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 01
 Branże



Gaz do deski!  
2,5 t w 5 osiach dla wszystkich branż.

Lepsze frezowanie: Maszyny Hermle znajdują się często w centrum uwagi, wszędzie tam, gdzie liczą się zoptymalizowane 
wyniki obróbkowe. Dzięki przysłowiowej już precyzji Hermle, w połączeniu z doradztwem technologicznym i zarządza-
niem projektem staliśmy się ważnym dostawcą maszyn do prawie wszystkich kluczowych branż, umożliwiając obróbkę 
szerokiego spektrum detali – od dużych kompleksowych elementów, po miniaturowe części w segmencie zaawansowanych 
technologii. Wszechstronne zastosowanie, wyniki bez zarzutu – po prostu Hermle.
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 01
 Branże
Maszyny Hermle sprawdzą się we wszystkich branżach. Koncentrujemy się na zapewnieniu 
najwyższej precyzji i bezpiecznej obróbki: Nasze maszyny są stworzone do codziennej pracy – 
zarówno jako elementy składowe linii technologicznych w dużych zakładach produkcyjnych, 
jak również jako niezależne maszyny w mniejszych przedsiębiorstwach.

Przemysł motoryzacyjny Przemysł lotniczy i kosmiczny

Sporty motorowe i wyścigowe Przemysł optyczny

Energetyka



Produkcja maszyn Sprzęt medyczny

Produkcja narzędzi i form Technika narzędziowa Przemysł komponentów 
maszynowych
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 02
 Centra obróbkowe



Źródła precyzji!
Od kompaktu po ogrom.

Oryginał jest zawsze pierwszy. Nawet, jeśli był często, choć nieudolnie kopiowany, oryginał jest tylko w Hermle. 
Od samego początku propagujemy obróbkę 5-osiową i już w połowie lat dziewięćdziesiątych doszliśmy do 
wniosku, że będzie to gwarancją sukcesu w przyszłości. Od tamtych czasów udoskonalamy naszą technologię 
osiągając systematycznie coraz większą perfekcję i rozszerzając stale ofertę naszych maszyn. 08
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 02
 Centra obróbkowe

Ergonomia, kompaktowość, precyzja, niezawodność, długowieczność. To nie 
puste słowa, lecz właściwości charakteryzujące każdą z naszych maszyn. I 
to po wielu latach ich eksploatacji.

W osiach C zastosowano napędy ślimakowe lub momentowe. Oś A może być 
wykonana jako oś z pojedynczym napędem lub podwójnym, w zależności 
od masy detalu i wymaganej dynamiki obróbki. A w modelach MT można 
zarówno frezować, jak i toczyć symultanicznie w 5 osiach. 

Dzięki wyjątkowej koncepcji układu kinematycznego obrabiarki oraz sposo-
bowi zabudowania stołu obrotowego uchylnego w łożach obrabiarkek Her-
mle uzyskano bardzo duży obszar bezkolizyjnej pracy. Dlatego umożliwiają 
one obróbkę bardzo dużych detali zajmując przy tym niewielką powierzchnię 
na hali. Wszystkie modele mogą mieć zakres wychylania przewyższający nawet 
zasięg od 0° do +/-90°. 
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Przesuw (w mm):

C 12

350 x 440 x 330

Zakres bezkolizyjnej pracy: Ø 610

Bryła: Ø 320 / H 265

C 22

Zakres bezkolizyjnej pracy: Ø 610

Bryła: Ø 450 / H 370

*Maksymalną bryłę możliwą do obróbki przedstawiono dla ujednolicenia przy kącie wychylenia 0° i -90°. Kąty wychylenia we wszystkich modelach serii C znacznie przekraczają 0° i 90°.

450 x 600 x 330

 02.1
 HIGH-PERFORMANCE-LINE
NAJLEPSZE DO OBRÓBKI FREZARSKIEJ

Linia HIGH Performance firmy Hermle oferuje już od wielu lat centra obróbcze wyróżniające 
się najwyższą precyzją i wydajnością, przeznaczone do wszystkich branż wysokiej tech-
nologii na rynku międzynarodowym. Centra te mogą pracować jako niezależne maszyny,  
jako system zautomatyzowany lub wchodzić w skład kompletnej linii produkcyjnej – nasze 
maszyny wypadają doskonale na tle konkurencji.



Przesuw (w mm):

C 42 / C 42 U MTC 32

800 x 800 x 550650 x 650 x 500

Zakres bezkolizyjnej pracy: Ø 990Zakres bezkolizyjnej pracy: Ø 840

Bryła: Ø 800 / H 560Bryła: Ø 650 / H 420



Przesuw (w mm):

C 52 / C 52 U MT C 62 / C 62 U MT

1000 x 1100 x 750 1200 x 1300 x 900

Zakres bezkolizyjnej pracy: Ø 1290

Bryła: Ø 1000 / H 810 Bryła: Ø 1200 / H 900

Zakres bezkolizyjnej pracy: Ø 1400 12
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 02.2
 PERFORMANCE-LINE
DOSTOSOWANA DYNAMIKA PRZY NAJWYŻSZEJ PRECYZJI 

Linia Performance firmy Hermle obejmuje precyzyjne centra obróbcze, które różnią się od 
modeli HIGH PERFORMANCE jedynie mniejszym wyposażeniem.

C 400C 250

850 x 700 x 500600 x 550 x 450

Zakres bezkolizyjnej pracy: Ø 885Zakres bezkolizyjnej pracy: Ø 770

Bryła: Ø 650 / H 500Bryła: Ø 450 / H 355

Przesuw (w mm):



Przesuw (w mm):

C 650

1050 x 900 x 600

Zakres bezkolizyjnej pracy: Ø 1100

Bryła: Ø 900 / H 600
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 C 62 / MT



Megacentrum obróbkowe umozliwiające 5-osiową obróbkę 
elementów i o masie do 2500 kg przy bezkolizyjnym obrysie 
detalu do Ø 1400 mm, wyposażona w zaawansowane tech-
nicznie wrzeciona o dużym momencie obrotowym i wysokiej 
prędkości obrotowej. Maszyna C 62 nie wymaga fundamentów 
i nie musi być demontowana na czas transportu.

Przesuw w osi X-Y-Z: 1200 - 1300 - 900 mm

Prędkość obrotowa: 9000 / 14000 / 
 18000 obr./min

Przesuw szybki w osi X-Y-Z:
 50 m/min 

Sterowanie: TNC 640 / S 840 D sl

Stoły obrotowo uchylne: 
Stoły z napędem  
momentowym: Ø 900 / Ø 1350 x 1100 mm 
Zakres wychylenia: +/-130°
Prędkość obrotowa w osi A:  15 obr./min
Prędkość obrotowa w osi C:  30 obr./min 
Maks. obciążenie stołu: 2500 kg

C 62 U MT dynamic

Stół obrotowy uchylny:
Stół z napędem  
momentowym: Ø 1200 mm 
Zakres wychylenia: +/-130°
Prędkość obrotowa w osi A:  15 obr./min
Prędkość obrotowa w osi C:  400 obr./min 
Maks. obciążenie stołu
podczas toczenia: 1500 kg 
Maks. obciążenie stołu
podczas frezowania: 2500 kg

Wymiary detali
Ø 1200 x 900 mm

Frezowanie w 5 osiach: maks. 2500 kg 
Toczenie w 5 osiach MT: maks. 1500 kg 
Frezowanie w 5 osiach MT: maks. 2500 kg

DANE TECHNICZNE
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 C 52 / MT



Obrabiarka C 52 U oraz C 52 U MT z wersjami stołu obrotowego 
uchylnego umożliwia symultaniczną 5-osiową obróbkę detali o 
masie do 2000 kg, zachowując przy tym wymaganą precyzję 
i dokładność. To duże wyzwanie dla dynamiki maszyny, lecz 
żaden problem dla Hermle. Maszyna dostępna również jako 
frezarko-tokarka.

Przesuw w osi X-Y-Z: 1000 - 1100 - 750 mm

Prędkość obrotowa: 9000 / 14000 / 
 18000 obr./min

Przesuw szybki w osi X-Y-Z:  
 60 - 60 - 55 m/min 

Sterowanie: TNC 640  / S 840 D sl

Stoły obrotowo uchylne:
Stoły z napędem momentowym: Ø 700 / Ø 1150 x 900 mm
Zakres wychylenia: +100°/-130°
Prędkość obrotowa w osi A:  20 obr./min
Prędkość obrotowa w osi C:  30 obr./min 
Maks. obciążenie stołu: 2000 kg

C 52 U MT dynamic

Stół obrotowy uchylny:
Stoły z napędem momentowym: Ø 1000 mm 
Zakres wychylenia: +100°/-130°
Prędkość obrotowa w osi A:  20 obr./min
Prędkość obrotowa w osi C:  500 obr./min
Maks. obciążenie stołu
podczas toczenia: 1000 kg 
Maks. obciążenie stołu
podczas frezowania: 2000 kg

Wymiary detali
Ø 1000 x 810 mm

Frezowanie w 5 osiach: maks. 2000 kg 
Toczenie w 5 osiach MT: maks. 1000 kg 
Frezowanie w 5 osiach MT: maks. 2000 kg

DANE TECHNICZNE
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 C 42 / MT



Niezwykle dynamiczne centrum obróbkowe, stworzone spe-
cjalnie do obróbki 5-osiowej lub 5-cio stronnej indeksowanej. 
Liczne funkcje umożliwiają niezwykle precyzyjną i ekonomiczną 
produkcję. Liczne rozwiązania automatyzacji wielokrotnie 
zwiększają spektrum zastosowań.

Wymiary detali 
Ø 800 x 560 mm

Wymiary detali
800 x 800 x 550 mm

Frezowanie 3-osiowe: maks. 2000 kg

DANE TECHNICZNE

Przesuw w osi X-Y-Z: 800 - 800 - 550 mm

Prędkość obrotowa:  15000 / 18000 / 25000 / 
42000 obr./min

Szybki posuw liniowy (dynamiczny):  
 45 (60) - 45 (60) - 40 (60) m/min

Sterowanie: TNC 640 / S 840 D sl

Sztywny stół do mocowania:  
 1050 x 805 mm
Maks. obciążenie stołu: 2000 kg

Stoły obrotowo uchylne:
Stoły z napędem ślimakowym: Ø 440 mm Ø 800 x 630 mm
Zakres wychylenia: +/-130° +/-130°
Prędkość obrotowa w osi A:  25 obr./min  15 obr./min
Prędkość obrotowa w osi C:  30 obr./min  25 obr./min
Maks. obciążenie stołu:  450 kg  850 kg

Stoły z napędem momentowym: Ø 440 mm Ø 800 x 630 mm
Zakres wychylenia: +/- 130° +/- 130°
Prędkość obrotowa w osi A:  55 obr./min  25 obr./min
Prędkość obrotowa w osi C:  65 obr./min  65 obr./min 
Maks. obciążenie stołu:  450 kg 1400 kg

C 42 U MT dynamic  
ze stołem obrotowym uchylnym:
Stół z napędem momentowym: Ø 750 mm
Zakres wychylenia: +/- 130°
Prędkość obrotowa w osi A:  25 obr./min
Prędkość obrotowa w osi C:  800 obr./min
Maks. obciążenie stołu
podczas toczenia: 700 kg 
Maks. obciążenie stołu
podczas frezowania: 1400 kg

Frezowanie w 5 osiach: maks. 1400 kg 
Toczenie w 5 osiach MT: maks. 700 kg 
Frezowanie w 5 osiach MT: maks. 1400 kg
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 C 32



Uniwersalne centrum obróbkowe C 32 w konstrukcji 
modułowej, pozwalającej dopsasowywać centrum do każdego 
zadania. Prawdziwy cud inżynierii w zmodyfikowanej konstruk-
cji gantry z licznymi opcjami umożliwiającymi optymalizację 
procesu obróbkowego wyznacza nowe standardy w obróbce 
5-osiowej.

Przesuw w osi X-Y-Z: 650 - 650 - 500 mm

Prędkość obrotowa:  15000 / 18000 / 25000 /  
42000 obr./min

Szybki posuw liniowy (dynamiczny):
 45 (60) - 45 (60) - 40 (60) m/min

Sterowanie: TNC 640 / S 840 D sl

Sztywny stół do mocowania:
 900 x 665 mm
Maks. obciążenie stołu: 1500 kg

Stoły obrotowo uchylne:
Stół z napędem ślimakowym: Ø 320 mm / Ø 450 x 360 mm
Zakres wychylenia: +/-130°
Prędkość obrotowa w osi A: 25 obr./min 
Prędkość obrotowa w osi C: 40 obr./min
Maks. obciążenie stołu: 300 kg

Stół z napędem ślimakowym: Ø 650 x 540 mm
Zakres wychylenia: +/-130°
Prędkość obrotowa w osi A: 25 obr./min 
Prędkość obrotowa w osi C: 30 obr./min
Maks. obciążenie stołu: 600 kg

Stół z napędem momentowym: Ø 320 mm Ø 650 x 540 mm
Zakres wychylenia: +/-130° +/-130°
Prędkość obrotowa w osi A: 25/55* obr./min 25 obr./min 
Prędkość obrotowa w osi C: 80 obr./min 65 obr./min
Maks. obciążenie stołu: 200 kg 600/1000* kg 

*przy napędzie tandemowym

Wymiary detali
Ø 650 x 420 mm

Wymiary detali
650 x 650 x 500 mm

Frezowanie 5-osiowe: maks. 1000 kg

DANE TECHNICZNE

Frezowanie 3-osiowe: maks. 1500 kg
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 C 22



Elastyczność pod każdym względem: czy to 3-osiowa, czy to 
5-cio osiowa obrabiarka, czy to pracująca w trybie programowa-
nia warsztatowego jednostkowej produkcji, czy to programowa-
na w trybie w pełni automatycznym w ramach projektów „pod 
klucz” model C 22 jawi się dobrym rozwiązaniem zapewniają-
cym elastyczność zaróno w obszarze wyposażenia obrabiarki, 
między innymi, w stoły obrotowo-uchylne, jak też i w ustawia-
niu transportera wiórów stosownie do warunków na miejscu 
posadowienia maszyny.

Przesuw w osi X-Y-Z: 450 - 600 - 330 mm

Prędkość obrotowa: 15000 / 18000 / 25000 /  
 30000 / 42000 obr./min

Szybki posuw liniowy (dynamiczny):
 30 (50) m/min

Sterowanie: TNC 640 / S 840 D sl

Sztywny stół do mocowania:
 600 x 630 mm 
Maks. obciążenie stołu: 750 kg

Stoły obrotowo uchylne:
Stół z napędem  
ślimakowym: Ø 320 / Ø 450 x 360 mm
Zakres wychylenia: +/-135°
Prędkość obrotowa w osi A:  25 obr./min
Prędkość obrotowa w osi C:  40 obr./min
Maks. obciążenie stołu: 300 kg

Stół z napędem  
momentowym: Ø 320 mm
Zakres wychylenia: +/-135°
Prędkość obrotowa w osi A:  25/55* obr./min
Prędkość obrotowa w osi C:  80 obr./min
Maks. obciążenie stołu: 150 kg

*przy napędzie tandemowym

Wymiary detali
Ø 450 x 370 mm

Wymiary detali
450 x 600 x 330 mm

Frezowanie 3-osiowe: maks. 750 kg

Frezowanie 5-osiowe: maks. 300 kg

DANE TECHNICZNE
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 C 12



Kompaktowy model C 12 jest skierowany do użytkowników 
oczekujących maszyn zajmujących coraz mniej miejsca. Zakresy 
przesuwu 350 – 440 – 330 mm zapewniają najlepsze warunki 
do 5-stronnej/5-osiowej symultanicznej obróbki frezarskiej. 
Magazyn narzędzi w wersji podwójnej mieści 71 elementów.

Przesuw w osi X-Y-Z: 350 - 440 - 330 mm

Prędkość obrotowa: 12000 / 15000 / 18000 / 
 25000 / 30000 /  
 42000 obr./min

Szybki posuw liniowy (dynamiczny): 
 30 (50) m/min

Sterowanie: TNC 640

Stoły obrotowo uchylne:
Stół z napędem  
momentowym: Ø 320 mm
Zakres wychylenia: +/-115°
Prędkość obrotowa w osi A: 25 (55) obr./min (dynamiczny) 
Prędkość obrotowa w osi C: 40 (80) obr./min (dynamiczny) 
Maks. obciążenie stołu: 100 kg 

Wymiary detali
Ø 320 x 265 mm

Frezowanie 5-osiowe: maks. 100 kg

DANE TECHNICZNE
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 C 650



Przesuw w osi X-Y-Z: 1050 - 900 - 600 mm

Prędkość obrotowa: 15000 / 18000 obr./min

Przesuw szybki w osi X-Y-Z:  
 35 m/min

Sterowanie: TNC 640 

Sztywny stół do mocowania:  
 1250 x 982 mm
Maks. obciążenie stołu: 3000 kg

Stół obrotowo uchylny:
Stół z napędem ślimakowym: Ø 900 x 750 mm
Zakres wychylenia: + / - 115°
Prędkość obrotowa w osi A: 25 obr./min 
Prędkość obrotowa w osi C: 25 obr./min
Maks. obciążenie stołu: 1500 kg

C 650 wykorzystuje sprawdzoną technologię 5-osiową
firmy Hermle. Mocna i precyzyjna, niezawodnie spełnia
wymagania rynku.

Wymiary detali
Ø 900 x 600 mm

Wymiary detali
1050 x 900 x 600 mm

Frezowanie 3-osiowe: maks. 3000 kg

Frezowanie 5-osiowe: maks. 1500 kg

DANE TECHNICZNE
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 C 400



C 400 wykorzystuje sprawdzoną technologię 5-osiową
firmy Hermle. Mocna i precyzyjna, niezawodnie spełnia
wymagania rynku.

Przesuw w osi X-Y-Z: 850 - 700 - 500 mm

Prędkość obrotowa: 15000 / 18000 obr./min

Przesuw szybki w osi X-Y-Z:  
 35 m/min

Sterowanie: TNC 640 

Sztywny stół do mocowania:  
 1070 x 700 mm
Maks. obciążenie stołu: 2000 kg

Stół obrotowo uchylny:
Stół z napędem ślimakowym: Ø 440 mm Ø 650 x 540 mm
Zakres wychylenia: + 91°/- 139° + 91°/ - 139°
Prędkość obrotowa w osi A: 25 obr./min 25 obr./min 
Prędkość obrotowa w osi C: 30 obr./min 30 obr./min
Maks. obciążenie stołu: 450 kg 600 kg

Wymiary detali
Ø 650 x 500 mm

Wymiary detali
850 x 700 x 500 mm

Frezowanie 3-osiowe: maks. 2000 kg

Frezowanie 5-osiowe: maks. 600 kg

DANE TECHNICZNE
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 C 250



Model C 250 wyróżnia się kompaktową konstrukcją i zopty-
malizowaną przestrzenią roboczą dostosowaną specjalnie do 
obróbki 5-osiowej. Również w wersji 3-osiowej C 250 spełnia 
wymagania różnych branż.

Przesuw w osi X-Y-Z: 600 - 550 - 450 mm

Prędkość obrotowa: 15000 / 18000 obr./min

Przesuw szybki w osi X-Y-Z:  
 35 m/min

Sterowanie: TNC 640 

Sztywny stół do mocowania:  
 800 x 616 mm
Maks. obciążenie stołu: 1100 kg

Stół obrotowo uchylny:
Stół z napędem ślimakowym: Ø 320 mm Ø 450 x 360 mm
Zakres wychylenia: +/- 115° +/- 115°
Prędkość obrotowa w osi A: 25 obr./min 25 obr./min 
Prędkość obrotowa w osi C: 40 obr./min 40 obr./min
Maks. obciążenie stołu: 300 kg 300 kg

Wymiary detali
Ø 450 x 355 mm

Wymiary detali
600 x 550 x 450 mm

Frezowanie 3-osiowe: maks. 1100 kg

Frezowanie 5-osiowe: maks. 300 kg

DANE TECHNICZNE
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Myślimy jasno i prosto:  
z powodzeniem.

W Hermle wszystko toczy się wokół frezowania i doskonałych 
efektów pracy. Tym się kierujemy: Nasza architektura, nasza 
struktura, nasza praca, nasze myślenie, nasz rozwój, nasza 
konstrukcja, nasz montaż, nasze usługi, nasze... 
Dzięki wszystkiemu, co uda nam się ulepszyć i zoptymalizować, 
efekty pracy stają się lepsze, bardziej precyzyjne i szybsze – 
tylko tyle i aż tyle.
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 03
 Najważniejsze zalety techniczne



Perfekcyjnie!  
Od najmniejszej śrubki po sterowanie.

"Made by Hermle" to wysoki udział produkcji własnej. Stanowi to gwarancję jakości i 
niezawodności maszyn Hermle. Nawet po wielu latach eksploatacji w najcięższych  
warunkach.
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 03.1
 Sterowanie
Centra obróbcze Hermle mogą być wyposażone w różne typy sterowania. Wszystkie sterowania oferują różne funkcje programo-
we, a dzięki wielu dodatkowym funkcjom programowanie i obsługa są jeszcze łatwiejsze.

Standard obydwu sterowań obejmuje dla wersji:

Hermle Navigator – graficzny interfejs użytkownika umożliwiający intuicyjną obsługę

Hermle Home – specyficzny dla obsługującego, indywidualnie definiowany ekran

Hermle ustawienia obróbki

Hermle parametry regulatora – tylko dla TNC 640 – AFC, ACC, frezowania wirowego, CTC, AVD, LAC (dla wersji Performance-Line)

SiemensHeidenhain

Heidenhain TNC 640 

-  Dynamic Efficiency – Active Chatter Control (ACC),  Adaptive Feed 
Control (AFC), frezowanie wirowe

-  Dynamic Precision – Cross Talk Compensation (CTC), Active Vibra-
tion Damping (AVD), Load Adaptive Control (LAC)

-  płaski wyświetlacz dotykowy TFT 19”
-  klawiatura z pełnym zestawem znaków, zintegrowany trackball, 

złącze USB i Ethernet
-  w pełni cyfrowy dzięki złączu 

HSCI oraz interfejsowi EnDat
-  programowanie tekstem otwartym 

Heidenhain lub wg norm DIN/ISO
-  standardowe cykle wiercenia 

i frezowania
-  cykle sondy pomiarowej
-  dowolne programowanie konturu
-  funkcje specjalne do szybkiej obróbki 3D
-  automatyczne obliczanie danych cięcia
-  opcja oprogramowania Kinematic Opt (cykl pomiaru do poprawy 

dokładności obróbki toczeniem oraz wychylnej)
-  dodatkowo zintegrowano specjalne cykle toczenia takie jak obróbka 

zgrubna, wykańczanie, toczenie poprzeczne lub toczenie gwintów
-  łatwe przełączanie pomiędzy trybem frezowania i toczenia

Dalsze cechy i dane techniczne można znaleźć w broszurach Heidenhain.

Siemens S 840 D sl

- płaski wyświetlacz dotykowy TFT 19”
-  klawiatura z pełnym zestawem znaków oraz zintegrowany pulpit 

sterowniczy
- złącze USB i Ethernet
- całościowa i elastyczna koncepcja diagnostyki i serwisu
-  w tym obróbka powierzchni bocznej, obróbka pięcioosiowa oraz 

pomiary zorientowane na proces
-  w tym opcja oprogramowania 

Kinematic Opt (cykl pomiaru do 
poprawy dokładności obróbki 
toczeniem oraz wychylnej)

-  zarządzanie narzędziami dla 
wszystkich maszyn: HOTS

-  urządzenie S 840 D sl zaprojekto-
wano również do trybu toczenia 
i może ono realizować wszystkie zintegrowane procesy frezowania 
i toczenia

- interfejs użytkownika Operate 

Dalsze cechy i dane techniczne można znaleźć w broszurach Siemens.



Pulpit obsługi TNC 640 comfort z  
rozwiązaniem obsługowym „Navigator”

Pulpit obsługi Siemens S 840 D comfort  
z ekranem Home

38

39 



 03.1
 Sterowanie

Komfortowe oprogramowanie Hermle do 
zarządzania narzędziami do sterowania 
Siemens S 840 D sl.

Hermle „Operate-Tool-System”

Komfortowe oprogramowanie Hermle 
do zarządzania narzędziami do wszyst-
kich sterowników Heidenhain.

Hermle „Tool-Management-Control”

Wygodne w obsłudze, autorskie opro-
gramowanie Hermle do zarządzania 
zleceniami. 

Hermle „Automation-Control-System”

Oprogramowanie Information-Monito-
ring-Software pokazuje bieżący stan 
maszyn, a wyniki mogą być przesyłane 
za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Hermle „Information-Monitoring- 
Software”

System diagnostyki serwisowej zapew-
nia stałe monitorowanie stanu ma-
szyny. Umożliwia szybką diagnostykę 
maszyny oraz określanie niezbędnych 
czynności konserwacyjnych w zależno-
ści od stanu maszyny.

Hermle „System diagnostyki serwisowej”

Połączenie stanowiska sterowania do 
każdego komputera w sieci, umożliwia-
jące wymianę i wyświetlanie danych.

Hermle „Remote Desktop”

Inteligentny tuning maszyn – dyna-
miczne dostosowanie parametrów 
regulatora i ustawień obróbki.

Hermle „Machine Tuning”

Specyficzny dla obsługującego, indywi-
dualnie definiowany ekran. Wszystkie 
ważne informacje, takie jak obciążenie 
trzpieni, HIMS i HACS, są widoczne od 
razu.

Hermle „Operator-Menu-Extension” – 
ekran Home

Intuicyjna obsługa za pośrednictwem in-
terfejsu graficznego. Optymalizacja pod 
kątem obsługi dotykowej. Bezpośredni 
dostęp do wielu istotnych informacji, 
takich jak ustawienia oraz konserwacja.

Hermle „Navigator”

Wiele firm dąży obecnie do cyfryzacji produkcji. Hermle zapewnia pełne wsparcie w indywidualnej drodze do Industry 4.0 i 
Smart Factory. Oferujemy liczne rozwiązania i oprogramowanie, które zwiększa wydajność, precyzję i produktywność. W ten 
sposób nasze moduły cyfrowe wytyczają kierunek ku inteligentnej produkcji. Wspólnie wybierzemy komponenty odpowiednie 
do Twoich zastosowań.

Industry 4.0 i Smart Factory



HERMLE
DIGITAL

PRODUCTION

HERMLE 
DIGITAL 

 SERVICE

HERMLE 
DIGITAL 

OPERATION

HERMLE
DIGITAL

PRODUCTION

HERMLE 
DIGITAL 

 SERVICE

HERMLE 
DIGITAL 

OPERATION

Digital Production, Digital Operation i Digital Service to kompleksowy pakiet modułów cyfrowych, który zapewni centrom obróbczym 
Hermle solidne podstawy na przyszłość: inteligentne zarządzanie zleceniami i przejrzyste procesy produkcyjne; inteligentny tuning 
maszyn, produkcja bez papieru i  zaawansowane cykle technologiczne oraz możliwość serwisowania zdalnego lub prewencyjnego. 
Nasze moduły cyfrowe zwiększają produktywność, komfort obsługi i wydajność.

Moduły cyfrowe
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 Wir handeln effektiv:
 mit System.
Działamy efektywnie:
W sposób przemyślany.

Strategiczne decyzje podejmujemy zespołowo i często 
zachowujemy się "inaczej niż inni". Nasza dewiza "lepsze 
frezowanie" to dla nas zobowiązanie i motywacja, aby  
każdego dnia stawać się coraz lepszym.
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 04
 Automatyzacja



Pewnie, o wszystkim,  
co dotyczy lepszego frezowania.

Tylko perspektywiczne działania są w stanie zapewnić długotrwały sukces na rynku.  
Dlatego już w połowie lat dziewięćdziesiątych utworzyliśmy spółkę zależną, która zajmuje  
się automatyzacją. Podąża ona konsekwentnie za naszymi rozwijanymi ciągle konstrukcjami 
obrabiarek – od prostych komponentów automatyzacyjnych, po kompleksowe projekty. 44
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Wszyscy mówią o automatyzacji, która już dawno nie jest tylko modnym hasłem.  
Nasza firma z dostawcy maszyn przeistoczyła się w dostawcę kompleksowych  
rozwiązań, gdyż decydującym kryterium uzyskania wydajności automatyzacji  
procesu obróbki jest naszym zdaniem integracja wszystkich maszyn z ciągu  
technologicznego i urządzeń peryferyjnych. Obecnie ewolucja zapoczątkowana  
wprowadzeniem ekonomicznych zmieniaczy palet i inteligentnych manipulatorów  
doprowadziła nas do ultranowoczesnych zespołów robotów. Już od ponad 20 lat z
prostych maszyn tworzymy elastyczne stanowiska produkcyjne.

 04.1
 Automatyzacja

Zmieniacz palet PW 850 z zasobnikiem

System obsługi HS flex

System robota RS 2  

Chwytak robota RS 05-2

Zasobnik matryc RS 05-2

Zasobnik zmieniacza palet PW 150
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 04.1
 Automatyzacja

Zmieniacz palet PW 150 podczas wymiany  

Zmieniacz palet PW 850

System robota RS LinearSystem robota RS 05-2
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 04.2
 Wszystko – z jednej ręki.

Centra obróbkowe Magazyn dodatkowy

Centtra obróbkowe i rozwiązania w dziedzinie automatyzacji z jednej ręki – źródłąo wysokich  
kompetencjach w dziedzinie konstruowania, instalacji i obsługi serwisowej:

•     Centra obróbkowe 3-, 4- i 5-osiowe – produkujemy i montujemy samodzielnie nawet takie  
elementy, jak podzespoły stołu, Wrzeciona narzędziowe i kompletne obudowy

•     Rozwiązania w dziedzinie automatyzacji – od systemów wymiany palet, zasobników palet,  
magazynów narzędzi i elastycznych systemów produkcyjnych po indywidualne rozwiązania  
"pod klucz"



Systemy IH

Zmieniacz palet PW 850

Zmieniacz palet PW 100

Zmieniacz palet PW 3000

 Zmieniacz palet PW 2000

Zmieniacz palet PW 150



System robota RS Linear

System robota RS 05-2 System robota RS 2

System robota RS 3

System obsługi HS flex System obsługi HS flex heavy
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System bazowy plus 1 maszyna

System bazowy plus 2 maszyny 180°

System bazowy plus 2 maszyny 90°

System bazowy plus 3 maszyny

Wzrost produktywności razy 2 lub 3 – żaden problem!. 
Systemy robota RS 2 i RS 3 mogą współpracować oczywiście 
z kilkoma centrami obróbkowymi, na których przeprowadzane 
są różne zadania obróbkowe. Również zasobniki można 
elastycznie dopasować do indywidualnych potrzeb.



 05
 Kultura frezowania



Szwabia!  
Od ducha wynalazczości do efektywności.

Na całym świecie można znaleźć obecnie przeciętnie ponad 28000 razy odpowiedź na to pytanie: centra obróbkowe Hermle, 
wykonujące swoją pracę precyzyjnie i niezawodnie. Nasz niemal przysłowiowy szwabski duch wynalazczości oraz gęsta  
sieć sprzedaży i serwisu gwarantują możliwość korzystania z zalet Hermle we wszystkich większych krajach świata.

52

53





Sprostamy każdemu wyzwaniu
z radością.

Kultura naszej firmy jest niepowtarzalna i odczuwalna na co 
dzień. Jako motor i inspiracja dla wszystkich naszych Klientów 
powstaje to, co rozumiemy pod pojęciem "kultura frezowania".
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W Gosheim – gdzie wznoszą się najwyższe szczyty Jury Szwabskiej – powstają wszystkie centra 
obróbkowe Hermle. W miejscu o bogatych tradycjach w zakresie mechaniki precyzyjnej i budowy 
maszyn.

Zakład produkcyjny i siedziba firmy w Gosheim

Centrum wysyłkowo-logistyczne Wysyłka maszyn

Szkoda – co prawda, że niektóre stwierdzenia stają się z czasem banalne, jednak z pełnym 
przekonaniem możemy stwierdzić: Hermle znajduje się u źródła precyzji i jakości.



Budynek administracyjny w siedzibie firmy w Gosheim. Centrum technologiczno-szkoleniowe
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 06
 Produkcja



Hermle! 1300 pracowników – jeden cel.

Zespół, który produkuje prawdopodobnie najlepsze na świecie centra obróbkowe wymaga 
maksymalnych kompetencji i zaangażowania. Początek tego ma miejsce już na etapie produkcji 
komponentów., które są produkowane z najwyższą mikronową precyzją od największych 
podzespołów do najdrobniejszych elementów. 58
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 06
 Produkcja
Sterowane komputerowo systemy produkcyjne, powiązane ze stacjami palet, są dopracowane 
do perfekcji, elastyczne i idealnie dopasowane do naszych rozwiązań. W razie potrzeby 
pracujemy również w systemie 3-zmianowym, zachowując najwyższą jakość.



60

61



 07
 Montaż



Perfekcja! Pod każdym względem.

Od kilkumilimetrowych części po nawet 17-tonowe łoża maszyn – w dziale montażu Hermle 
wszystkie komponenty są łączone w precyzyjne obrabiarki.  
Po przejściu szczegółowych testów w ciągu kilku dni mogą ruszyć w drogę do klientów.
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 07
 Montaż
Każda z naszych maszyn jest montowana w całości przez 
zespół montażowy, w którym każdy czuje się osobiście odpo-
wiedzialny za efekt. W ramach intensywnej pracy zespołowej 
w połączeniu z montażem cyklicznym i produkcją taśmową 
realizujemy rozwiązania, podkreślające wobec klientów nasze 
standardy jakości.
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 08
 Usługi



Chętnie! Szybko, zawsze, dla naszych Klientów.

Omawiana szeroko kiepska obsługa serwisowa? Nie u nas! Zespół firmy Hermle już dawno 
przekonał się, że serwis to znacznie więcej, niż miły, lecz nie do końca kompetentny głos 
pracownika call-center. Dlatego konsekwentnie i ciągle rozszerzaliśmy zakres naszych usług.
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 08
 Usługi
Dostawa części zamiennych w ciągu kilku godzin, zarówno do nowych, jak i starszych  
modeli, szybka pomoc serwisowa i praktyczne szkolenia to dla nas taka sama oczywistość,  
jak doradztwo handlowe. To jednak nie powód, aby spocząć na laurach, ponieważ kto nie  
staje się lepszym, już jutro nie będzie nawet dobry.
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 08
 Usługi
Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie frezowania, programowania i obsługi  
naszych produktów. To główne kompetencje działu technologicznego Hermle, którego  
pracownicy posiadają obszerną wiedzę na temat obróbki i służą szybką i fachową  
pomocą teoretyczną i praktyczną.
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 09
 Hermle na świecie

Nasza dewiza: Centralna sprzedaż i lokalny serwis! Dlatego Hermle obsługuje  
bezpośrednio swoich klientów na całym świecie, zapewniając doradztwo na  
miejscu, obsługę sprzedażową, szkolenia i fachowy serwis.

Spółki zależne Hermle

Siedziba główna Hermle AG

Partnerzy Hermle

Nasza sieć oddziałów handlowych i serwisowych w ponad 40 krajach na 6 kontynentach  
zapewnia profesjonalną obsługę. To jedna z podstaw naszego sukcesu, umożliwiająca  
wieloletnią partnerską współpracę.



Hermle Maschinenbau GmbH 
Ottobrunn, Germany 
www.hermle-generativ-fertigen.de

HPV Hermle Vertriebs GmbH 
Gosheim, Germany 
www.hermle.de

HLS Hermle Systemtechnik GmbH 
Gosheim, Germany 
www.hermle.de

Hermle (Schweiz) AG 
Neuhausen am Rheinfall,  
Switzerland 
www.hermle-schweiz.ch

Hermle WWE AG 
Neuhausen am Rheinfall,  
Switzerland 
www.hermle-vostok.ru

Hermle Österreich 
Vöcklabruck branch, Austria  
www.hermle-austria.at

Hermle Italia S.r.l.  
Rodano, Italy 
www.hermle-italia.it

Hermle Nederland B.V. 
Horst, Netherlands 
www.hermle-nederland.nl

Hermle Belgien 
Belgium 
www.hermle-nederland.nl

Hermle Nordic 
Odense branch, Denmark 
www.hermle-nordic.dk

Hermle Southeast Europe 
Sofia, Bulgaria 
www.hermle.bg

Hermle Ĉeská Republika,  
Organizacni slozka.  
Czech Republic 
www.hermle.cz

Hermle USA Inc. 
Franklin / WI, USA 
www.hermleusa.net

Hermle México S. DE R.L. DE C.V. 
Querétaro / Qro, Mexico 
www.hermle.mx

Hermle China 
Shanghai Representative Office and 
Beijing Representative Office, China 
www.hermle.de

Hermle Vostok OOO 
Moscow, Russian Federation 
www.hermle-vostok.ru

Hermle Polska 
Warsaw branch, Poland 
www.hermle.pl
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Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG
Industriestrasse 8-12
78559 Gosheim, Germany

Phone +49 (0)7426 95 - 0
Fax  +49 (0)7426 95 -1309

 info@hermle.de 
 www.hermle.de

Przykłady obróbki zaprezentowane w niniejszej broszurze zostały opublikowane za uprzejmą zgodą naszych 
klientów. Informacje przedstawione w broszurze zawierają jedynie ogólne opisy lub parametry, które nie zawsze 
pasują do konkretnych przypadków w opisanej lub pokazanej formie lub mogą zmieniać się w toku dalszego 
rozwoju produktów.  Oczekiwane parametry mają moc wiążącą jedynie wtedy, jeśli zostaną wyraźnie uzgodnione 
w momencie zawierania umowy. Przedstawione maszyny mogą zawierać opcje, wyposażenie dodatkowe i wersje 
sterowania.
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