
IndraMotion MTX micro
O sistema CNC compacto



O IndraMotion MTX micro é a solução CNC 

compacta, simples, potente e de baixo custo 

da Rexroth para tornos, fresas e máquinas de 

usinagem em geral. Consiste em uma interface 

homem máquina customizada (IHM) e um 

comando de acionamento de multieixos 

compacto, com comando CNC de alta 

capacidade e PLC incorporado.
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Vantagens
 f prático e fácil de usar
 f confiabilidade ultra-alta e precisão nanométrica 
de produção

 f tempos de usinagem minimizados, graças ao 
processador de alto desempenho de 32 bits

 f comissionamento rápido e fácil do sistema completo
 f redução do espaço necessário para instalação no painel 
elétrico e acomodação do comando de acionamento 
multieixo compacto

 f Conexão direta na rede de alimentação de  200 - 500V, 
50 - 60Hz, sem necessidade de transformador

Todas estas vantagens tornam o IndraMotion MTX micro 
o CNC mais compacto e de mais alto desempenho em 
sua categoria.

IndraMotion MTX micro é o sistema CNC perfeito para:
 f tornos e centros de torneamento básicos
 f furadeiras
 f fresadoras
 f centros de usinagem básicos

Características
 f painéis de operação e software otimizados para tornos 
e fresadoras

 f abrangente biblioteca de ciclo de usinagem para solução 
fácil e eficiente de complexas tarefas

 f múltiplas funções tecnológicas para usinagem completa
 f compatível com as versões standard, performance e 
advanced do IndraMotion MTX micro

 f software pré-configurado para torneamento e usinagem
 f programa PLC conforme IEC 61131-3
 f ferramentas de engenharia para rápido comissionamento 
e diagnóstico
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Servomotores

Comunicação Ethernet 
para engenharia e 
operação DNC

Exemplo com 2 eixos 
de servomotores e 
1 eixo Spindle

Controlador de drive multieixo
 f  controle integrado com núcleo CNC    
e PLC conforme IEC 61131-3 

 f  funções de servo de topo de linha 
 f  função HMI 
 f conjunto I/O expansível modular
 f conexão direta simples para sinais I/O de 24 VDC
 f não é necessário transformador de adaptação
 f cabo plugável para energia e    
feedback do codificador

 f conversor de frequência integrado    
para acionar motores assíncronos   
padrão de até 11 kW

 f conexão para o codificador     
de eixo de trabalho principal externo

Módulo 
CompactFlash 
como memória 
de dados 
do sistema
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Painel de operação
Todos os controles integrados

Volante manual 
móvel

Encoder do 
eixo principalEncoder 

feedback

Acionamento do 
eixo principal

Energia

Transmissão de 
dados simples e 
backup através 
de pen drive USB

Módulo 
CompactFlash 
como memória 
de dados 
do sistema
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2 módulos IO, cada um com: 
31 DI - 24V DC
16 DO - 14V DC, 500mA

3 ou 4 encoders dos motores

1  entrada p/ encoder externo

CF 128 MB

Eixo 2 não disponível no HCT

RJ45 Ethernet

On Board IO:
31 DI - 24V DC
16 DO - 14V DC, 500mA

3 ou 4 conexões de motor

Painel de operação

Interface SERCOS III
Master
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Design compacto 
 f unidade compacta com CNC, PLC, acionamentos e IO’s
 f 3 eixos, IndraDrive HCT
 f 4 eixos, IndraDrive HCQ
 f fácil montagem 

Alimentação direta
 f faixa de alimentação: 200 - 500V e 50 - 60Hz
 f não requer transformador 

Conversor de frequência integrado
 f controle de motores assíncronos convencionais de até 
11kW como spindle 

Módulo I/O integrado 
 f 32 DI/16 DO, expansível até 96 DI/48 DO
 f conexão direta para sinais de I/O 24 V DC
 f não necessita relé (até 500 mA de corrente de saída)
 f fácil conexão através de terminais com mola 

Interfaces on board 
 f interface Ethernet 100 Mbaud para comissionamento e 
operação com DNC

 f interface digital para conexão com IHM
 f interface SERCOS III unidades Indradrive adicionais 

Interfaces de encoder para:
 f encoder absoluto de alta resolução singleturn 
ou multiturn 

 f interface multi-encoder para os tipos mais comuns 
de encoders

 f incremental: TTL e sin/cos 1Vss 
 f absoluto: EnDat 2.1/2.2, Hiperface e SSI
 f QSK (M5):  128x214 = 2097152 Inkr./U 
 f não necessita de bateria 
 f interface para um encoder externo adicional 

CompactFlash (CF) para todos os dados 
 f parâmetros de máquina 
 f programa PLC
 f dados do projeto
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Facilidade de operação 
e programação
O painel de operação customizado combina todas as 

funções, desde a visualização e operação da máquina até  à 

programação, em uma única unidade – IndraControl VDP 80. 

O painel de comando está disponível em duas variantes para 

tornos e fresas. Na opção universal é possível nomear 

livremente um conjunto de teclas com etiquetas avulsas.
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O software de programação auxilia o operador em todas 
as tarefas, fornecendo telas de diálogo intuitivas, como 
por exemplo:

 f ajustar a máquina
 f preparar as ferramentas
 f desenvolver e processar os programas CNC
 f mudar parâmetros
 f diagnosticar problemas

Os idiomas padrão são alemão, inglês e chinês, havendo 
idiomas adicionais disponíveis mediante solicitação.

Convenientes funções de editor facilitam a programação 
do CNC e a operação de programas.

A interface do usuário está disponível em múltiplos 
idiomas, que podem ser mudados sem necessidade de 
se reiniciar o sistema de comando.

Um recurso de gerenciamento permite ao usuário 
restringir o acesso a funções específicas, para que a 
máquina possa ser operada de modo seguro e confiável.
Alarmes e mensagens são exibidos em texto e 
documentados no registro integrado.
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Ciclos – parametrizar ao invés 
de programar
O IndraMotion MTX micro possui inúmeros ciclos 

tecnológicos para processos de usinagem padrão. Sua 

abrangente biblioteca cobre, inclusive, o trabalho combinado 

de torneamento e fresamento.

Um guia intuitivo do usuário torna fácil o trabalho de 

selecionar um ciclo e inserir parâmetros. Traz diálogos que 

fornecem informações em formato de texto e de gráfico.

Tudo flui continuamente graças à prática definição prévia dos 

parâmetros. Mesmo tarefas de usinagem complexas podem 

ser executadas com muita rapidez. Isto, por sua vez, melhora 

a eficiência e ajuda a evitar erros.

Exemplos:

 f furação 
 f fresamento
 f rosca

 f pontos de furação como matriz

 f torneamento - faceamento e longitudinal
 f ciclos com segmentação de corte automático
 f rosca
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G0 G18 G54 G90 DIA
T2 M6
G95 G96 S200M3 F.125
X30 Z-20 
// Form groove
G191(ORI8,SR30,SA-25,W5,DT-5,TW2) 
T3 M6
G95 G96 S200 M3 F.25
X18 Z-10
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Funções CNC

Torneamento – preciso e completo 
 f roscagem rígida 
 f utiliza eixo spindle e torre combinados 
 f eixo C e ferramenta ativa para usinagem de superfície 
cilíndrica e fresamento de face

 f scale and mirror contours
 f compensação de raio de ferramenta 
 f compensação de orientação de ferramenta 
 f encoder externo para spindle
 f seleção automática de engrenamento 
 f seleção automática de enrolamento para motores AC

Fresamento – rápido e eficiente
 f função look ahead
 f arredondamento de cantos
 f chanfro 
 f compensação de raio 
 f rotação e deslocamento de coordenadas 
 f limitação de jerk
 f mesas rotativas 



1 Tecnologia

1.1 Torneamento l

1.2 Furação l

1.3 Fresamento l

2 Comando de eixo

2.1 Quantidade de eixos (variante de 3 eixos / variante de 4 eixos) 3/4 l

2.2 Eixos adicionais via SERCOS III (var. 3 eixos / var. 4 eixos) 3/2 

2.3 Quantidade máxima de fusos 2 l

2.4 Quantidade de canais independentes 2 l

2.5 Quantidade máxima de eixos interpolados por canal  4 l

2.6 Comutação fuso / eixo C l

2.7 Transferência de eixo entre canais l

2.8 Limite de software l

2.9 Encoders adicionais de fusos 1 l

3 Funções de interpolação

3.1 Interpolação linear com/sem parada exata l

3.2 Interpolação circular com programação de raio e ponto 
central, interpolação helicoidal, entrada tangencial l

3.3 Abertura de rosca com/sem placa de compensação l

3.4 Cortar rosca l

3.5 Visualização (preview) de bloco CNC, previsão com limitação 
de jerk l

3.6 Jogging com transformação ativa l

3.7 Resolução nanométrica l

4 Função de alimentação

4.1 Alimentação com mm/min ou pol/min l

4.2 Programação de tempo l

4.3 Índice de alimentação por giro l

4.4 Velocidade constante de superfície l

4.5 Avanço com parada mecânica l

4.6 Redução de torque l

5 Deslocamentos e correções

5.1 Reflexo de imagem, escala, rotação l

5.2 Ajuste do ponto zero l

5.3 Posicionamento (QUADRO) - ajuste de coordenadas 
e rotação no espaço l

5.4 Compensação 2D l

6 Gerenciamento de ferramentas

6.1 Gerenciamento de ferramentas integrado, com banco de 
dados para até 999 ferramentas l

6.2 Entrada de dados de ferramentas e organização da lista 
de ferramentas l

6.3 Correção de ferramentas (comprimento, raio, comprimento 
da aresta, dados do usuário) l

6.4 Administração do tempo de repouso l

6.5 Acesso aos dados das ferramentas através de PLC e CNC l

l Padrão           Opcional          1) não para variante de 3 eixos (HCT) 
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7 Programação CNC

7.1 Desenvolvimento de programa de peças DIN ISO 
66025/RS274 l

7.2 Idioma de alto nível CPL 
(Idioma de programação do cliente) l

7.3 Memória CNC 64 MB l

7.4 Memória estática 4 MB l

7.5 Tamanho máximo de programação de peças 8 MB l

7.6 Memória de dados CompactFlash l

7.7 Ciclos tecnológicos de tornear, furar e fresar l

7.8 Ciclos para usinagem de contorno, para torneamento e fresamento l

8 Funções

8.1 Tempo de espera (dwell time) em segundos l

8.2 Programação da aceleração, programação do ganho de loop l

8.3 Homing através do programa CNC l

8.4 Dimensão absoluta, dimensão relativa l

8.5 Comutação entre pol/mm l

8.6 Entrada rápida com medição estática e em tempo real l

8.7 Arredondamentos e chanfros l

8.8 Arredondamento de cantos com traçador flexível 
(corner rounding with splines) l

8.9 Comando de ajuste do  CN a partir do CLP l

8.10 Programa CNC reinício/busca de bloco l

8.11 Retração e retorno ao contorno l

9 Funções CLP

9.1 CLP integrado: IndraLogic com linguagens de programação 
IEC 61131-3 (IL, LD, FBD, ST, SFC, CFC) l

9.2 Memória de programa CLP 2 MB l

9.3 Quantidade de entradas/saídas (I/O) 32 I/16 O l

9.4 Quantidade máxima de entradas/saídas (I/O) 96 I/48 O 

10 Ferramentas de diagnóstico e comissionamento

10.1 Diagnóstico automático de sistema l

10.2 Mensagens de status e erro em texto (idiomas: chinês, inglês) l

10.3 Ferramentas de ajuste de acionamento integradas l

10.4 Função drive oscilloscope 

10.5 Ferramentas de programação do CLP integradas 

10.6 Ferramenta de engenharia IndraWorks 

11 Sistema de acionamento

11.1 Tensão de alimentação trifásica nas redes 
TT, TN-C, TN-S, IT

200 – 500 V 
±10 %

11.2 Frequência da rede de alimentação 50 – 60 Hz 
±2 Hz

11.3 Capacidade de conexão da rede de alimentação, 
com indutor (power choke) 30 kVA

11.4 Corrente nominal 44 A

l Padrão           Opcional          1) não para variante de 3 eixos (HCT) 
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Anotações
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