
precisa de máquinas que tirem o

melhor proveito das visões.

Quem constrói 
produtos para 
o mercado mundial,



Automotiva

 Sistema de abastecimento

 Hidráulica & engenharia mecânica

 Tecnologia medica

 Construção naval e engenharia da construção

 Industria da energia

Aeroespacial

Máquinas no mercado

12.500



Com a transfluid®, você traz tecnologia de ponta para sua produção. Nossas soluções, 
serviços e sistemas estão sintonizados com o que você precisa para produzir no nível 
do mercado mundial. Para suas necessidades e desafios ainda mais complexos, para 
unidades individuais ou produção em série de forma consistente e de alta qualidade 
- com desenvolvimentos personalizados de alta tecnologia ou nossos padrões de 
máquina de alto desempenho: a transfluid® tem a solução para aprimorar suas ideias. 

Quem constrói produtos 
para o mercado mundial, 
precisa de máquinas que tirem o melhor proveito das visões.

>> Iniciniando na página 6

>> Iniciniando na página 18

>> Iniciniando na página 30

>> Iniciniando na página 38

>> Iniciniando na página 42
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Desde os detalhes de criação de valor até as grandes dimensões, você sempre consegue 
a curva perfeita com transfluid®. Nossa tecnologia de dobra fornece a melhor solução no 
mais alto nível. Máquinas compactas para uso móvel, semi ou totalmente automático.
As máquinas de dobrar CNC com sistemas de manuseio linear ou robôs oferecem a  
segurança comprovada que compensa. 

Nossas dobradeiras tubulares fornecem os melhores resultados com acionamentos  
hidráulicos ou elétricos disponíveis opcionalmente. E nosso "t project" inteligente  
software transfluid® torna seus processos de flexão ainda mais eficientes. 

DB 642-CNC-R/L-VE
Você também encontrará todas as  
nossas máquinas de dobras online.  
Visite: www.transfluid.net 

Alta tecnologia para alcançar os melhores resultados com possibilidades 
ilimitadas de dobras.
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DB 2080-CNC

t bend

Máquinas de dobrar com mandril CNC - 
com controle totalmente automático 

 – Múltiplos níveis de dobras
 – Formação livre de grandes raios de curvatura
 – Booster Centerline
 – Dobra direita / esquerda
 – Carregamento automático
 – Detecção de costura de solda

Fácil de operar e livremente programável através do controle  
sequencial CNC. Com um design compacto e tempo de configuração 
extremamente curto, nossas máquinas de dobra CNC avançadas  
oferecem excelente flexibilidade. Totalmente elétrico ou semielétrico 
unidade para atender às suas mais altas demandas.

Operação simples 
com a unidade de 
controle de seqüência

Preciso, poderoso e rápido

Versões do equipamento:

DB 415-CNC  4 – 15 mm Ø semi elétrico
DB 622-CNC  6 – 22 mm Ø semi / totalmente elétrico
DB 630-CNC 6 – 30 mm Ø totalmente elétrico
DB 650-CNC 6 – 50,1 mm Ø totalmente elétrico
DB 2080-CNC 20 – 80 mm Ø totalmente elétrico
DB 20100-CNC 20 – 101,6 mm Ø  totalmente elétrico
DB 40127-CNC 40 – 127,3 mm Ø  totalmente elétrico

8 9



Sistemas de troca automática de ferramentas otimizam o 
processo de dobra específico para o usuário. Para reduzir 
o afinamento da parede e realizar pequenos comprimentos 
de fixação, o Centerline Booster é útil. Tubos com solda 
em flanges também podem ser dobrados para ter maior 
eficiência.

Ferramenta multinível

Função de forma livre para dobras  
de grandes raios independentemente 

da ferramenta

Versões de equipamentos
para todas as maquinas curvadoras transfluid® CNC

“O que nos impulsiona?  
Dando sua visão a forma  
perfeita.”
Gerd Nöker, gerente de vendas técnicas 
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DB 40120-CNC 20 – 120 mm Ø semielétrico
DB 40139-CNC  40 – 140 mm Ø  semielétrico
DB 40168-CNC  40 – 168 mm Ø  semielétrico
DB 40220-CNC  40 – 220 mm Ø  semielétrico
DB 60275-CNC  60 – 275 mm Ø semielétrico
DB 80330-CNC 80 – 325 mm Ø semielétrico

Máquinas de dobrar com mandril CNC 
para grandes diâmetros de tubo 
DB 40120-CNC

Forte, flexível e eficiente

Nossas máquinas de dobra com mandril CNC são uma solução 
poderosa para produção de precisão de tubos de paredes finas e 
espessas em todos os materiais. Os tubos podem ser dobrados 
rapidamente em grandes dimensões para tecnologia de exaustão 
e construção de navios. Tempos de preparação extremamente 
curtos, em parte menos de 10 minutos são possíveis.

Máxima precisão para todos 
os materiais
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Máquinas curvadoras de alto
desempenho para curvas individuais 
AB 6-50

“Com nossos sistemas, nós 
fornecemos alta qualidade,
tecnologia e a melhora da  
sua produção.”
Benedikt Hümmler, diretor administrativo

t bend

AB 6-25  4 – 25 mm Ø semi / totalmente elétrico
AB 6-50  4 – 50 mm Ø semi / totalmente elétrico
AB 6-72  20 – 76 mm Ø semi / totalmente elétrico

Alta eficiência: Como aceleradores de produção, nossa máquina de dobra  
de alto desempenho produz curvas individuais para produção personalizada, 
proporcionando eficiência lucrativa com alta velocidade em sua produção.

DB 630-HP  6 – 30 mm Ø semi / totalmente elétrico
DB 650-HP 6 – 50 mm Ø semi / totalmente elétrico
DB 2076-HP 6 – 76 mm Ø  semi / totalmente elétrico
DB 40104-HP  40 – 104 mm Ø semi / totalmente elétrico
DB 40139-HP 40 – 139 (168) mm Ø semi / totalmente elétrico
DB 40168-HP 40 – 168 (204) mm Ø semi / totalmente elétrico

Para curvas individuais com grandes raios de curvatura de até 1.500 mm:
Você também pode produzir com comprimentos de fixação muito curtos
em tempos de ciclo extremamente curtos.

Versões do equipamento:

 – Direção de dobra vertical ou horizontal 
com controle sequencial para programação 
individual.

 – Com adaptador frontal para apoiar a ação  
de fixação para componentes retos e curtos.

 – Sistemas automáticos de carga e descarga, 
com reconhecimento de peças e contornos.

Raios de até 1.500 mm com uma ferramenta 
de segmento usinado com precisão

Abertura automática de ferramentas para descarregamento 
livre de peças dobradas
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O que impulsiona a transfluid®

Paixão pela forma

Empresa fundada por dois homens em 1988, 
hoje em uma produção moderna indispensável 
- nossa paixão por desafios complexos nos fez 
crescer. Produzir sistemas para indústrias-
chave em todo o mundo com este histórico é 
uma prova de que a paixão vale a pena. 

Fundada em 

1988

“Nossos clientes trabalham para o futuro. Para 
nós, isso significa que estamos continuamente 
a impulsionar o avanço da nova tecnologia.”
Ludger Bludau, diretor administrativo
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Formando inovações

Nossas soluções de alta tecnologia dão aos seus tubos a melhor forma para garantir 
que suas ideias criem valor. Como um processo de modelagem individual ou um  
complemento à curva. Troca rápida de ferramentas, fácil operação e implementação 
de geometrias complexas ou a conformação independente de ferramentas garante  
que o seus processos sejam eficientes.

Sistema de transferência
Produção eficiente e rápida com processos confiáveis. 
Você também encontrará toda a nossa linha em "t form" 
máquinas online. Visite: www.transfluid.net 
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Em uso rápido e flexível :
Formando ferramentas em um

máquina formadora de tubo axial

t form

REB 420 4 – 20 mm Ø força de conformação 64 kN
REB 632 6 – 32 mm Ø força de conformação 98 kN
REB 645 6 – 45 mm Ø força de conformação 147 kN
REB 660 6 – 60 mm Ø força de conformação 240 kN
Personalizadas  forças de conformação até 1.300 kN

Conformação precisa com troca rápida de ferramentas 

Nossas máquinas de conformação axial do tipo REB per-
mitem geometrias extremamente complexas com um grau 
de conformação extremamente alto. Com até Seis degraus 
de conformação e unidade de fixação suplementar, estes 
sistemas atendem a praticamente qualquer demanda. Nós 
integramos unidades de laminação para suas conformações 
específicas.

A operação simples é realizada via painel de toque, inclu-
indo armazenamento de dados. Parâmetros da máquina e 
sequências de usinagem são gerenciados aqui. Uma unidade 
de controle de sequência faz movimento do nível de formação 
relevante de fácil acesso e individualmente programável.  
Nós podemos opcionalmente equipar estes sistemas com 
acionamentos numéricos elétricos ou hidráulicos. Estes pro-
cessos de formação podem ser projetados incrementalmente 
em sistemas de transferência paratempos de ciclo. 

Máquinas de conformação axial
REB 632

Forma segura e eficiente em  
vez de soldagem por solda
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Conformação independente 
de ferramentas

Extremidade exata conformando 
formas e superfícies perfeitas

SRM 622  4 – 22 mm Ø
SRM 1565  15 – 65 mm Ø
SRM 40127  40 – 127,3 mm Ø
SRM 50176  50 – 176 mm Ø

Máquinas de
moldagem por rolo
Modelo SMR
SRM 1565

Para elementos de vedação ou contornos com bordas  
afiadas e para superfícies perfeitas 

Nossa tecnologia de rolagem oferece possibilidades com-
pletamente novas para conformar. Todas as unidades são 
Servo acionamentos elétricos e pode ser controlado por CNC, 
se necessário. Isso permite que independente de ferramenta 
conformando. Todos os parâmetros ajustáveis são armazena-
dos. Isso economiza tempo, porque um elaborado trabalho 
de ajuste não é necessário. As máquinas podem conformar a 
partir de fora para dentro ou de dentro para fora, não altera o 
processo.

Com diversas versões de ferramentas, podem ser feitos corte 
sem limalhas ou corte após curvas. Também é possível usar 
um cabeçote conformador que opera simultaneamente com 
rolo interior e exterior. Além disso, o controle sequencial faz 
com que cada movimento para cada etapa de formação seja 
amigável ao usuário e individualmente programável. 
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Conexões de flange podem ser criadas 
facilmente e em perfeita qualidade 

com estes máquinas. 

UMR 628 6 – 28 mm Ø
UMR 642 6 – 42 mm Ø
UMR 30115 30 – 115 mm Ø
UMR 40220 40 – 220 mm Ø 
UMR 60325 60 – 325 mm Ø

Máquinas de
moldagem por rolo
Modelo UMR
UMR 628

Flaring de até 90 ° em uma única etapa de trabalho

Nossa solução de laminação assegura perfeitas superfícies 
de vedação com flaring entre 20 ° e 90 ° e com comprimentos 
de aperto de aprox. 1 x D. As extremidades do tubo podem ser 
fechadas usando ferramentas apropriadas. E as mudanças de 
ferramentas são realizadas extremamente rápido.

O sistema versátil para a conformação de diâmetros de tubos 
de até 325 mm, funciona praticamente independentemente de 
ferramentas com um Cone de flaring controlado, livremente 
programável. 

t form

Imagem detalhada do flaring 90°
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Nós combinamos diferentes vantagens de nossa conformação e 
processos em uma solução para suas necessidades individuais 
- compressão particularmente axial e laminação. Oferecemos 
tanto em uma máquina de combinação ou como um sistema de 
transferência no qual a usinagem ocorre em sucessão.

“Quando a produção exige 
demandas complexas e 
resultados concretos,
ofertas transfluid®
a solução certa.”
Stefanie Flaeper, diretora administrativa

REB 645-5 SRM 622

Máquinas Combinadas

Conexão forte: Conformação Rolo e Axial

Produção completa com 
um único aperto
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191 funcionários em todo o mundo representam o que colocamos 
em nossa máquinas: Avanço, perfeição, alta expertise em soluções 
e paixão pela engenharia inovadora. Padrão, mesmo com nossas 
soluções especiais. 

Com uma equipe que adora progresso.

Formando o  
futuro juntos.

191
Funcionários
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Cortes perfeitos com precisão máxima

RTO 628

Sua produção é mais rápida e eficiente com nossos processos de corte limpos e perfeitos. 
Economizando material e tempo em processos com acompanhamento de corte sem rebar-
bas. As máquinas de corte de tubos "t cut" possibilitam o corte de tubos com quantidades 
de até 1.800 tubos por hora.

Além disso, nosso software para otimização da quantidade de cortes fornece uma melhor
ROI Um alimentador está disponível para o carregamento de material em barra, bem como 
uma versão com carga direta da bobina alimentadora com uma linha de endireitamento.

Você também encontrará toda nossa 
linha "t cut" máquinas online.  
Visite: www.transfluid.net 
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 – Cortar quantidades de até 1.600 unidades / hora.
 – Otimização de comprimento de corte para minimização 
do comprimento do descanso da bobina com sistema de 
alisamento ou com alimentador de carregamento para 
material de barra.

 – Ejeção controlada de múltiplos segmentos de corte

Os resultados de corte precisos do nosso orbital sem rebarbas. 
Os sistemas de corte permitem toda a conformação na super-
fície de corte. O esforço de tração é aplicado ao tubos durante 
o processo de corte com diferentes torques dependendo do 
tamanho. Consequentemente, influência no controle do corte  
e assegurada o resultado.

Cabeçote de corte com baixa 
rebarba garantindo resultados 
de corte limpos

Transportadores de correia com passos, 
também otimamente adequados para 
tubos curtos e longos

t cut

RTO 628  6 – 28 mm processos de corte orbital
RTO 650 6-50,1 mm processos de corte orbital

RTO 628

Sistemas de corte
orbital sem rebarbas

Continue operando imediatamente

Versões do equipamento: 
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Typr RT 

Métodos de corte da faca

Corte exato de geometrias de tubos retos e curvados

Corte de tubos com precisão. Nossas soluções oferecem 
cortes perpendiculares e com bordas afiadas em tubos  
retos e dobrados com duas lâminas. O processo detecta  
com segurança os cavacos acumulados.

Cortar separadamente ou combinado à máquina  
de dobrar (curvadora)

Este processo de corte muito eficaz pode ser instalado em 
nossas máquinas de dobra com consequente redução de 
custo e tempo.
Nas condições mais exigente para cortar tubos já dobrados, 
duas facas estão em uso e um mandril interno atuando para 
melhorar o processo.
Para modificar esta rotina é possível fazer corte diagonal 
no tubo.

Além disso, a máquina de corte também está disponível 
como uma unidade independente para alcançar uma flexibi-
lidade perfeita o tempo todo.

Geometrias inovadoras em facas,  
produzem resultados de corte perfeitos.
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Prepare-se para o futuro com a transfluid®

Progresso incluído

A indústria está agitada. Produção digital, em rede operação 
e Indústria 4.0 são os desafios que enfrentamos. Como uma 
marca que molda o progresso, nós também confiamos na  
integração orientada para o futuro para nossos sistemas.  
Se se aplica à automação, software ou networking -  
trabalhamos continuamente para '4.0' a forma perfeita. 
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Automação para processos perfeitos

Nós fazemos o planejamento para você:
As células completas de produção são adaptadas às suas necessidades, incluindo a criação 
de layouts - para o fluxo de material perfeito.

Disponível o pedido em combinação com:
Marcação do produto e sistemas de controle de câmera ópticos sem contato para 100% de 
controle de geometrias ou superfícies. A opção para perfuração de furos também pode ser 
integrada como sistemas de transferência para tempos de ciclo mínimos ou sistemas para 
carregamento e para descarga controlada - para automação customizada. 

Você também encontrará todas as nossas 
movimentações soluções online.  
Visite: www.transfluid.net 
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Célula de produção

Sistemas de automação

Da conformação ao robô de dobra

Nossas "t motion" são células de produção de movimento que 
criam capacidades e excelente segurança de processo. Sendo 
consistentemente e excelente qualidade de seus componentes. 
Nós combinamos nossa perícia de alta tecnologia com sistemas 
eficazes e afinados:

 – Medição óptica da geometria
 – Manipulação (linear ou por robô)
 – Sistemas de marcação
 – Perfuração e corte de furos
 – Gravação e visualização de dados de processo
 – Controle de detecção de costura de solda
 – Fornecimento automático de peças
 – Sistemas controlados de carga e descarga
 – Trocador de ferramentas automático de 8 vezes
 – Totalmente elétrico com dobra CNC
 – Robô de dobra 

Com suas células de produção transfluid®, você tem possibili-
dades automatizadas para precisão e alta eficiência processos 
de produção à sua disposição. Nós encontramos a solução ideal 
para você sob medida para os desafios do seu setor, seus mer-
cados e suas necessidades individuais no futuro.

t motion

Os robôs podem ser usados para manipular  
ou assumir operações adicionais de dobra.
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Software poderoso. Planejamento seguro.

Beneficie-se da segurança intuitiva de produção do projeto. Determine os tempos de dobra, com-
primentos de corte exatos e registrar os dados do tubo. Com nosso software, geometrias de tubo 
pode ser testado para viabilidade antes da dobra real. Colisões com a máquina, as ferramentas 
e outros elementos são assim eliminados. Todas as interfaces comuns estão disponíveis para a 
importação e exportação de dados e redes com sistemas como BDE e ERP. 

O software determina quais curvas devem ser dobradas e em qual cabeçote para dobradeiras 
direita / esquerda. Adições de comprimento de processos de formação também são consideradas 
automaticamente. Se as flanges forem soldadas no tubo em ambos os lados antes do processo 
de dobra, o software calcula a posição apropriada. E, claro, eles também podem ser usado para 
processos de forma livre e para máquinas de vários níveis. 

Oferecemos softwares poderosos que podem ser usado 
como uma solução online eficaz para dobradeiras e a 
maioria dos sistemas CAD a fim de reduzir as etapas do 
processo para o componente acabado.
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“Para nós, eficiência significa
desenvolvimento de custo e  
efetividade de vantagens  
tecnológicas. É uma parte de 
cada uma das nossas soluções.”

Burkhard Tigges, diretor administrativo

Nós pensamos no futuro. É isso que ajuda nossos clientes a serem bem-sucedidos.

Formando parcerias 
para conexões perfeitas 

Nosso trabalho é dar e receber. Nossa motivação é a parceria com 
nossos clientes. Nós levamos suas ideias como um desafio.
 
O que nós lhe damos: o conhecimento das tecnologias e serviços 
que moldam o progresso como soluções. Somente aqueles que 
criam algo novo avançarão. Como uma tecnologia líder, estamos 
totalmente comprometidos em fornecer novas inovações.

O progresso é a nossa paixão. Então, vamos em frente. 34
Engenheiros
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Existem 1.000 ideias
e uma solução.
Encontramos o caminho certo para a sua ideia.



transfluid®
Maschinenbau GmbH

Hünegräben 20 – 22
57392 Schmallenberg

Tel.: +49 29 72 / 97 15 - 0
Fax.: +49 29 72 / 97 15 - 11

info@transfluid.de
www.transfluid.net ©
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