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Atuador Elétrico TOX®

Tecnologia de atuador elétrico com forças de prensagem de 2 – 1000 kN
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�  Resistente e durável
� Alta eficiência energética e baixos custos

operacionais
� Alta precisão mecânica
� Sensores integrados
� Repetibilidade precisa +/- 0,01 mm
� Recurso anti-giro
� Versões especiais disponíveis
� Parametrização, controle, operação, monitoramento

e documentação simples e abrangente
� Configurável através do controle de força e posição
� O sistema é pré-configurado, calibrado e pronto

para uso (Plug & Work)
� Operação autônoma é possível sem PC/CLP
� As mais altas classificações de segurança possíveis.

Até o PLe conforme DIN EN ISO 13849-1 e SIL3
conforme a EN/IEC 62061.

Círculo de furos para 
parafusos de fixação 

Anel de centragem

Pistão de trabalho

Seu parceiro qualificado

Sensor de força

O atuador eletromecânico

Quando os processos de trabalho exigem flexibilidade, 
dinamicidade e alta precisão, os atuadores 
eletromecânicos são a escolha certa.

O Atuador Elétrico TOX® fornece soluções de 
atuadores com baixo consumo de energia para várias 
aplicações com força útil de prensagem de até 
1000 kN. Os atuadores podem ser usados para uma 
ampla gama de aplicações utilizando fusos de esferas ou 
fusos de rolos planetários.

Vantagens

Baixo custo de manutenção
Os atuadores elétricos TOX® são projetados de 
maneira que necessitam de manutenção mínima.

� Servomotores não requerem manutenção
� Acionamento por correia não requer manutenção
� Intervalos longos de lubrificação (estão disponíveis

sistemas de lubrificação automática)

� Parceria sólida desde o planejamento até
a operação do equipamento

� Experiência abrangente com diferentes
aplicações em diversos setores

� Suporte sólido para comissionamento e
otimização de processos

� Treinamento na TOX® PRESSOTECHNIK
ou nas suas instalações

� Acesso remoto disponível
� Serviço de calibração e reparo de fábrica
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Conexão para  
sensor de força 
de referência

Servomotor

Monitoramento de 
posição via resolver 
(codificador 
absoluto opcional)

Caixa de transmissão

Sensor de 
referência 
(integrado)

Atuador Elétrico TOX® 
O atuador para 
aplicação ideal em:

• 	Máquinas de união
• 	Máquinas de montagem
• 	Máquinas especiais
• 	Prensas
• 	Alicates

Cunhagem, 
marcação

Prensagem, 
compressão

Tensiona-
mento

Montagem, 
encaixe por 
pressão

Clinching, 
União de Chapas 
Metálicas TOX®

Rebitagem
Prensagem, 
inserção de 
elementos 
funcionais

Estampagem, 
perfuração

Ideal para uso preciso e potente em várias aplicações

acionamento
por correia

Compartimento com 
eixo interno rosqueado

Ponto de lubrificação e 
ventilação (traseira)

Carcaça com 
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Atuador Elétrico TOX® EX-K

� Força de prensagem 10 – 200 kN
� Curso total 150 / 300 / 450 mm
� Velocidade de até 300 mm / s

Fuso de esferas Fuso de rolos planetários 
para alta precisão

Aplicações:
Inserção de elementos de fixação, rebitagem, clinching 
Aplicações de prensagem com limitação de espaço, perfuração

A família completa de atuadores eletromecânicos

Aplicações:
prensas,
atuador avulso com exigência média de espaço

linha-Q linha-X

� Menor necessidade de espaço
� Medição de força de 4 pontos de alta precisão
� Alta densidade de potência com baixo peso
� Versões especiais para as necessidades individuais

dos clientes (comprimento, velocidade, classe de proteção...)

� Econômico

Atuador Elétrico TOX® EQ-K

� Medição de força de 4 pontos
� Força de prensagem 2 – 100 kN
� Curso total 150 / 300 / 450 mm
� Velocidade de até 300 mm / s

Confiável e energeticamente eficiente
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Atuador de alicate para robô
Módulo de potência elétrica TOX® EPMR

� Com flange especial para Alicates para robô TOX®

� Força de prensagem 55 / 80 / 100 kN
� Curso total 150 / 240 mm
� Velocidade de até 200 mm / s

Aplicações:
Aplicações em prensas que exigem tempos 
de ciclo curtos

Atuador Elétrico TOX® EX-F

� Força de prensagem 5 – 100 kN
� Curso total 150 / 300 mm
� Velocidade de até 800 mm / s
� Vida útil prolongada

Velocidade de 800 mm / s

Aplicações: 
Clinching, rebitagem
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Escopo de fornecimento

Os Atuadores Elétricos TOX® são complementados pelos seguintes componentes:

Servo controlador Resistor de carga Cabos Interface Homem 
Máquina (IHM)

A configuração, 
operação e 
visualização 
fáceis de usar 
do sistema 
podem ser 
feitas usando
a tela sensível ao 
toque (opcional). 

SoftWare TOX®

• 	Não requer licença
• 	Operação intuitiva e

sensível ao toque
• 	Sistema operacional

independente

Aplicações:
Aplicações de prensas com altas forças, 
clinching multiponto e rebitagem 

Até 1000 kN

Versões especiais para as necessidades individuais dos clientes
(comprimento, velocidade, classe de proteção...) 

EPMK

Módulo de potência elétrica TOX® EPMK

� Força de prensa 300 – 1000 kN
� Curso total 300 mm
� Velocidade de até 90 mm / s
� Fuso de rolos planetários para alta precisão
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Este conjunto de fuso consiste em uma rosca e uma 
porca com esferas recirculantes em um sistema 
fechado. Os benefícios aqui são o atrito de rolamento 
muito baixo, bem como o torque de partida mínimo.

Fuso de rolos planetários

Aqui, os rolos planetários instalados na porca do fuso 
giram em torno dele. O alto número de superfícies de 
contato transmissoras de força permite suportar altas 
cargas com dimensões compactas.

Fuso

Esferas

Fuso

Porca do eixoRolos planetários

Informações técnicas e detalhes

Os eixos roscados

Para converter o movimento rotativo em uma força linear, são utilizados 
fusos roscados de alta qualidade nos atuadores. A rigidez de todo o 
sistema é a chave da nossa qualidade. Isso permite um controle muito 
simples e preciso da posição e velocidade.

Dois tipos de fusos são utilizados:

Fuso de esfera
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Ventilador
O ventilador dos servocontroladores EX e EPMR 
resfria o motor para permitir maior densidade de 
potência e, portanto, tempos de ciclo mais curtos.

Freio de Segurança 
Os atuadores EQ-K, EX-K e EPMK podem ser 
equipados com um freio de segurança, que para o 
atuador em caso de mau funcionamento. (Testado e 
aprovado pela norma NR12).

Acessórios

Sensores piezoelétricos
Mediante solicitação, um sensor piezoelétrico pode 
ser integrado.

Dispositivo de lubrificação automática
Todas as unidades podem ser equipadas com um 
dispositivo de lubrificação automática. Isso garante 
uma lubrificação ótima e mínima do atuador.

Opções de motor 

Freio de retenção do motor
O freio de retenção do motor impede que o pistão de 
trabalho carregado abaixe quando a máquina for 
desenergizada. O freio está disponível para todos os 
atuadores.

Encoder absoluto
O encoder absoluto torna obsoleta a necessidade de 
referenciamento após a energização.
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IHM

@
...

• Dados de qualidade
• Dados de produção	
• Estatísticas
• Arquivos de registro	

SoftWare TOX®

configuração, 
operação, 
parametrização 
e visualização

Fabricação em rede

Integração de rede para fabricação moderna

Computador Principal

Monitoramento da 
produção e armazena-
mento de dados

Ethernet

Fieldbus 

Operação autônoma 
é possível

CLP
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Detalhes Técnicos
� Função de proteção para tecnologia de motor e

servo
� Separação galvânica entre seção de lógica e de

potência
� Conexão de 3 cabos
� Classe de proteção IP20
� Design compacto com conexão direta à rede elétrica

e conexão integrada de resolver e de motor
� Não requer manutenção
� Entradas/saídas expansíveis
� Possibilidade de integração de sensores

analógicos externos
� Categoria de segurança mais alta possível
� Comissionamento rápido com Plug & Work
Interfaces
O servocontrolador está equipado de maneira padrão
com uma variedade de interfaces e conexões:
� Ethernet TCP/IP
� PROFINET
� CANbus

Opcional (em alternativa a PROFINET):

� INTERBUS
� DeviceNet
� PROFIBUS DP
� EtherNet/IPMódulo 

Fieldbus

Módulo 
Ethernet

Módulo 
de memória

Módulo de
Segurança

Dispositivo básico

Os módulos podem ser 
facilmente substituídos por 
meio do sistema de plug-in

Conexão do Motor

Entradas 
e saídas
digitais

Conexão 
do Resolver

Entradas  
e saídas  
analógicas

CANonBOARD

O servocontrolador é 
facilmente instalado ao 
ser conectado à sua 
base de montagem.

Conectores

Base de montagem

Filtro de 
entrada

Servocontrolador TOX®

A inteligência central: O servocontrolador de fácil 
parametrização é um controlador de eixo único com 
lógica integrada. Controla e regula o sistema do 
Atuador Elétrico TOX® para todas as funções 
necessárias. O controlador processa imediatamente 
os dados do processo e reage diretamente a qualquer 
anormalidade. Esses dados podem ser visualizados e 
documentados durante e após a produção para uma 
análise completa da qualidade.

Configuração e parametrização
Todas as configurações e parametrizações 
necessárias no servocontrolador são realizadas 
usando o SoftWare TOX®.

� EtherCAT
� Ethernet POWERLINK
� CANopen

Teclado
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Painel de controle IP54
Para montagem de servocontrolador, incluindo um 
ventilador ou unidade de refrigeração. Projetos 
especiais são possíveis.

PLe kit
Para a integração segura e testada do servo 
controlador e freio dos atuadores EQ-K e EX-K. Pronto 
para instalação na placa de base.

Controles de segurança
Todas as versões de controle listadas abaixo são 
testadas e aprovadas pela norma NR12 

Controle básico
� Liberação do movimento por meio de controle

bimanual
� Visualização via IPC com braço giratório para

instalação na estrutura da prensa

Controle de porta de segurança
� Liberação do movimento através de botão ou

pedal
� O processo de trabalho só começa quando a

porta de segurança é fechada

Controle de cortina de luz
Há uma escolha de dois modos de operação:
� Barreira luminosa sem função de controle, libera-

ção do movimento por meio de um botão ou pedal
� Barreira luminosa com função de controle, libera-

ção do movimento após cessar a interrupção do
campo de proteção (chamado controle monociclo)

Opções para controles
� Função de curso de retorno automático após

a conclusão do processo de prensagem
� Função de velocidade reduzida com segurança

(codificador rotativo)

Funções especiais adicionais
Interfaces adicionais são possíveis, por exemplo, para
� Sensores de temperatura e deslocamento
� Scanner de componentes

Controles e conceitos de segurança ocupacional

Ao projetar plantas de produção, todos os fatores relevantes à segurança ocupacional devem ser 
considerados. Oferecemos os componentes necessários para isso em:

Kit PLe montado na placa de base, com servocontrolador, 
módulo de comutação do freio e conjunto de cabos.

Painel de controle (condicionador de ar opcional)
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Módulo de diagramas
O módulo de diagramas do SoftWare TOX® visualiza a 
curva força-deslocamento de um processo. Permite o 
teach-in automático dos processos e dos limites de 
força na janela alvo, bem como a curva de envelope.

Monitoramento de processo com janela
O fluxo do processo é construído através de funções 
especificadas em uma sequência de passos orientados 
para os processos, e é monitorado no Servocontrolador 
TOX® durante todo o tempo de execução.

Monitoramento de processos por meio de curvas 
de envelope
O envelope determina o caminho da curva força-
deslocamento com duas curvas limitantes. Há duas 
opções em caso de desvio:
� O processo continua até que a janela de destino seja

alcançada
� O processo é abortado imediatamente

Dados para qualidade
É possível exportar dados do processo no formato CSV 
(compatível com o Microsoft Excel). Dados específicos 
do cliente também podem ser incluídos no arquivo de 
exportação. Isso permite a adição de seu número de 
peça ou código de barras exclusivo.

Arquivamento
As curvas de processo podem ser armazenadas e 
arquivadas. Isso possibilita uma avaliação posterior da 
sequência de processamento através de gráfico. Além 
disso, as curvas de processo arquivadas podem ser 
exportadas no formato CSV ou como um arquivo PDF.

Backup / Recuperação
O SoftWare TOX® fornece funções abrangentes de 
backup e restauração:
� Projeto atual (parâmetros do controlador)
� As definições de configuração da IHM SoftWare TOX®

Visualização da curva de força-deslocamento 
com funções de envelope e janela

O SoftWare TOX®

O SoftWare TOX® inclui os seguintes módulos:
�  Servidor (conexão do PC ao servocontrolador)
�  Worx (programação de sequência e controle de processo)
�  IHM (parametrização e visualização)

Além das funções de controle, monitoramento e 
avaliação, o SoftWare TOX® fornece um ambiente de 
trabalho interativo para todas as aplicações. O usuário 
pode comissionar o controlador sem a necessidade de 
nenhum conhecimento de programação. A interface do 
usuário e o software podem ser adaptados para 
atender às solicitações dos clientes.

Vantagens

� Independente do sistema operacional
� Desenvolvido para operação em tela sensível ao toque
� Intuitivo
� Fácil de configurar
� Suporta todas as interfaces de comunicação comuns
� Oferece diferentes níveis de acesso de usuário
� Fornece documentação integrada

Ambiente de trabalho
A interface de usuário intuitiva facilita a visão geral do 
projeto. Janelas, estruturadas como pastas de trabalho, 
simplificam o manuseio.   Janelas acopláveis e barras de 
ferramentas podem ser elaboradas uma a uma.

Controle de sequência - gerenciamento de 
processos avançado e setup simplificado  
� Parametrização específica de determinado

componente ao toque de um botão, selecionando a
sequência desejada

� Número máximo de processos, limitado apenas pela
capacidade do disco rígido

� Fluxo de processo controlado dinamicamente com
base no caso de IO/ NIO
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Visualização da tela do módulo clinching

Visualização da tela do módulo de prensagem

A IHM SoftWare TOX® é usada para 
parametrização e visualização intuitiva da 
máquina. Registra os diagramas de força-
deslocamento e os valores intermediários e 
finais parametrizados. Os valores podem ser 
exibidos em diferentes formatos. Os dados de 
qualidade podem ser arquivados.

Módulo de prensagem
Este módulo está configurado para os recursos 
específicos de prensagem. Todos os parâmetros 
necessários são visualizados e auxiliam na definição e 
controle do processo.

Módulo clinching 
O módulo clinching é adaptado às condições de 
contorno e exigências especiais da tecnologia de 
união de chapas metálicas TOX®. Todos os 
parâmetros necessários são visualizados e auxiliam na 
definição e controle do processo.

Além disso, é possível controlar com precisão a 
dimensão de controle X (resultante da espessura 
residual do fundo no clinching), considerando a 
combinação de chapas metálicas, as características 
do material e a deflexão da máquina.

Módulos adicionais
TOX® PRESSOTECHNIK fornece módulos adicionais 
específicos da aplicação, como por exemplo 
rebitagem, inserção de fixadores e prensagem de 
rolamentos, pinos, porcas, parafusos etc.

� Interface de usuário personalizável
� Tela manual / automática
� Tela de diagnóstico com diário de registro
� Contador (total, IO, NIO, intervalo de manutenção)
� Alertas livremente definíveis (erros, informações,

status etc.)
� Telas especiais - opcional.
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Série Prensa TOX® CMB
com 2 atuadores EPMK com freio, proteções de 3 
lados com cortina de luz, controles de segurança 
com botão de 1 mão e tela sensível ao toque.

Alicate para robô TOX®

com atuador EPMR 55, ferramental para 
clinching TOX® e dispositivo de lubrificação.

Possíveis aplicações

Planejamos, projetamos e construímos prensas completas e 
máquinas especiais

Série Prensa TOX® CMB
com atuador EX-K, controle de porta de proteção
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Série Prensa TOX® PC
com martelo guiado por 2 colunas, carenagem de 
proteção, proteção de segurança de 3 lados com 
cortina de luz, controles de segurança com botão 
de 1 mão e tela sensível ao toque.  

Série Prensa TOX® MAG
Estação de prensagem de rolamentos com atuador 
EPMK, proteção de segurança e controles de 
segurança.

Máquina do cliente tipo portal, em uma célula 
de produção usando o atuador EPMK.



TOX® PRESSOTECHNIK do Brasil Ltda 
Rua dos Portugueses, 2240
Zona Industrial Norte - 89237-780 – Joinville - SC

Encontre seu parceiro de contato em: 
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