarga lateral com sensor de 
peças, mesa de escovas combinadas e 
mesas esféricas e terceira garra/pinça 
hidráulica automática.

+30% de volume de garras/pinças
+30% de velocidade
+50% de aceleração

15  Ferramentas

12  Ferramentas indexadas 
3 Ferramentas fixas

27  Ferramentas

24  Ferramentas indexadas 
3  Ferramentas fixas

21  Ferramentas

12  Ferramentas indexadas 
9  Ferramentas fixas

43  Ferramentas

20  Ferramentas indexadas 
23  Ferramentas fixas
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Porta de descarga com 
sensor de peças

Eliminar micro-juntas e reduzir os custos 
de mão-de-obra e procedimentos 
secundários com a porta de descarga 
automática. Com este inovador sistema 
de descarga, peças acabadas de 
até 1250x1000 ou 1500x1000 mm 
(dependendo do tamanho da máquina) 
podem ser descarregadas sem a 
intervenção do operador). 

Disponível para STX e MTX PLUS.
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Velocidade, 
estabilidade, 
flexibilidade 
e precisão

Alguns exemplos de uma vasta gama de configurações.

A estrutura da MTX PLUS é um 
monobloco Meehanite® resistente 
a 700N/mm², concebido pelo FEM 
(método dos elementos finitos). A 
cabeça de punçonagem é directamente 
incorporada no monobloco. Em termos 
práticos, como todas as outras novas 
punçonadoras, a MTX tem uma estrutura 
mais robusta (sem pontos de soldadura), 
fiável, precisa e também particularmente 
compacta, utilizando menos espaço 
no chão e assegura uma elevada 
flexibilidade de carga de diferentes 
dimensões.
Ainda mais, devido ao sistema Flex, a 15  Ferramentas

12  Ferramentas indexadas 
3 Ferramentas fixas

27  Ferramentas

24  Ferramentas indexadas 
3  Ferramentas fixas

21  Ferramentas

12  Ferramentas indexadas 
9  Ferramentas fixas

43  Ferramentas

20  Ferramentas indexadas 
23  Ferramentas fixas

MTX pode continuara punçonar a elevada 
velocidade enquanto mantém uma 
constante profundidade no corte. Esta 
flexibilidade estende-se a turreta, com 60 
ou 66 ferramentas possíveis de colocar 
em simultâneo.

Sistema Autoindex 
A rotação das ferramentas de 
acionamento direto nas estações 
Euromac AutoIndex utilizam menos 
componentes mecânicos para garantir 
resistência, resultados de maquinagem 
mais confiáveis e manutenção 
reduzida, economizando tempo.
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Sistema Upforming
As 6 estações B da torreta MTX FLEX 
12 possuem matrizes retráteis para 
uma maior flexibilidade de deformação/
estampagem. As ferramentas padrão 
de torreta alta têm normalmente 
uma matriz”ativa”. Estas matrizes 
sobressaem alguns milímetros acima 

PUNÇONAGEM  FERRAMENTA DE 
DEFORMAÇÃO /ESTAMPAGEM

DEFORMAÇÃO /ESTAMPAGEM

da altura normal de um punção 
padrão, exigindo atenção especial à 
configuração e programação.
Todas as 6 estações B adicionais do 
MTX FLEX 12 só podem ser elevadas 
até 6 mm quando a ferramenta é 
realmente utilizada e permanecem em 
baixo quando não è utilizada, eliminando 
qualquer restrição.
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Forte, 
acessível,
fácil,
rápido
e muito
mais...

A estrutura da MBX Plus é um 
monobloco Meehanite® resistente a 
700N/mm², Concebido por FEM (método 
dos elementos finitos).
É uma máquina hidráulica de alto 
desempenho com o mesmo curso 
de eixo de alta velocidade da MTX 
Plus, alcançando 600 golpes por 
minuto. Possui algumas das principais 
características das punçonadoras 
Euromac, tais como a capacidade de 
deformar, chanfrar e entalhar. A MBX 
Plus também pode ser equipada até 60 
ferramentas, 30 das quais indexadas.

Alguns exemplos de uma vasta gama de configurações.

15  Ferramentas

12  Ferramentas indexadas 
3 Ferramentas fixas

23  Ferramentas

20  Ferramentas indexadas 
3  Ferramentas fixas

27  Ferramentas

24  Ferramentas indexadas 
3  Ferramentas fixas

Sistema Autoindex 
A rotação das ferramentas de 
acionamento direto nas estações 
EUROMAC AutoIndex utiliza menos 
componentes mecânicos para garantir 
resistência, resultados de maquinagem 
mais confiáveis e manutenção reduzida, 
economizando tempo. 
A gama de opcionais disponíveis para 
a MBX Plus incluí sistema de vácuo, 
mesas combinadas de escovas e esferas, 
Multitool FMTE 10, Multitool FMTE6 e 
Multitool FMTE4
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Sistema de vácuo
O nosso sistema de vácuo evita que 
restos permaneçam na chapa, podendo 
danificar a sua superfície e por vezes 
até a própria ferramenta. É fortemente 
recomendado no processamento de 
materiais finos, material com película 
protectora ou alumínio em geral. 
Opcional em todos os modelos.
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Carregamento 
•Carga máx. (kg): 3000 
•Altura máxima (mm): 300 
•Ventosa ajustável: SIM

Descarga
•Carga máx. (kg): 3000 
•Altura máxima (mm): 400 

O carregamento manual 
ainda é possível para 
acelerar produção de 
pequenas peças ou 
lotes.

Com o seu design único, compacto e robusto, o sistema 
de carga/descarga automática Euromac, está disponível 
em todos os modelos de punçonadoras (excepto a BX) e 
pode ser enviado totalmente montado: 
a instalação no local do cliente é rápida e fácil e o 
sistema está pronto para entrar em produção em 
apenas algumas horas.

Capacidade de carregamento e descarregamento
O fácil carregamento de material para punçonar e 
descarga de peças acabadas gera uma produtividade 
muito maior para o seu negócio.

Capacidade de maquinação 
Como para todos os produtos Euromac, a flexibilidade é 
fundamental: apenas uma máquina pode processar uma 
grande variedade de tamanhos. Todos as dimensões entre 
as dimensões mínimas e máximas indicadas podem ser 
processados.

•Dimensão máxima da chapa (mm)   3000 x 1500 
•Dimensão mínima da chapa (mm)   500 x 200 
•Espessura (mm)     0,5-6 
•Peso da chapa (kg)    até 200

Opcional

SISTEMA 
DE CARGA/
DESCARGA 
AUTOMÁTICA
Flexibilidade e 
produtividade, 
tudo em um

Em combinação com 
máquinas que tenham 
porta de descaraga, são 
fornecidos dois pontos de 
descarga adicionais: 
1) até ao tamanho máximo 
da peça 200x200 mm 
2) até ao tamanho máximo 
da peça 1500x1000 mm 
dependendo da dimensã 
em Y da máquina.

Evitar o carregamento duplo de chapa

•Blocos magnéticos    Sim 
•Sistema Shaker     Sim 
•Sopro de ar     Sim 
•Sistema automático de medição 
 da espessura da chapa    Sim 
•Escova separadora para materiais 
 não magnéticos     Sim

A produtividade depende não só da capacidade de 
produção da máquina, mas também de uma série de 
outros factores: a programação e operação do sistema 
pode muitas vezes ser crítica, mas não com a Euromac! 
A consola única torna a programação e a operação da 
máquina e o sistema de carga e descarga automática 
rápida e simples.

Necessidade de pouco espaço 
Exemplo: uma STX 1250/30-2500 com o sistema de 
carga/descarga automática ocupa apenas L 6270 mm x 
P 5030 mm
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Gama de máquinas
Todas as máquinas Euromac cumprem com 
os últimos regulamentos da CE

 
stx flex
1250/30-2500

stx flex 
1500/22-2500

Força máxima de punçonagem (kN) 300 220

Eixo Y com Multiferramenta /Monopunção (mm)

Y = 1250 1300 / 1250 -

Y = 1500 - 1550 / 1500

Eixo X (mm) 2500 2500

Reposicionamento automático em X (mm) até 10000 até 10000

Curso de controlo numérico (mm) de 0.1 to 31 de 0.1 to 31

Sistema de controlo de servomotores hidráulicos padrão padrão

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

Precisão na repetibilidade da deformação (mm) +/- 0.1 +/- 0.1

Estações Autoindex Bidirecionais 3 3

Abertura dos garras/pinças (mm) 11 11

Garras/pinças de posicionamento automático 2 2

Taxa máxima de acerto (1/min): 

Punçonagem com passo de 20 mm 460 460

Nibbling com passo de 1 mm 1080 1080

Marcação 2000 2000

Intervalo de espessuras (mm) 0.6 - 6.5 0.6 - 6.5

Peso máximo à velocidade reduzida do eixo (kg) 180 * 180 *

Porta USB 6 6

Potência instalada (kW) 8.5 8.5

Consumo médio (kW/h) 4.5 4.5

Peso aproximado (kg)

 X = 2500 9500 9800

Dimensões totais (mm)

 X = 2500 4850 x 3630 4850 x 3880

dados técnicos dados técnicos

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

mtx
flex
1500/22-2250-
2500

Força máxima de punçonagem (kN) 300 220

Eixo Y com Multiferramenta /Monopunção (mm)

Y = 1250 1300 / 1250 -

Y = 1500 - 1550 / 1500

Eixo X (mm) 1300 / 2250 / 2500 2250-2500

Reposicionamento automático em X (mm) até 10000 até 10000

Curso de controlo numérico (mm) de 0.1 to 31 de 0.1 to 31

Sistema de controlo de servomotores hidráulicos padrão padrão

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

Precisão na repetibilidade da deformação (mm) +/- 0.1 +/- 0.1

Estações Autoindex Bidirecionais 3 3

Abertura dos garras/pinças (mm) 11 11

Garras/pinças de posicionamento automático 2 2

Taxa máxima de acerto (1/min): 

Punçonagem com passo de 20 mm 375 375

Nibbling com passo de 1 mm 1000 1000

Marcação 2000 2000

Intervalo de espessuras (mm) 0.6 - 6 0.6 - 5

Peso máximo à velocidade reduzida do eixo (kg) 150* 150*

Porta USB 6 6

Potência instalada (kW) 8.5 8.5

Consumo médio (kW/h) 4.5 4.5

Peso aproximado (kg)

 X = 1300 8100 -

 X = 2250 8400 9100

 X = 2500 8500 9200

Dimensões totais (mm)

 X = 1300 2230 x 3630 -

 X = 2250 3990 x 3630 -

 X = 2500 4850 x 3630 4850 x 3880

*para chapas com mais de 50 kg de peso são necessárias mesas com escovas e esferas combinadas *para chapas com mais de 50 kg de peso são necessárias mesas com escovas e esferas combinadas

Opcionais
Terceira garra/pinça automática. 
Porta de descarga 1250 (Y) x 1000 (X) mm ou 1500 (Y) x 1000. 
Sistema de vácuo.

Opcionais
Terceira garra/pinça automática. 
Porta de descarga 1250 (Y) x 1000 (X) mm ou 1500 (Y) x 1000. 
Sistema de vácuo.
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mbx
6
1250/30-2250

mbx
6
1250/30-1300

Força máxima de punçonagem (kN) 300 300

Eixo Y com Multiferramenta/Monopunção (mm)

Y = 1250 1300 / 1250 1300/1250

Eixo X (mm) 2250 1300

Reposicionamento automático em X (mm) até 10.000 até 10.000

Sistema hidráulico controlado por servomotor não disponível não disponível

Precisão na repetibilidade da deformação (mm) +/- 0.1 +/- 0.1

Estações Autoindex Bidirecionais 3 3

Abertura das garras/pinças (mm) 11 11

Pinças de posicionamento automático 2 2

Taxa máxima de acerto 
(1/min - 1 mm de curso):

Punçonagem com passo de 20 mm 300 250

Nibbling com passo de 1 mm 625 550

Intervalo de espessura (mm) 0.6 - 6 0.6 - 6

Peso máximo à velocidade reduzida do eixo (kg) 150* 150*

Porta USB 6 6

Potência instalada (kW) 8.5 8.5

Consumo médio (kW/h) 4.5 4.5

Peso aproximado (kg)

 X = 1300 - 8100

 X = 2250 8400 -

Dimensões totais (mm)

 X = 1300 - 2230 x 3630

 X = 2250 3990 x 3630 -

  

zx
flex
1250/30-1300

zx
flex
1250/30-2250-
2500

Força máxima de punçonagem (kN) 300 300

Eixo Y com Multiferramenta/Monopunção (mm) 1300 / 1250 1300 / 1250

Eixo X (mm) 1300 2250/2500

Reposicionamento automático em X (mm) até 10.000 até 10.000

Curso de controlo numérico (mm) de 0.1 to 31 de 0.1 to 31

Sistema hidráulico controlado por servomotor padrão padrão

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

Precisão na repetibilidade da deformação (mm) +/- 0.1 +/- 0.1

Estações de Autoindex Bidirecional “D” 1 1

Abertura das garras/pinças (mm) - padrão 11 11

Pinças de posicionamento automático 2 2

Taxa máxima de acerto (1/min):

Puncionamento com passo de 20 mm 375 375

Nibbling com passo de 1 mm 1000 1000

Marcação 2000 2000

Intervalo de espessura (mm) 0.6 - 6 0.6 - 6

Espessura máxima (mm) com garras/pinças 
ab.. 13 mm (para cobre / alumínio)

12.5 12.5

 Peso máximo à velocidade reduzida do eixo (kg) 150* 150*

Porta USB 6 6

Potência instalada (kW) 8.5 8.5

Consumo médio (kW/h) 4.5 4.5

Peso aproximado (kg)

 X = 1300 7900 -

 X = 2250 - 8200

 X = 2500 - 8300

Dimensões totais (mm)

 X = 1300 2230 x 3630 -

 X = 2250 - 3990 x 3630

 X = 2500 - 4850 x 3630

Opcionais
Terceira garra/pinça automática. 
Sistema de vácuo.

bx
multitool
1000/30-1250
1000/30-2250

bx
autoindex
1000/30-1250
1000/30-2250  

bx
autoindex
1250/30-2250
1250/30-2500

Força máxima de punçonagem (kN) 300 300 300

Eixo Y com Multitool/
Monopunção (mm)  

Y = 1000 1050 / 1000 1050 / 1000 -

Y = 1250 - 1250 / 1300 1250/1300

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

Abertura das garras/pinças (mm) - padrão 11 11 11

Taxa máxima de acerto (1/min):

Puncionamento com passo de 20 mm 250 250 250

Nibbling com passo de 1 mm 550 550 550

Intervalo de espessuras (mm) 0.6 - 7 0.6 - 7 0.6 - 11

Espessura máxima (mm)
com garras/pinças padrão 

11 11 11

Espessura máxima (mm) com garras/pinças 
ab. 13 mm (para cobre / alumínio)

12.5 12.5 12.5

Peso máximo à velocidade reduzida do eixo (kg) 150 150 150

Porta USB 6 6 6

Potência instalada (kW) 6 7.5 8.5

Peso aproximado (kg)

 X = 1250 5000 5100 -

 X = 2250 5300 5400 7900

 X = 2500 - - 8500

Dimensões totais (mm)

 X = 1250 2230 x 3250 2230 x 3250 -

 X = 2250 3990 x 3250 3990 x 3250 3980 x 3630

 X = 2500 - - 4850 x 3630

* para chapas com mais de 50 kg de peso são necessárias mesas com escovas e esferas combinadas * para chapas com mais de 50 kg de peso são necessárias mesas com escovas e esferas combinadas * para chapas com mais de 50 kg de peso são necessárias mesas com escovas e esferas combinadas

Opcionais 
Sistema de vácuo

Opcionais 
Sistema de vácuo

dados técnicos dados técnicos dados técnicos
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Sotware

PROGRAMAÇÃO

TopPunch® 
é o software do 
controlador projetado 
pela Euromac que 
funciona na máquina. 

A Euromac tem prestado especial 
atenção no desenvolvimento do 
software da consola para permitir uma 
programação simples, intuitiva, porém 
produtiva.
TopPunch® é o programa de controlo 
utilizado na máquina. As principais 
características do TopPunch® incluem: 
- Uma interface de usuário simples e 
intuitiva que permite a produção de 
peças em segundos. 
- Controle total da lista de punções, 
permitindo-lhe programar o curso, 
velocidade, aceleração e tempo 
de espera para cada ferramenta. O 
software também fornece compensação 
automática para a espessura. Alertas 
programáveis de retificação de 
ferramentas também estão disponíveis. 
- Gestão da configuração da torreta com 
verificação automática da consistência 
entre as ferramentas requeridas pelo 
programa atual e a configuração real.
- Multitarefa: a programação, teste e 
simulação da próxima peça são todos 
possíveis enquanto a máquina está em 
funcionamento 
- Personalização para o material: 
diferentes taxas de lubrificação, 
aceleração dos eixos e folga da matriz 
alvo podem ser definidas para cada 
material. 
- Batch manager: não só é possível, 
como também é fácil criar uma lista de 
trabalhos com programação completa de 
toda a produção do dia, da semana ou 
mesmo de um período mais longo. 
 
Consola
A consola Euromac está equipada com 
UPS para backup eléctrico, evitando a 
perda de dados em caso de falha de 
energia. O TopPunch® também é capaz 
de recuperar um programa interrompido 

e reiniciar a operação a partir de qualquer 
ponto. Uma cópia adicional do software 
de controle TopPunch® também pode 
ser instalada em qualquer PC ou Laptop, 
permitindo não só a programação 
simultânea, mas também a operação da 
máquina no caso de falha da consola. 
 Teleserviço e diagnóstico: o usuário 
apenas conecta a consola à Internet e, 
usando um software personalizado, a 
Euromac conecta-se de forma segura 
e remota à consola para atualizar, 
diagnosticar, verificar ou assumir o 
controlo total. O diagnóstico gráfico 
online permite ao operador verificar 
rapidamente os sensores, sinais ou 
estado da máquina para localizar 
rapidamente a causa de qualquer 

anomalia de funcionamento.

Programação off-line 
Os desenhos gerados pelo cliente no 
formato DXF (ou nos formatos CAD 
mais comuns) podem ser rapidamente 
convertidos em código CNC Euromac 
por software CAD/CAM, para tal consulte 
a Best-Tech.
 
Idiomas 
TopPunch® está disponível nos seguintes 
idiomas: 
Mandarim, checo, alemão, grego, inglês, 
espanhol, persa, português, finlandês, 
francês, húngaro, italiano, coreano, 
Lituano, holandês, polaco, romeno, russo, 
esloveno, turco, tailandês, turco e outros.

TOP PUNCH TOUCH

Opcional

 A inovação nas máquinas Euromac 
inclui a sua programação. Agora, o 
software TopPunch® também está 
disponível na versão Touch Screen.

Este pacote mantém todas as 
características especiais do TopPunch® 
existente, mas como o nome sugere, 
funciona num ecrã táctil LCD de 21,5 
polegadas do projecto posterior. 

Características
• Tela maior e mais brilhante 
• Gráficos actualizados e de fácil 
   utilização 
• Extremamente sensível. Até pode ser 
usado com luvas de trabalho. 

TopPunchTouch®

Estado da arte 
Ecrã Táctil 
Programação

• Simulação passo-a-passo para a  
   frente e para trás 

• Opcional para toda a gama de 
máquinas Euromac 

• wi-fi integral
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FMTE 4
4 - Ø  31.7 mm

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

FMTE 6
6 - Ø  24 mm

euromac centro de punçonagem

Nas suas estações D, todas as 
punçonadoras Euromac aceitam uma 
única ferramenta de torreta alta (tipo A, 
B, C e D - máx. Ø 88,9 mm) ou multitool 
Euromac FMTE 4, FMTE 6 ou FMTE 
10. Todas as Multiferramentas Euromac 
podem fazer nibbling ou punçonar 
até uma capacidade de 200 KN. Os 
Multitools (multiferramentas) Euromac 
são protegidas por várias patentes 
internacionais. O punção é totalmente 

guiado dentro do corpo da Multitool, 
garantindo que o martelo não gere 
nenhuma carga lateral.
A configuração das ferramentas é rápida 
e fácil graças, mais uma vez, ao seu 
design inovador. A força de calcamento 
pode ser ajustada por meio das molas 
superiores. 
Isto permite o processamento tanto 
de chapas grossas como de materiais 
particularmente delicados ou pouco 

espessos(sistema patenteado). Um 
sistema anti-marcação opcional 
está disponível para uso em materiais 
delicados. 
Todos os punções do multitool também 
estão disponíveis na versão de 
comprimento ajustável para maior 
vida útil (8mm de vida útil de retificação 
quando se usa material de 1mm de 
espessura) e curso de punção otimizado. 

Configuração 

FERRAMENTAS

Definitivamente uma das 
características únicas 
das máquinas Euromac 
é a flexibilidade 
do sistema de 
ferramentas

Punçonagem

Deformação

Chanfro/Rolling

Quinagem

Roscagem



quinadora elétrica

quinadora horizontal

corta cantos

célula de quinagem elétrica

centro de trabalho da chapa metálica

Euromac S.p.A. 
Via per Sassuolo, 68/g 
41043 Formigine (MO) - Italy  

Tel. +39 059 579511 
Fax +39 059 579512
info@euromac.it 

PRODUZIDO E MONTADO 
EM ITÁLIA POR EUROMAC 

www.euromac.com

Isenção de responsabilidade. O produto real pode diferir 
ligeiramente das imagens mostradas neste catálogo. 
Todas as informações e dados deste catálogo estão 
sujeitas a alterações sem aviso prévio.

INDÚSTRIA 4.0


