
• Controle Hartrol plus
• Garantia de 5 anos de funcionamento
• Excelente tempo de troca de ferramenta
• Design de coluna de grandes dimensões

HartrolPlus ®
Da tradição ao inteligente



A.I. Aplicativos internos, Hartrol Plus é o
controle que fornece o status de usinagem
com recursos avançados

A I Sm@rtcontrol 

Principais
funções do 
controlador 
Hartford AI Sistema de 

reconhecimento 
facial - FACE D 

Compensação
de deslocamento 

térmico do ambiente 
AI 

Gerenciamento 
de lubrificação 
eficiente de AI 

Sistema de detecção 
de ferramenta 

quebrada

Sistema de broca 
de alta precisão 

AINavi 

Imagine quais futuras máquinas deveriam ser delineadas

Hartford
Redefina o Futuro

Al

ZDT 

Solução de 
estabilidade 
térmica

loT 
+ Aquecimento e ativação remotos
+ Hartrol Plus Sync & Update
+ Conexão do usuário

ZDT 
+ Relatório de diagnóstico de
operação do fuso
+ Sistema de Relatório de Alarme

loT 

Solução de estabilidade térmica
+ Compensação Térmica do Fuso
+ Compensação Térmica de Fundição
+ Simetria Térmica /Balanceamento
Térmico

Al 
+ Sistema  de   Reconhecimento  Facial
+ Gerenciamento de lubrificação
totalmente eficiente
+ Coleta Eficiente de Chip Inteligente

Com uma função mais inteligente significa uma automação mais próxima.

Automação Inteligente
Programa de aplicação Inteligente
Tecnologia Chave
Parâmetro de especificação 
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Como implementar a 
automação rapidamente?

Automação Inteligente
Programa de aplicação
Inteligente
Tecnologia Chave
Parâmetro de especificação 

Hartford Robot Production Cell
Fácil de começar

Hartford Robocell fornece treinamento profissional de robôs e rica 
experiência em automação, para permitir que você aprenda 
rapidamente e opere facilmente seus sistemas de automação

Monitoramento de controle de qualidade

Os sistemas de automação devem passar por todos os testes de 
controle de qualidade rigorosos em todas as fases, como design, 
montagem, teste, inspeção final e remessa, processos de controle 
de qualidade completos para todos os produtos.

Análise profissional

Serviço de otimização de usinagem Robocell, para que você esteja 
no topo usando métodos de usinagem profissionais

Definição de interface de automação
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2.Interface Automática

• Preparação 1/0
• Preparação do Link Profibus
• Preparação CC-Link
• Preparação do link t / IP

1.Porta Automática

2.Interface Automática

3.Interface pneumática /
hidráulica

4.Outras opções

3.Interface Pneumática/hidáulica

• Interface pneumática /hidráulica
automática de células 1/2/3 na
máquina

• Sistema de portas pneumáticas /
automáticas / Portas de funcionamento

• Sistema de portas pneumáticas / servo
automáticas / Portas laterais direita

4.Outras opções

• Bico de pulverização de alta pressão com 
preparação automática • Base Inoxidável • Sistema de remoção de cavacos de alto volume

compreendendo brocas laterais duplas

Especificações detalhadas, entre em contato com nossa equipe de vendas

Um centro de usinagem mais durável e estável.

Uma demonstração perfeita de precisão e habilidade de usinagem.

Um valioso centro de usinagem vertical é o resultado de conceitos criativos constantes e dedicação total à qualidade. Quando a 
ambição de buscar a perfeição é incorporada ao design, o resultado é uma máquina perfeita. Os centros de usinagem verticais 
Hartford S são projetados e construídos com esses conceitos em mente. Ao longo dos anos, os engenheiros da Hartford se 
esforçaram muito para projetar um VMC exclusivo que seja econômico para nossos clientes.

1. Peça de bicicleta

2. Suporte para água de bicicleta

Testes de corte reais
Modelo: S8

• Spindle: 8,000 rpm  /  Pulley tipo: 7.5kW /  Material de corte: S45C

Fresagem FinalFresagem de superficie Rosqueamento Furação

Todos os resultados apresentados neste catálogo foram produzidos sob condições de teste rigorosas em um ambiente de teste zed especial. Sob diferentes condições de 
teste e em ambientes de teste não ideais. Assim, os resultados não podem variar em relação aos apresentados neste catálogo.

Diâ. ferramenta
Vel. alimentação
Prof. corte
Larg. corte
Vol. corte       

Diâ. Ferramenta
Vel. Alimentação
Prof. corte
Larg. corte
Vol. corte

80 mm
1,800 mm/min
2 mm
60 mm
216 cc/min

63 mm
3,300 mm/min
30 mm
2 mm
198 cc/min

Diâ. ferramenta
Vel. alimentação
Prof. corte
Carga do spindle       

M20 mm
508 mm/min
25 mm
72%

Diâ. ferramenta
Vel. alimentação
Prof. corte
Carga do spindle      

18 mm
200 mm/min
30 mm
46%



O primeiro passo para uma 
usinagem totalmente inteligente

O que é Hartrol Plus?
Hartrol plus é um novo controlador inteligente de função 
elétrica Hartrol, Hartnet e Hartford desenvolvido e fabricado 
pela Hartford.
A HMI e a operação são fáceis de usar, pode atingir:

1.Conexão com a Internet, coleta e análise de dados, monitoramento
por dispositivo portátil
2.Controle inteligente: Revisão automática de erros humanos e da
base operacional
3.Atualização em tempo real de novos aplicativos

A diferença entre Hartrol plus e outros:

Tamanho da Tela

Área de observação

Disco Rígido

Suavização de interpolação

Indústria 4.0 

l 5"Multi-touch Panel 
1350
64GB SSD
SSS 4 G
Hartford UserConnect

10.4" (OPT: 15") 
400 
N O 
Option 
N O 

O controlador inteligente que você deve ter 
Com três soluções principais, Hartrol Plus leva sua usinagem para o próximo nível. Os contoroles altamente 
otimizados e inteligentes trazem ainda mais recursos e produtividade aos seus processos de corte de metal. 
Com facilidade de uso, automação avançada e coleta inteligente de dados, o Hartrol plus é uma ferramenta 
essencial para aprimorar o desempenho em sua área de produção.

Custo reduzido em 20% 
• Multi Touch Screen
• Gerenciamento remoto CCD
• E-book
• Gerenciamento remoto
• Modo Stand-by da Calculadora de Condição de Eliminação

Profundidade aumentada em 23% 
• HartCAM
• AFC = Controle Automático de Feedtrate.
• SSS-4G
• Contagem regressiva do tempo de usinagem para o programa de

usinagem otimizado de bloco único
• Medição automática

Hartford 
User Connect 

Aumento de 20% da 
eficiência 

• MES (Sistema de Execução de
Fabricação)

• Operador de gerenciamento de utilização
de máquina Gestão de Desempenho

• Gestão 24 horas por dia
• Gerenciamento remoto
• Hartford Userconnect

• Notificação de alerta
• Diagnósticos remotos
• Aumento de valor remoto
• Monitoramento e

gerenciamento remoto

Loja de Aplicativos Hartford  
As principais tecnologias do smartcenter Hartford incluem sistemas de 

gerenciamento inteligente, monitoramento de status, previsão de alarme, diagnóstico de 
status da máquina, prevenção de colisões, simulação de programa 3D, melhoria 
da eficiência de usinagem, etc. Todas as funções inteligentes ajudam a controlar o 
status da máquina e garantir o trabalho qualidade.

Aplicativos Hartford

Definir e inspecionar

Monitor de 
carregamento do fuso 

Diagnóstico de 
rolamento do spindle

ZDT 

AFC 

HartCAM 

Análise de 
programação de 

usinagem 

Message Board 

CCD 

Compensação
térmica na direção Z 

Detecção de 
vazamento CTS 

Sensor G de 
proteção de colisão 

do fuso 

Tempo 
estimado de 

usinagem

Simulação do 
caminho de 
usinagem 

Estatísticas de 
vazamento 

Computação de 
condições de usinagem

Magazine de 
ferramentas

Calculadora E-books Transferência de 
arquivo 

Porta automática Tela Integrada do 
Monitor de imformação

Sistema de detecção de 
ferramenta quebrada 

i-Factory Parada Conexão de desktop 
remoto 

Gestão de Contas 

As funções mencionadas acima precisarão optar pelo controlador Hartrol plus ou tela dupla com controlador Fanuc.

Conexão do usuário 

Automação Inteligente 
Programa de aplicação 
Inteligente Tecnologia Chave
Parâmetro de especificação 

Função Hartrol Plus P3 Outros



O que o Hartford APP pode fazer por você?

As funções inteligentes integradas do Hartrol plus podem atender aos seus requisitos de 
usinagem. Para obter mais funções do Hartrol Plus, entre em contato com nosso vendedor.

Sistema de reconhecimento facial (opcional)

• Autoridade de login do Face ID
• Tempo de reconhecimento: 2 segundos
• Precisão de reconhecimento: 100%

Detecção de ferramentas 
quebradas(opc)
Disponível com ferramenta de tamanho 6 mm acima

Destaque para o broca 
inteligente (opc)
50% de aumento de eficácia

• A ferramenta desgasta quando a relação de corrente 
elétrica aumenta

• Quando a abrasão da ferramenta ultrapassa o seu ajuste, a
máquina dá um alarme para evitar a quebra da ferramenta

Gerenciamento de lubrificação eficiente (opc.)
50% de lubrificação economizada

• Base de suprimento de óleo de autoajuste na condição de usinagem.
• 50% do consumo de óleo economizado

Atualização online
Com o sistema de atualização online semelhante ao smartphone irá garantir que o seu sistema 
operacional permaneça a versão mais recente com Hartford. 

• 24h - Atualização em tempo real, sem limite e sem diferença de fuso horário.
• NOVO - Sincronize com Hartford para obter as informações e funções mais recentes
• Fácil - Atualização de uma tecla, fácil e rápida!

A versão Hartrol plus NC deve ser A6 ou superior

Interfaces gráficas de usuário para configuração de 
peças, inspeção, configuração de ferramentas

• Fácil de usar
• Aumenta a usabilidade
• Elimina tarefas de configuração manual
• Aumenta a eficiência

Hartford ZDT
Elimine o tempo de máquina parada e aumente a eficiência.
• Facilidade de uso
• Verifique o status das peças claramente
• Eliminando o tempo de inatividade inesperado
• Compreenda a notificação para sua máquina e seu dispositivo protegível

Sistema de monitoramento inteligente de vibração 
do fuso (B-Safe) está garantindo a estabilidade do 
fuso às vezes (opc).
Destaques:

• A função de vibração do APP é útil para configurar manualmente.
• Status de alerta sobre proteção contra colisões.
• O gráfico responsivo está disponível para diagnóstico pelo usuário e as

informações analíticas são fornecidas na hora certa.

AFC (opcional)
A eficiência da usinagem é aumentada em 21% 

• Controla a taxa de alimentação dependendo na situação de 
usinagem

• Ajusta a taxa de alimentação automaticamente

• Prolongue a vida útil da ferramenta;

• Reduz o tempo de usinagem;

Compensação térmica no fuso (opcional)
Não se preocupe com HEAT !!

• Máquina com compensação
A extensão térmica do fuso # 40 está dentro de 0,03 mm
A extensão térmica do fuso # 50 está dentro de 0,02 mm

• Máquina sem compensação
A extensão térmica do fuso é de cerca de 0,10 mm Notas: O 
teste acima está abaixo da temperatura ambiente

Automação Inteligente
Programa de aplicação Inteligente
Tecnologia Chave
Parâmetro de especificação 

Ambiente Térmicamente  Controlado
• Compensação de deslocamento (opcional)
• Centro de usinagem vertical: 0,03 mm
• O problema de deslocamento térmico é melhorado em até 60%.
• Pode atingir uma boa precisão como em ambiente de temperatura

constante.

• A broca inteligente prossegue automaticamente com a limpeza dos
cavacos de ferro com base na eletricidade do fuso.

• O sem-fim inteligente realiza automaticamente o modo de
reversão caso a quantidade de lascas de ferro supere o número de
impedir a parada da máquina.

• Auger é excessivamente blindado.



Resistente, robusto e durável 
para a série S

Hartford Serie S 
A VMC Final

  Um dos elementos importantes que 
determinam a precisão e capacidade de 
um centro de usinagem é a rigidez 
estrutural.

   A série S8 foi projetada de acordo com 
os princípios da FEA. A construção de 
design rígido ideal garante estabilidade e 
precisão sem deformação ano após ano.

Gama completa de guia linear garantia por cinco anos 
A cobertura da garantia não se aplica nas seguintes situações

1.Operação imprópria (colisão).
2. Falta de limpeza regular de detritos acumulados, causando danos aos trilhos

lineares e carruagens.

Uma plataforma rígida
A solidez da estrutura é determinada 
pela robustez da fundação. O mesmo 
princípio se aplica a centros de 
usinagem verticais. II tudo começa 
com as estruturas de base e coluna. 
O quão bem a máquina corta está 
ligada à robustez da estrutura básica.

Bocal de alta pressão (opc)
Hartford S8 estão disponíveis com um 
bico opcional de alta pressão que 
remove os cavacos do invólucro e os 
descarrega convenientemente da 
máquina.

Estrutura estável
Nossas peças fundidas são 
reforçadas com nervuras pesadas 
para resistir às vibrações flexíveis e 
úmidas, e são completamente 
inspecionadas antes e depois da 
usinagem para garantir que estejam 
livres de falhas.

Trocador de ferramenta 
de montagem lateral de 
alta velocidade (opc)

tempo mínimo de troca 
de ferramenta do SB:1,38 
seg (ferramenta para 
ferramenta)

Transmissão direta de 3 eixos entre servo motor e o 
parafuso esférico 
• Servos motores de alto torque são acoplados diretamente com parafusos esféricos.
• Sem problema de folga ou lag nos servos causado por uma correia.
• Todos os parafusos de esfera têm suporte central e ambas as extremidades utilizam 
rolamentos de contato angular de precisão.
• Aumenta a eficiência e confiabilidade da usinagem.

Projeto de peça única para alojamento do fuso e ferro 
fundido
• Aumenta a rigidez e o desempenho de corte.
• Reduzir o peso para reduzir as tensões de aceleração e aumentar a

precisão posicional.
• A estrutura da cabeça foi ajustada.
• Fornece suporte adicional para o fuso para absorver as forças de

corte.

Fundição de coluna e base 
reforçada Anti-Flex
Nossas peças fundidas são reforçadas com 
nervuras pesadas para resistir às vibrações 
flexíveis e úmidas, e são completamente 
inspecionadas antes e depois da usinagem 
para garantir que estejam livres de falhas.

Automação Inteligente
Programa de aplicação Inteligente
Tecnologia Chave
Parâmetro de especificação 



Fusos fabricados pela Hartford oferecem 
garantia de qualidade

#40 Pulley 8000rpm opt. 10000 rpm 
#40 DDS opt. 10000 rpm 

BBT Opc.

30% 
rigidez

BBT 

• Contato duplo entre o cone e o flange.
• Melhora a rigidez, precisão, velocidade e velocidade.
• A deflexão radial, vibração e desvio são significativamente reduzidos.  
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Automação Inteligente 
Programa de aplicação Inteligente
Tecnologia Chave
Parâmetro de especificação

Tipo de Spindle



Especificações da Máquina

Modelo

Mesa 

Cursos 

Spindle 

Alimentação 

ATC 

Motor 

und 
Superfície de trabalho
Slot T (tam. x núm.) (passo)
Carga máxima da mesa
Viagem longitudinal (eixo x)
Viagem transversal (eixo Y)
Curso Vertical (eixo Z)
Dist. da extremidade do fuso 
ao centro da mesa
Dist. do centro do fuso à 
coluna
Fita de ponta do fuso
velocidade do fuso (polia)
Velocidade do fuso (DDS)
Velocidade de avanço de corte 
(eixos X / Y / Z)

Velocidade de avanço rápido 
(X/Y/Z)
Cap. de armazenamento de 
ferramentas (tipo A)
Máx. Peso da ferramenta
Máx. Tamanho da ferramenta 
(diâm. x comp.)
Seleção de ferramenta
Tempo de troca (tipo A)
Tool Shonk
Parafuso da ferramenta

Mitsubishi
FANUC

Heidenhain
Mitsubishi

FANUC
Heidenhain

Precisão de posicionamento 
de 3 eixos (JIS B6338)
Precisão de posicionamento 
Precisão de posição repetitiva
3 eixos precisão de posicionamento 
(VDI 344 I)/ Repetido 5 vezes

Precisão de posicionamento
Precisão de posição repetitiva
Pressão de ar necessária
Consumo de energia elétrica
Espaço no chão (total)
Peso líquido
Tanque refrigerante (padrão)

S8 
800 X 500 

18 X 3 X 160 
450 
700 
420 

100~610

530 

IS040 
8000( 10000 opt.) 

10000 

12/12/12 

30/30/24 

24 (30opt.) 

7 

75 X 300L 

A type 

2.9 
BT40 / CAT40 /DIN69871 

MAS-P40T- 1 /CAT 40/DIN69872 
7.5 
11
9 .8 

l .0 / 1.5 /3
1.2 / 1.8 / 2.5 
2.18 / 2.18 / 3.1 

±0.008 
±0.002 

Outros 

mm
mm
kg
mm
mm
mm
mm

mm
-
rpm
rpm

m/min

m/min

pcs

kg

mm

-
sec
-
-

kw
kw
kw
kw
kw
kw

-

mm
mm

-

mm
mm
kg/ cm²
kva
mm

0.010 
0.006 
6.5 

10~30
2840 X 2210 

3880 
243 

S1O 
1150x510 

18 X 3 X 160 
600 
1000 
510 

100~610

590 

IS040 

8000( 10000 opt.) 
10000 

12/12/12 

30/30/24 

24 (30opt.) 

7 

75 X 300L 

A type 
2.9 

BT40 / CAT40 /DIN69871 
MAS-P40T- 1 / CAT40/DIN69872

7.5 
11 

9.8 
1.5/2/3 

1.8/ 1.8 / 2.5 
3.5/ 5 

±0.008 
±0.002 

0.010 
0.006 
6.5 

10~30 
3570 X 2127 

4500 
306 

Precisão VDI 344 | Disponível mediante solicitação no pedido.      
As especificações e dimensões estão sujeitas a alterações sem aviso prévio (para peso real, o produto enviado deve prevalecer.)

Acessórios Padrão     Opcional

S8/10 
1. Proteção contra respingos totalmente fechada
2. Proteção contra respingos totalmente fechada e tampa superior
3. Transportador de cavacos tipo parafuso montado na frente
4. Transportador de cavacos tipo link e balde portátil de cavacos
5. Jatos de refrigeração em torno do eixo
6. Sistema de refrigeração - Motor da bomba de refrigeração, padrão
7. Sistema de refrigeração - Motor da bomba de refrigeração, atualização
8. Pulverizar em torno do fuso
9. Cortina de Ar do Fuso
10. Jato de ar através da troca de ferramenta padrão do fuso
11. Explosão de ar através da troca rápida da ferramenta do fuso
12. Resfriador de óleo do eixo_Eixo do eixo
13. Sistema de resistência
14. Separador de fluido de óleo
15. Fuso da Polia 8000 RPM
16. Fuso da Polia 10000 RPM
17.Direct Drive Spindle 10000 RPM
18. Revista de ferramenta de tipo de disco_24T
19. Revista de ferramenta de tipo de disco_30T
20. X, Y, parafuso de esfera do eixo Z reforçam a pressão
21. Altura da coluna adicional 10 mm
22. Pacote de ferramentas
23. Parafuso de fundação, geral
24. Parafuso de base, concreto
25. Pistola de refrigeração do tubo de revestimento
26. Pistola de refrigeração de mangueira hidráulica
27. Pistola de ar
28. Sistema de refrigeração nebulosa
29. Escumadeira de óleo
30 Sistema coletor de névoa de óleo
31. Mesa rotativa do 4º / 5º eixo
Sistema de escala linear do eixo 32.X / Y / Z
33. Refrigerante através do eixo
34. Refrigerante através do eixo-20BAR
35. Refrigerante através do eixo-25/40 / 70BAR
36.Manual xl
37. Manual x 2
38.DNC Software
39. Gerador de pulso manual remoto
40. Trocador de calor de convecção no controle
41. Desligamento automático
42. Interface RS232
43. Lâmpada fluorescente xl
44. Lâmpada fluorescente x2
45. Lâmpada de conclusão de operação
46. Medição Automática do Comprimento da Ferramenta
47. Medição da peça de trabalho automática

Função elétrica padrão e opcional

Hartrol / Padrão 

• Calibração da peça por MPG diretamente
• Pacote de parâmetros
• Corte de rosca (somente Oi e 31 i)
• Exibição do magazine de ferramentas (somente Oi e 3li)
• Exibição do status da ferramenta (apenas 0i e 3 l i)
• Marco de gravura especial

Função Elétrica / Opcional
• Função de elevação contra a gravidade
• Retração para rosqueamento rígido
• MPG inteligente

Automação Inteligente
Programa de aplicação Inteligente
Tecnologia Chave
Parâmetro de especificação 

Precisão

510

kg
L

510

Item          Modelo


