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Você deseja conhecer mais sobre nós?

HÜRNER Schweisstechnik GmbH

 
Nieder-Ohmener Str. 26 
35325 Mücke 
GERMANY

Ph +49 6401 9127 0 
Fx +49 6401 9127 39 
E-Mail: info@huerner.de 
Internet: www.huerner.de

HÜRNER Welding Technology NZ Ltd

12 Croskery Road 
Papakura 
Auckland 2110 
NEW ZEALAND

Ph +64 9 299 3640 
Fx +64 9 299 3740 
E-Mail: r.gruen@xtra.co.nz 
Internet: www.huerner.co.nz

HÜRNER Schweißtechnik Gulf L.L.C

Damascus Street, Al Qusais 4 
DUBAI 
P.O.Box 233586 
UNITED ARAB EMIRATES

Ph +971 4 2584886 
Fx +971 4 2584887 
E-Mail: info@hurnergulf.ae 
Internet: www.huerner.de

HÜRNER WhiteLine  
CNC ECO 2.0

Sinta-se a vontade para agendar uma visita em 
nossas instalações. Mais detalhes sobre nossa 
empresa e nossa linha de produtos também 
estão disponíveis no site www.lusoweld.com



Botão de acionamento

O exclusivo botão de acionamen-
to acoplado ao chassi, permite 
que o operador movimente a 
máquina estando ao lado dela, 
sem a necessidade de ir até a 
unidade de controle. Isso permite 
que se faça soldas de forma mais 
prática, sem que seja necessária a 
movimentação entre a unidade de 
controle e o chassi.

Impressora de etiquetas

Com a utilização da impressora de etiquetas é possível fazer, imediata-
mente após a solda, sua identificação e qualificação em uma etiqueta 
plástica anti-abrasiva que pode ser utilizada na conexão ou na solda.

Painel frontal

A versão padrão da máquina é 
entregue com uma nova geração 
de painel de alta resolução, e com 
maior capacidade de exibição 
de caracteres no seu display. O 
teclado GT permite uma entrada 
de dados mais prática dos parâ-
metros dos componentes a serem 
soldados e das informações de 
rastreabilidade. 

HÜRNER WhiteLine

CNC ECO 2.0

Autônoma em solda por termofusão

HÜRNER WhiteLine

CNC ECO 2.0

A HÜRNER CNC ECO 2.0 é um modelo de 
alta qualidade e durabilidade, a nova geração 
de máquinas de solda por termofusão con-
troladas por comando numérico computado-
rizado que foi desenvolvida de acordo com a 
diretiva de máquinas 2006/42/EC. O projeto da 
máquina foi desenvolvido em 12 modelos de 
chassis, tornando-a capaz de soldar tubos de 
diâmetros externos entre 40mm e 1200mm.

As máquinas de solda acompanham uma 
unidade hidráulica CNC fechada e selada para 
proteção de entrada de corpos estranhos, 
nível de proteção IP 54, capaz de trabalhar 
com pressões de até 220 bar. Tanto a placa de 
aquecimento anti-aderente quanto o faceador 
são ligados a unidade de controle, dispen-
sando a necessidade de outros pontos de 
alimentação.

Além disso, é possível, para todos os modelos 
de máquinas da nova geração HÜRNER CNC 
ECO, ter um monitor com a fonte de  
 

alimentação via hardware incluindo funções de 
registro de tensão associada.

A temperatura da placa de aquecimento e o 
controle de pressão durante o processo de 
solda, são implementados conforme disposto 
na norma aplicada (DVS, UNI, WIS, NEN, etc). 
Obviamente, todos os parâmetros relacionados 
a solda que são importantes para a qualidade 
e reprodutibilidade da solda são monitorados 
durante todo o processo e salvos em forma de 
relatórios na memória interna, cuja capacidade 
de armazenamento pode chegar a 10.000 
relatórios.

Com o exclusivo uso da tecnologia RFID (Radio 
Frequency Identification, ou, em português, 
Identificação por radiofrequência) as máquinas 
de solda por termofusão dessa linha são hoje 
capazes de fazer a identificação do usuário ou 
controle de acesso sem precisar de sistema de 
leitura de códigos de barras, como era feito no 
passado, o que torna a entrada de dados “a 

prova de erros” e extremamente simples para 
o usuário.

Obviamente, os já utilizados e convencionais 
métodos de entrada de dados, como as cane-
tas e scanners leitores de códigos de barras, 
continuam disponíveis como opcionais. Todas 
as máquinas HÜRNER CNC ECO também pos-
suem uma porta de interface USB paradown-
load de relatórios de solda para um pendrive, 
drive externo USB, em formato PDF resumido, 
completo, ou formato HÜRNER DataWork, 
bem como a possibilidade de utilizar uma 
impressora de etiquetas de solda logo após a 
realização da solda.

Nos modelos da linha CNC ECO+ 2.0, todas 
as máquinas possuem ainda o dispositivo HDC 
(HÜRNER Distance Control, ou, em português, 
Dispositivo de controle a distância HÜRNER), 
sistema sensorial que realiza a verificação pre-
cisa do processo desde o preparo da solda até 
sua execução.

Características da linha HÜRNER CNC ECO 2.0 
Capacidade de armazenamento 
de dados

10.000 relatórios

Entrada de dados receptor RFID, manual, leitor de código de barras (scanner)2)

Auto-monitoramento do 
Sistema

Monitoramento da tensão de alimentação (por hardware)2) incluindo registro de relatórios, teste do sistema, gerenciamento e registro 
computadorizado das manutenções

Monitoramento do Sistema 
de solda

Pressões de solda, períodos de tempo de solda, temperatura ambiente, tensão de alimentação, controle de memória, temperatura de 
operação, temperatura da placa de aquecimento, gerenciamento de manutenções, comprimento soldado

Rastreabilidade Código de obra com 32 caracteres alfanuméricos, código do soldador alimentado pelo receptor RFID, dois campos de dados adicionais, 
sendo o primeiro com 20 e o segundo com 15 caracteres alfanuméricos, códigos de tubos ISO, informações sobre a conexão, tamanho 
do tubo, condições climáticas, empresa instaladora, número da solda, número de inventário, informações da companhia responsável 
pela manutenção

Normas de solda DVS, WIS, SEDIGAS, UNI, NEN, e outras mediante solicitação

Transferência de dados Porta USB A para transferência de relatórios no formato resumido ou completo para o formato PDF em um pendrive ou uma impressora 
de etiquetas, incluindo menu de impressão de etiquetas; a transferência também é possível no formato HÜRNER DataWork, CNC ECO 
2.0 possui um inovador menu de transferência de relatórios com opção de seleção por data, por código da obra, ou de transferir todos 
os relatórios disponíveis na memória

Elementos de exibição de dados Tela (display) robusta de alta resolução e preparada para funcionar dentro de uma faixa extensa de temperaturas com fonte de  
caracteres de 8mm. Diagrama de processo de solda com indicadores LED

Outras características Teclado de controle, menu de revisão de relatórios, incluindo função de pesquisa, funcionalidade ViewWeld, botão de acionamento 
interativo na máquina básica (chassi), funcionalidade de backup da memória 

Normas e certificados de 
qualidade

Norma de maquinários 2006/42/EC (quando aplicável), DVS 2207, WEEE Reg. Nº DE74849106, ISO 9001:2008, RoHS-conforme 

Garantia do fabricante 12 meses
2) opcional

Todos os components são cobertos pela garantia de fábrica HÜRNER.

Especificações técnicas 160 mm 200 mm 250 mm 315 mm 355 mm 500 mm 630 mm 800 mm 1000 mm 1200 mm

P/N 200-701-... -160 -200 -250 -315 -355 -500 -630 -800 -100 -120

Faixa de DE soldáveis 
(mm) 40 - 160 63 - 200 (63)  

75 - 250 90 - 315 90 - 355 200 - 500 315 - 630 500 - 800 630 - 1000 630 - 1200

Alimentação elétrica 230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

230 V 
50 Hz

400 V 
50 Hz, 3 P

400 V 
50 Hz, 3 P

400 V 
50 Hz, 3 P

400 V 
50 Hz, 3 P

400 V 
50 Hz, 3 P

Potência consumida 
estimada (kW) 3.94 4.68 4.94 5.44 5.45 12.54 13.00 19.54 23.6 24.6

Peso total com todos os 
componentes (kg) 80 91 125 179 216 372 581 1233 1397 1775

Casquilhos redutores 40, 50, 
63, 75,  

90, 110, 
125, 140

63, 75,  
90, 110, 

125, 140, 
160, 180 

(63)*), 75, 
90, 110, 

125, 140, 
160, 180, 
200, 225

90, 110, 
125, 140, 
160, 180, 
200, 225, 
250, 280

90, 110, 
125, 140, 
160, 180, 
200, 225, 
250, 280, 

315

200, 225, 
250, 280, 
315, 355, 
400, 450

315 , 355, 
400, 450, 
500, 560

500, 560, 
630, 710

630, 710, 
800, 900

630, 710, 
800, 900, 

1000

Possibilidade de utilizar 
porta-colarinho*) n n n n n n n n n n

Dispositivo automático 
de inserção e retirada da 
placa de aquecimento*)

n – n n – – – – – –

Componentes inclusos:

Unidade de controle 
hidráulico CNC ECO n n n n n n n n n n

Máquina básica (chassi) n n n n n n n n n n

Faceadora com micro-
switch de segurança n n n n n n n n n n

Placa de aquecimento 
revestida com PTFE n n n n n n n n n n

Rack de carregamento n n n n n n n n n n

Caixa de transporte 
HÜRNER para a máquina 
e todos os casquilhos 
(opcional)

n n n n – – – – – –

Casquilhos redutores de 
aluminio HÜRNER1) – – n n n n n n n n

Casquilhos redutores de 
aço HÜRNER1) n n – – – – – – – –

1) Design modificado: fixado por parafusos
*) Disponível como opção

Idiomas DE, EN, FR, PT,  BG, CS, ZH, NL, FI, GR, IT, NO, RO, SK, TR, RU, e outras mediante solicitação


