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Společnost

Společnost

Open House

Gosheim, 9.–12. 4. 2014
Vystavovatelé
NÁSTROJOVÁ TECHNIKA

– ALESA AG
– BAUBLIES AG
– BENZ WERKZEUGSYSTEME
– BIG KAISER GMBH
– BOTEK PRÄZISIONSBOHRTECHNIK GMBH
– EMUGE WERK-RICHARD GLIMPEL
GMBH & CO. KG

– FRAISA GMBH
– GDE-WERKZEUGE GMBH
– GÜHRING OHG
– HAIMER GMBH
– HARTMETALL-WERKZEUGFABRIK

Také letos pořádá společnost Maschinenfabrik Berthold
Hermle AG tradiční firemní výstavu Open House v závodě v
Gosheimu.

Všechny aspekty výrobního programu Hermle

Od 9. do 12. dubna 2014 přivítáme zájemce z odborné veřejnosti ve výrobních prostorách, kde mohou „živě“ sledovat celé spektrum našich nejmodernějších obráběcích center, ale také se v rámci speciální přehlídky nástrojové
techniky seznámit s aktuálními trendy v této oblasti. Více než 50 externích
vystavovatelů představí budoucnost v oblasti nástrojové techniky, CAD/CAM
a řídicí techniky.

V technologickém a školicím středisku budou samozřejmě vystaveny všechny výrobky firmy Hermle (od tříosých, čtyřosých a pětiosých obráběcích
center přes frézovací a soustružicí varianty strojů až po možnosti individuálního vybavení pro zákazníky a speciální řešení) a budou osazeny zajímavými
obrobky z nejrůznějších oborů. Také uvidíte stroje Hermle v akci, a to v
provozních podmínkách našich výrobních prostor.

Otvírací doba
středa – pátek
sobota

předmluva

9.00 – 17.00
9.00 – 13.00

Vážení zákazníci, zájemci,
spolupracovníci a přátelé firmy!

Nenechte si ujít
–
–
–
–

–
–
–
–

Premiéra nového vysokovýkonného centra C 12
Premiéra nového výměníku palet PW 150 s dvojnásobným
počtem palet, který je upravený pro stroj C 22 U
Více než 30 částečně automatizovaných strojů v našem
technologickém a školicím středisku
Odborné fórum Hermle – pracovníci našeho oddělení aplikační
techniky a školení zodpoví všechny dotazy k aplikacím,
předvedou simulace fungování strojů a technické novinky v
řídicích systémech a rádi s návštěvníky pohovoří
Odborné přednášky na různá témata
Špičkový servis v akci – prezentace a ukázky našich
servisních činností
Speciální přehlídka nástrojové techniky – systémy CAD/CAM
od více než 50 renomovaných vystavovatelů
Exkurze do provozních prostor výroby, montáže a
restrukturalizované výroby plechů

PAUL HORN GMBH

– HITACHI TOOL E. E. GMBH
– HOFFMANN GROUP
– INGERSOLL WERKZEUGE GMBH
– IRUBA INNOVATIONS GBR
– ISCAR GERMANY GMBH
– KENNAMETAL DEUTSCHLAND GMBH
– KOMET GROUP GMBH
– LMT TOOL SYSTEMS GMBH / BILZ
– MAPAL PRÄZISIONSWERKZEUGE
	DR. KRESS KG

– MITSUBISHI MMC HARTMETALL GMBH
– POKOLM FRÄSTECHNIK GMBH & CO. KG
– SANDVIK TOOLING DEUTSCHLAND
GMBH COROMANT

– SCHRENK SPANN- & ZERSPANTECHNIK
GMBH / SECO TOOLS

– WALTER DEUTSCHLAND GMBH
– WOHLHAUPTER GMBH
DALŠÍ

– BLUM-NOVOTEST GMBH
– CARL ZEISS INDUSTRIELLE MESSTECHNIK GMBH

– E. ZOLLER GMBH & CO. KG
– KELCH + LINKS GMBH
– M & H INPROCESS MESSTECHNIK GMBH
– RENISHAW GMBH
– ROTHER TECHNOLOGIE GMBH & CO. KG
– STAAB-TEC / RAPIDFORM
SOFTWARE – CAD/CAM

– ARTIS-MARPOSS GMBH
– CAMPLETE SOLUTIONS INC.
– CAMTEK GMBH
– CENIT AG
– CGTECH DEUTSCHLAND GMBH
– CIMCO INTEGRATION I/S
– CONCEPTS NREC
– DELCAM GMBH
– JANUS ENGINEERING GMBH
– OPEN MIND TECHNOLOGIES AG
– SESCOI GMBH
– SOLIDCAM GMBH
– TEBIS AG
– UNICAM SOFTWARE GMBH /

Exponáty
Exponáty v technologickém
a školicím středisku
– 1 x C 12 U (premiéra)
– 1 x C 400
– 1 x C 20 U s robotickým systémem RS 05
– 2 x C 22 U
– 1 x C 22 U s výměníkem palet PW 150 (premiéra)
– 1 x C 32 U s manipulačním systémem IH 60
– 4 x C 32 U
– 1 x C 30 U s robotickým systémem RS 2 Kombi
– 4 x C 42 U
– 2 x C 42 U MT (Mill/Turn)
– 1 x C 50 U
– 1 x C 50 U MT (Mill/Turn)
– 1 x C 60 U MT (Mill/Turn)

Exponáty v provozních podmínkách
našich výrobních prostor
– 1 x C 1200 V (vysoce přesná výroba)
– 2 x C 40 U s robotickým systémem RS 3
– 1 x C 42 U s výměníkem palet PW 850
– 1 X C 50 U MT s výměníkem palet PW 2000
– 1 X C 60 U s výměníkem palet PW 3000
Exponáty v našem servisním středisku

– 1 x C 22 U
– 1 x C 42 U MT (Mill/Turn)

Je za námi neklidný 75. rok existence firmy a
díky velkému objemu stávajících zakázek jsme
se naplno vrhli do roku 2014. Poptávka po
strojích Hermle byla koncem roku 2013 stále
silná. Proto teď musíme využít rozšířené výrobní kapacity a zakázky včas dodat. Musíme
také zvládnout odchod dosavadního mluvčího
představenstva, pana Dietmar Hermle. Ale kdo
ho zná, ten ví, že tuto změnu dobře připravil a
také bude k dispozici, když bude třeba.
Na rok 2014 máme několik záměrů. Na
letošní výstavě Open House od 9. do 12.
dubna představíme nové pětiosé obráběcí centrum C 12. Touto novinkou rozšiřujeme výrobní
program v segmentu malých strojů a Vám jako
svým váženým zákazníkům poskytujeme velmi
přesný a dynamický stroj s velmi úspornými
rozměry. Kromě pětiosého obráběcího
centra C 12 představíme také související
automatizační řešení i celý výrobní program
Hermle.
Stavba restaurace pro návštěvníky, která začala na podzim, zdárně pokračuje a bude podle
plánu dokončena pro letošní dubnovou výstavu
Open House. V této novostavbě budeme moci
návštěvníkům a účastníkům školení poskytnout příjemnou a pohostinnou atmosféru, která
je pro společnost Hermle typická.
Jak jsme už oznámili, začneme stavět novou
montážní halu, a to hned, jak to umožní počasí.
Rok 2014 bude tedy v Gosheimu rokem
investic do budoucnosti naší firmy. Rozšíření
výrobního programu o pětiosé obráběcí centrum C 12 i související automatizační řešení
jsou dalším projevem našeho modernizačního
potenciálu.
Na výstavu Open House bychom Vás chtěli
srdečně pozvat a těšíme se na zajímavé
rozhovory s Vámi.
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MASTER CAM CNC SOFTWARE INC.
ŘÍDICÍ TECHNIKA
– DR. JOHANNES HEIDENHAIN GMBH

– SIEMENS AG

S pozdravem
Franz-Xaver Bernhard
člen představenstva

h
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Obráběcí centrum C 12 – kompaktní, přesné, dynamické
Obráběcím centrem C 12 společnost Hermle AG dále rozšiřuje svůj výrobní program do segmentu malých strojů.
Novým pětiosým obráběcím centrem C 12 jsme vyhověli zákazníkům, kteří požadují stroje se stále menší
instalační plochou. Stroj C 12 je doplněním výrobního programu Hermle v segmentu malých strojů, ale za
většími modely v ničem nezaostává. Nejen že je velmi kompaktní, ale má také ostatní přednosti strojů Hermle,
jako je přesnost, dlouhá životnost a dynamika.

Společnost

p r e c i si o
n

Společnost

www.hermle.de/c12

Technické údaje
Pojížděcí dráha X – Y – Z:

350 – 440 – 330 mm

Otáčky:

12000 / 15000 / 18000
30000 / 42000 ot./min.

Rychlé chody lineárně X – Y – Z:

30 (50) m/min.

Zrychlení lineárně X – Y – Z:

4 (8) m/s2

Řízení:

TNC 640

SPECIALIZOVANÉ PĚTIOSÉ OBRÁBĚCÍ CENTRUM K OBRÁBĚNÍ KRYCHLOVÝCH
SOUČÁSTÍ DO 100 KG
Pojížděcí dráhy 350, 440 a 330 mm na osách X, Y a Z jsou ideálním předpokladem pro pětistranné/pětiosé souběžné obrábění, a to pomocí rychlého chodu 30 m/min. se zrychlením
4 m/s2 nebo v dynamickém provedení 50 m/min. se zrychlením 8 m/s2. A zlatým hřebem
centra C 12 je zásobník nástrojů. Do tohoto zásobníku se při dvojitém provedení vejde 71
nástrojů a nepotřebuje o nic větší instalační plochu než standardní kruhový zásobník na 36
nástrojů.
Krychlový obrobek s Ø 320 mm a výškou 265 mm se uvádí jen jako orientační, protože je třeba
stanovit přesné parametry obrobku podle konkrétní situace. Naklápěcí otočný stůl NC se v pracovním prostoru naklápí a otáčí pomocí momentového pohonu osy C a pohonu osy A umístěného na pravé straně mimo pracovní prostor. Kromě standardního stroje je k dispozici dynamické
provedení. U něho jsou otáčky osy A zvýšené z 25 na 55 ot./min. a otáčky osy C ze 40 na
80 ot./min. Obě varianty poskytují neomezený výkyvný rozsah +/- 115 °, který umožňuje obrábět i složitá podříznutí.
Nezapomněli jsme ani na automatizační řešení. Pro centrum C 12 lze použít výměník palet
PW 150 nebo robotický systém RS 06. Oba systémy se umísťují vlevo vedle stroje a využívají
přístup do pracovního prostoru přes levou bočnici. Tyto systémy budeme podrobně prezentovat
na veletrhu AMB 2014.

Rozměry obrobku
–	Neomezená možnost vkládání jeřábem shora až nad střed stolu
–	Při vkládání jeřábem zajede vřeteno do zásobníku,
takže je volný celý pracovní prostor
–	Ucelená automatizační řešení pro optimální podávání dílů

Pětiosé obrábění

Max. 100 kg

Ø 320 x 265 mm

Kolizní okruh: Ø 620 mm

Upínací stoly
Naklápěcí otočný stůl NC "Torque"
Upínací plocha:
Ø 320 mm
Výkyvný rozsah:
+/- 115 °
Max. zatížení stolu: 100 kg
Otáčky osy A:	25 (55) ot./min.
(dynamická verze)
Otáčky osy C:	40 (80) ot./min.
(dynamická verze)
Obráběcí centrum C 12 – kompaktní, přesné, dynamické.

Upínací systémy s nulovým
bodem / systémy upínání palet

Hnací technika
– zatížení uprostřed stolu
– pohon přímo na tělese stolu
= osa A bez kroucení
– přímý absolutní měřicí systém
– snadný přístup při servisu
– osa A integrovaná v loži stroje

Jednostranný pohon
– mechanický pohon vpravo na tělese stolu
Naklápěcí otočný stůl NC „Torque“ – ideální pro pětiosé obrábění
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Uživatelé

Nezkrácený článek si můžete přečíst na webu www.hermle.de
v části News / Anwenderberichte.

Účinnost díky
přesnému frézování
Z vášnivého modeláře podnikatelem: jak si Christian Frey vybral svůj
koníček jako povolání, vybudoval špičkovou technologickou firmu
a jak při tom využil technologii pětiosého CNC frézování Hermle

Z modeláře a pozdějšího vedoucího modelárny
s běžnou výrobou nástrojů a forem přes modely letadel až k malým
plynovým turbínám a miniaturním tryskovým motorům – firma
BF Turbines GmbH & Co. KG z německého Bessenbachu začínala
s málem, ale za svou krátkou historii stoupala skutečně raketovou
rychlostí!
Jak to všechno bylo,
se dozvíte v následujícím příběhu.
Když se Christian Frey jako modelář, resp. vedoucí modelárny věnoval výrobě dílů pro formy a nástroje, poprvé se setkal s vysoce
výkonnými pětiosými CNC obráběcími centry od Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG, což se mu později velmi hodilo. Na chvíli se
přesuneme jinam: U modelářů není žádnou výjimkou, když se ve
volném čase věnují jinému modelářství, například modelům letadel, ovšem skutečně létajícím modelům. Méně obvyklé už je zapálení pro pohony těchto letadel, ale skutečný blázen do leteckých
modelů si potrpí na věrné provedení. Takže mu nestačí jenom
letadlo zmenšit v určitém měřítku, ale nejraději letecký model také
vybaví skutečným motorem nebo tryskovým pohonem, a ne jen
obvyklým elektrickým
pohonem. Christian Frey ale
nebyl spokojený
s tím, co bylo běžně ke
koupi.

Ukázka náročných součástí turbín z vysoce pevného hliníku,
polotovaru Inconel a jemné litiny Inconel, které se obrábějí na pěti osách

Dosavadním úspěchem je nejen sériová výroba
a vysoká úroveň kvality, ale také schválení pro letovou výšku
10 000 m. Výkonnost, praktickou využitelnost a dlouhodobou
spolehlivost výrobků BF dokládá mimo jiné skutečnost, že se
malé plynové turbíny a miniaturní tryskové motory v současné
době často používají i v průzkumných bezpilotních letadlech
renomovaných výrobců obranných technologií. Ze slov Christiana
Freye je znát hrdost: „Standardními položkami našeho výrobního
programu jsou výkonné verze B100F se silou tahu 120 N při
125 000 otáčkách a B300F se silou tahu 300 N při 104 000
otáčkách. To už jsou opravdu silné jednotky, a to jen díky tomu,

Uživatelé

Přesné frézované součásti
mikrometrických polohovacích systémů
Christian Frey, jednatel a kreativní vývojář malých plynových
turbín a miniaturních tryskových motorů, stojí před svým
nejlepším pomocníkem pro výrobu vlastních turbín, obráběcím
centrem Hermle C 30 U.

Proto se do
toho pustil
sám a začal vyvíjet
malé plynové turbíny a miniaturní
tryskové motory pro letecké modely.
Během čtyř let se zrodil záměr vyrábět pohony pro naprosto
věrné letecké modely.
Dobré zkušenosti člověk nezapomíná
Okolnosti vedly k tomu, že už nestačilo věnovat se vývoji a výrobě
jako vedlejší činnosti, takže Christian Frey spolu se svým zkušebním pilotem a letcem Florianem Keilwitzem založil společnost
BF Turbines GmbH & Co. KG. Protože bylo potřeba posunout vývoj
dál, optimalizovat provoz, eliminovat prostoje a zajistit plynulou
výrobu i dodávky náhradních dílů, přišlo rozhodnutí vybudovat
vlastní výrobu. Christian Frey to komentuje takto: „Protože výroba
turbín má speciální nároky na obrábění a protože jsem už z dřívějška znal výkonná obráběcí centra Hermle, bylo jasné, že si hned
jedno pětiosé obráběcí centrum pořídíme.“ To bylo na podzim roku
2011 a od té doby na tomto stroji probíhá velmi flexibilní a produktivní výroba turbín i součástí motorů v malých sériích, ale také
prototypů a náhradních dílů. Vysoce výkonné pětiosé CNC obráběcí
centrum C 30 U dynamic je ideální pro velmi rozmanité způsoby
obrábění širokého spektra náročných dílů.

Nezkrácený článek si můžete přečíst na webu www.hermle.de
v části News / Anwenderberichte.

že důsledně používáme kompaktní součásti a využíváme všech možností mechanického obrábění, abychom minimalizovali hmotnost a
montážní prostor. Díly musí být také vysoce přesné a optimalizovat proudění, to znamená mít dokonale obrobený povrch, aby
maximalizovaly účinnost a dále snižovaly spotřeba kerosinu. Na
našem vysoce výkonném pětiosém CNC obráběcím centru C 30 U
od firmy Hermle jsme dosud vyrobili součásti pro více než 450
turbín.

Nekompromisní požadavky na přesnost dovedené k dokonalosti aneb proč firma Märzhäuser Wetzlar při výrobě svých vysoce přesných součástí pro mikrometrické polohovací systémy sází převážně na vysoce výkonná obráběcí centra CNC značky Hermle

Technologická firma
Märzhäuser Wetzlar GmbH & Co. KG neslevuje
z požadavků na přesnost! To platí pro mikroskopové stoly, měřicí stoly, řídicí systémy, ovládací
prvky a motorové přesné zaostřování i pro
kompletní systémy jako např. automatizované
manipulační systémy. Firmu založili bratři Heinz
a Walter Märzhäuser v roce 1946, kdy začali
vyrábět přesné díly pro mikroskopii. Celosvětově
uspěli v roce 1962, kdy vyvinuli první a dodnes
celosvětově nejprodávanější mikrometrický
manipulátor MM 33.
Firma, kterou řídí už druhá generace majitelů,
je technologickou špičkou a v současné době
zaměstnává 170 kvalifikovaných pracovníků.

Maximální požadavky
na přesnost a kvalitu
Jednatel Dipl.-Ing. Günter Märzhäuser popisuje
velmi vysoké nároky zákazníků a uživatelů
mikroskopických systémů:
„Všichni světoví výrobci mikroskopů od nás
nakupují originální vybavení a jejich odběr tvoří
asi 75 % našeho obratu. Zbývajících 25 % tvoří
řešení pro individuální zákazníky, resp. kompletní systémy. Do vývoje a konstrukce všech výrobků vkládáme vlastní iniciativu, ale také úzce
spolupracujeme se zákazníky a uživateli a pak
vlastními silami zajišťujeme kompletní výrobu.
To se týká zvláště všech mechanických součástí,
protože ty jsou pro požadovanou přesnost a
dlouhodobou kvalitu zásadní. Maximální hloubku
výrobního sortimentu považujeme za nezbytnou
k tomu, abychom zajistili přesnost obrábění,
a tedy i reprodukovatelnou kvalitu. Poskytuje

Shrnutí
Pro spolehlivé plnění dodávek a efektivitu je nezbytná maximální
technická dostupnost obráběcího centra Hermle. Ta je zajištěna
nejen osvědčenými vlastnostmi výrobků Hermle – funkcemi pro
pětiosé obrábění, maximálním výkonem, dlouhodobou přesností
a vysokou kvalitou obrábění – ale také kvalitním a kompetentním
servisem a pověstným okamžitým řešením poruch.

www.bf-turbines.de

Velký pracovní prostor obráběcího centra C 40 V s rozměry X = 850 mm, Y = 700 mm a Z = 500 mm, pevným stolem
s upínací plochou 1 070 x 700 mm. Tento stůl lze používat univerzálně se standardními i speciálními upínacími přípravky.
Díky štíhlé konstrukci osy Z, resp. vřetena frézky je možný dobrý přístup pro pětistranné plošné obrábění.

Zleva doprava: Dipl.-Ing. Günter Märzhäuser (jednatel), Uwe
Wagner (příprava výroby) a Rafael Dastig (specialista na CNC),
všichni z firmy Märzhäuser Wetzlar GmbH & Co. KG, před
novým vysoce výkonným obráběcím centrem CNC Hermle C 40
V vybaveným hlavním vřetenem s 10 000 ot./min., 38místným
zásobníkem nástrojů, upínačem nástrojů SK40, pevným stolem
a řídicím systémem Heidenhain iTNC 530

nám to také potřebnou pohotovost a pružnost
pro individuální výrobu velmi širokého spektra
obrobků, které zahrnuje asi 6 500 reálně používaných součástí.“
Obdobně přísné jsou také požadavky na výrobu
technologiemi frézování, soustružení a lapování,
kterou s důrazem na přesnost, kvalitu a výkon
zajišťuje vysoce moderní strojový park 19
přesných obráběcí strojů CNC. Protože se často
jedná o krychlové nebo přesněji řečeno zploštělé
krychlové obrobky, velkou většinu přesného
obrábění představuje frézování, vrtání, vystružování a řezání závitů a slovo „přesné“ je zde
zvláště důležité: „V případě neklimatizovaného
provozu je reprodukovatelná přesnost polohování pod jeden µm a mikroskopické výškové rozdíly
plošného obrábění dílů pod 200 nm. Tady nejsou
možné žádné kompromisy, a proto od roku
1999 dodnes používáme k přesnému frézování
výhradně několik vysoce výkonných obráběcích
center CNC od firmy Hermle,“ vysvětluje vedoucí
provozu firmy Märzhäuser Wetzlar, diplomovaný
ekonom Volker Reinhardt.
Věrnost z praktických i ekonomických
důvodů
První bylo v roce 1999 obráběcí centrum CNC
typu C 800 V, ke kterému o rok později přibyl
stroj typu C 800 U a další rok obráběcí
centrum CNC řady C 600 V. V roce 2005
následovalo vysoce výkonné obráběcí
centrum CNC nové generace C, konkrétně C 40 V
a v roce 2012 další centrum C 40 V. Jak bylo
uvedeno, kromě CNC obráběcího centra C 800 U
jsou všechny stroje Hermle ve verzi V s pevným
upínacím stolem, což není náhoda. Důvody uvádí
Volker Reinhardt: „Dřív jsme se ohledně přesnosti a reprodukovatelnosti dost natrápili. Uvažo-

Ukázka vysoce přesných hliníkových součástí
pro mikrometrické polohovací systémy Märzhäuser Wetzlar

vali jsme o strojích různých výrobců, dokud si
nás svým skutečně přesvědčivým zkušebním
frézováním nezískala firma Hermle. Pro nás totiž
není nejdůležitější složité pětistranné kompletní
obrábění, ale vysoce přesné kompletní obrábění
zmíněných plošných obrobků.
Dokonalá kombinace pro uživatele
K hlavním důvodům, proč Märzhäuser Wetzlar
používá stroje Hermle, patřily a patří aspekty
jako modifikovaná konstrukce gantry, která
zajišťuje maximální stabilitu a tuhost, vysokou
přesnost a vynikající reprodukovatelnost, dále
dlouhodobá přesnost, vynikající spolehlivost,
výkonnost jako standard, jednotný způsob řízení
a ovládání a také rychlý a kompetentní servis
vybavený všemi potřebnými náhradními díly.
„Pro nás jako přímé výrobce mikrometrických
polohovacích systémů s vysokou přidanou
hodnotou jsou to velmi důležité konkurenční výhody, a proto se stále spoléháme na partnerství
se společností Hermle.“

www.marzhauser.com
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Uživatelé

Akce
Verktogmnyastiker Odense, Dánsko
1.–4. 4. 2014

Nezkrácený článek si můžete přečíst na webu www.hermle.de
v části News / Anwenderberichte.

Open House
Gosheim, Německo
9.–12. 4. 2014
INTERTOOL Vídeň, Rakousko
6.–9. 5. 2014
MACHTOOL Poznaň, Polsko
3.–6. 6. 2014
METALLOOBRABOTKA
Moskva, Rusko
16.–20. 6. 2014
Valná hromada
Gosheim, Německo
2. 7. 2014
EMTE/EASTPO Šanghaj, Čína
14.–17. 7. 2014
IMTS Chicago, USA
8.–13. 9. 2014
AMB Stuttgart, Německo
16.–20. 9. 2014
Německo

Kvalita je rozhodující – výroba
nástrojů ve firmě Reis Robotics

		
		
		

Hermle + Partner Vertriebs GmbH
Gosheim, Německo
www.hermle-partner-vertrieb.de

		
		
		

Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH
Tuttlingen, Německo
www.hermle.de

		
		
		

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

		
		
		

Předváděcí středisko Hermle Kassel-Lohfelden
awt.kassel@hermle.de
www.hermle.de

Belgie
		
		

Udo Schwind, vedoucí výroby ve firmě Reis Robotics, před
ovládacím panelem s řídicím systémem Heidenhain iTNC 530
HSCI pro obráběcí centrum C 42 U s výměníkem palet PW 850

Reis Robotics – úspěšný světový výrobce
automatizačních systémů, jejichž většina se
používá v automobilovém průmyslu

Hermle Belgien
www.hermle-nederland.nl

Bulharsko
		
		
		

Hermle Southeast Europe
Sofie, Bulharsko
www.hermle.bg

Čína
		
		
		
		

Hermle China
Shanghai Representative Office
a Beijing Representative Office
www.hermle.de

Dánsko, Finsko, Norsko

Koncern Reis Robotics,
který vznikl v roce 1957 a má vedení v Obernburgu nad Mohanem, patří
ke špičce na trhu s automatizačními systémy. Dodávaná řešení kombinují
jak roboty Reis, tak automatizační komponenty jiných značek. Tento podnik funguje jako generální dodavatel, který navrhuje a dodává kompletní
automatizační systémy, a je v současnosti jedním z nejvýznamnějších
integrátorů ve všech důležitých průmyslových odvětvích.
Přesnost a spolehlivost je zásadní
Udo Schwind: „Jako specialisté na automatizaci máme ve vlastní výrobě
velmi vysoko nastavenou laťku. Používáme integrované datové vazby,
abychom mohli data CAD převádět z konstrukce přímo do CNC programů,
které lze hned spustit na strojích Hermle. K tomu v rámci přípravy provádíme simulace, abychom předešli poruchám a kolizím nástrojů. V kombinaci
s adekvátně výkonnými stroji to výrazně zvyšuje efektivitu, minimalizuje
možnosti chyb a zkracuje průběžné doby celém výrobním řetězci.
Potřebnou obráběcí kapacitu u nás pokrývá mimo jiné 14 obráběcích
center Hermle.“
Paleta CNC obráběcích center Hermle
Rozmanitost způsobů využití odpovídá nejrůznějším požadavkům na obrábění, a proto jsou ve výrobních závodech nainstalovaná CNC obráběcí centra řad C 800 V (3x), C 800 U (1x),
B 300 (6x), C 30 U (1x), C 40 U (2x) a C 42 U (1x).
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Většina těchto strojů je vybavena stejnými řídicí systémy
(Heidenhain iTNC 530, resp. HSCI). Liší se pracovními prostory, vybavením – jedná se o tříosá až pětiosá obráběcí
centra CNC – a naklápěcími otočnými stoly NC s průměrem 630 mm, resp. 800 mm, část má přídavné zásobníky
nástrojů a část nemá. Dohromady tedy poskytují maximální flexibilitu z hlediska aplikací, obrábění i využití.
Automatická výroba složitých
nástrojových dílů
Obrábění musí být kvalitní i efektivní, a tedy celkově velmi
hospodárné. Proto byl pro vysoce výkonné pětiosé CNC
obráběcí centrum C 42 U pořizované před dvěma lety, které je
u Reis Robotics zatím největší, objednán výměník palet PW850.

Toto obráběcí centrum je od základu koncipováno jako centrální prvek
multifunkčního výrobního systému.
Shrnutí
Když má Udo Schwind uvést důvody svého rozhodnutí pro obráběcí centra
Hermle, bez váhání jmenuje dva hlavní: „Přesnost a špičkový servis firmy.“
Díky tomu prý ještě nikdy netrvalo obnovení výroby po závadě nebo prostoji déle než jeden den, což u jiných dodavatelů rozhodně není běžné.

www.reisrobotics.de

		
		
		

Hermle Nordic
pobočka Årslev, Dánsko
www.hermle-nordic.dk

Itálie
		
		
		

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

Nizozemsko
		
		
		

Hermle Nederland B.V.
JD Horst Rakousko
www.hermle-nederland.nl

Rakousko
		
		
		

Hermle Österreich
pobočka Vöcklabruck, Rakousko
www.hermle.de

Polsko
		
		
		

Hermle Polska
pobočka Varšava, Polsko
www.hermle.pl

Rusko
		
		
		

Hermle Vostok OOO
Moskva, Rusko
www.hermle-vostok.ru

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

Hermle WWE AG
Baar / Zug, Švýcarsko
www.hermle-vostok.ru

Česko
		
		
		
		

		

Hermle Česká republika
organizační složka
pobočka Praha, Česká
republika
www.hermle.cz

USA
		
		
		

Hermle Machine Co. LLC
Franklin / WI, USA
www.hermlemachine.com
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