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Novinka: C 52 U MT

Frézování a soustružení na jedno upnutí,
výměník palet s nosností až 2 tuny

Novinka: HIMS

Systém Hermle Information-MonitoringSoftware usnadňuje monitorování a řízení
obráběcích center Hermle

Třískové obrábění:

investice do nového výrobního zařízení v srdci
výroby Hermle.

Společnost

Úvodem
Vážení obchodní partneři a zákazníci, milé
kolegyně a kolegové,
rok 2015 se chýlí ke konci a my můžeme s
hrdostí konstatovat, že byl pro nás úspěšný.
Přesto, že na některých trzích došlo ke stagnaci
nebo zhoršení a že stále platí sankce vůči Rusku, společnost Hermle AG si vedla velmi dobře.
Po prezentaci na Open House v dubnu bylo
obráběcí centrum C 52 rozšířeno automatizačním
řešením v podobě výměníku palet pro manipulační
hmotnost až 2000 kg. U všech modelů proběhla
také integrace řídicího systému TNC 640. Softwarový nástroj HACS (Hermle Automation-ControlSystem), vyvinutý společností Hermle, byl upraven
pro všechny stroje s výměníkem palet a získal
si už mnoho uživatelů. Další softwarový nástroj
představujeme v tomto vydání časopisu. Systém
HIMS (Hermle Information-Monitoring-System)
usnadňuje monitorování a řízení obráběcích center
Hermle. Tyto a další nástroje, například HermleSetup, slouží k optimalizaci a zvýšení efektivity
výrobků Hermle.
Máme za sebou také nejvýznamnější strojírenský veletrh – EMO v Miláně. Představili jsme
významnou část našeho výrobního sortimentu
– tři modely strojů, mezi nimiž byl také jeden
automatizovaný systém. Veletrh EMO byl z
našeho pohledu výrazně mezinárodní. Přivítali
jsme návštěvníky z celého světa; nejvíce jich
samozřejmě bylo z Itálie. Už teď připravujeme
program na rok 2016, kdy se opět budeme
účastnit mnoha tuzemských i mezinárodních
veletrhů. Vrcholem bude jistě náš Open House
v dubnu, na kterém představíme nové výrobky
a inovativní výrobní technologie v součinnosti s
mnoha pozvanými vystavovateli.
Důležitým investičním počinem v roce 2015
byla a stále je modernizace strojového parku
pro třískové obrábění. Bylo nainstalováno šest
nových automatizovaných zařízení, samozřejmě
všechny značky Hermle. V současné době
probíhá modernizace kanceláří v celém administrativním traktu, která vychází z nového
návrhu nábytku a řešení pracovišť.
Jak vidíte, je u nás stále rušno a nezahálíme.
Dovolte mi, abych Vám i Vašim rodinám touto cestou popřál požehnané vánoční svátky,
úspěšný rok 2016 a stálé zdraví.

Váš Franz-Xaver Bernhard
člen představenstva odpovědný za odbyt,
výzkum a vývoj

Společnost
C 52 U MT – průkopník automatizace
Nové obráběcí centrum Hermle
pro simultánní vysoce výkonné
frézování a soustružení na jedno upnutí! Řadu C 52 zakončuje
varianta MT (Mill/Turn). Výměník palet může automaticky manipulovat až s 2tunovými díly.

Pro manipulaci s obrobky s maximální
hmotností 2000 kg a maximálním průměrem
1310 mm v pracovním prostoru je u stroje
C 52 U MT osa A poháněna dvěma motory s
mechanickým tandemovým pohonem. Osa C
je poháněna přímo momentovým motorem.
Rozsah naklápění +100 °/-130 ° poskytuje
při obrábění velmi vysoký stupeň volnosti.
Tento stupeň volnosti a výhody modifikované konstrukce gantry se 3 osami nástroje
2 osami obrobku patří k mnoha přednostem
centra C 52 U MT.
V pracovním prostoru X-Y-Z s rozměry
1000 - 1100 - 750 mm a vzdáleností čela
vřetena od plochy stolu 950 mm lze bez
omezení obrábět obrobky s Ø 1000 mm a
výškou 810 mm Monitorovaný kolizní okruh
v pracovním prostoru má průměr 1310 mm
a umožňuje na stroji C 52 U dynamic vyrábět v 5 osách ještě větší díly.
Stroj C 52 má samozřejmě široké možnosti
automatizace díky dvěma výměníkům palet.
Výměník PW 2000 je základní variantou se
dvěma paletami a u výměníku PW 3000 lze
počet palet a jejich uspořádání individuálně
konfigurovat a automaticky manipulovat až
2tunovými díly.

Stroj C 52 U MT poskytuje 60 nástrojů
(HSK A 63 / SK 40) nebo 42 nástrojů
(HSK A 100 / SK 50) ve standardním zásobníku, který je ze zadní strany integrován do
lože stroje. Pomocí několika variant přídavných zásobníků lze celkový počet nástrojů
zvýšit až na 385.
Tím se obráběcí centrum C 52 U MT dostává
do čela stále rychleji postupující automatizace strojírenské výroby a zakázkové výroby s
vysokými řeznými výkony. Ale díky svému
hlavnímu způsobu využití – frézování a soustružení na jedno upnutí – se jistě prosadí i
v jiných náročných oborech jako letectví a
kosmonautika. Nesmíme zapomenout ani na
výrobu nástrojů a forem, při které se velmi
přesně obrábějí těžké a objemné obrobky.
Společnost Hermle AG uvádí obráběcí centrum C 52 U / MT jako novou generaci svých
osvědčených strojů C 50 U / MT. Písmeno
C v názvu je zkratkou centra, 50 znamená
konstrukční velikost, číslo 2 označuje novou
generaci, písmeno U univerzální (5osé) a MT
variantu Mill/Turn (frézování/soustružení).
Priorita a hlavní požadavek na stroje
Hermle: Přesnost!

Technické údaje strojů C 52 U / MT
Pojížděcí dráha X-Y-Z 1000 - 1100 - 750 mm
Těleso

Ø 1000 / V 810

Kolizní okruh

Ø1310

Vzdálenost čela vřetena od plochy stolu

950 mm

02
03

Společnost
Další krok v automatizaci:
systém Hermle HIMS
Nový systém Hermle Information-Monitoring-Software (HIMS)
usnadňuje monitorování a řízení obráběcích center Hermle.

Představte si, že je noc ze soboty na neděli. Sedíte v zasklené dozorně vaší výrobní haly, pijete
kávu, jíte svačinu, užíváte si, že je hala prázdná, a sledujete dokonale sladěný koncert plně
automatizované výroby, který se odehrává pod
vámi. Občas se pro kontrolu podíváte na počítač,
notebook nebo tablet a zase se v klidu vrátíte k
jiné práci. Že to není možné? Ale je. Díky systému
HIMS.
Bezobslužná automatizovaná výroba v noci nebo
o víkendu už je skutečností. Díly se známým roz-

sahem použití a opotřebení nástrojů lze už dnes
vyrábět bez stálé přítomnosti pracovníků. Nový
software HIMS vyvinutý společností Hermle vám
poskytuje ještě větší jistotu, že stroje opravdu
fungují tak, jak mají. A pokud náhodou ne, budete
o tom bezpečně a spolehlivě informováni, abyste
mohli rychle zasáhnout.
Systém HIMS funguje takto: Stroje hlásí své stavy
a události na server HIMS, který tyto informace
předává do počítače v kanceláři nebo na server
SMTP.

Z něho se informace odesílají e-mailem stanoveným adresátům, kteří mohou v případě potřeby
reagovat.
To umožňuje delší dobu chodu stroje, větší vytížení, vyšší výnosy a racionální moderní výrobu.
A vašim operátorům klid o sobotách, nedělích a
nočních směnách.

Funkce systému HIMS
Monitorování stavu
• Snadný přehled o aktuálním
stavu strojů
• Podrobné vyhodnocení vývoje stavů
• Zobrazení historie hlášení
• Možnost exportu stavových dat do aplikace
Excel

Event Messenger
• N
 epřetržitá možnost zasílání e-mailů
s informacemi o událostech nebo chybách
strojů
• Definování skupin (strojů a uživatelů)
• Definování intervalů hlášení
pomocí funkce kalendáře

Aby vaše stroje mohly používat
systém HIMS, musí splňovat
tyto předpoklady:
• K
 ompatibilita s různými řídicími systémy –
funguje se systémy iTNC 530, TNC 640 a
Siemens 840 D sl

Infrastruktura požadovaná pro systém
HIMS:
• S
 íť pro komunikaci
mezi strojem a serverem (se statickými
adresami IP)
• Požadavky na server HIMS:
CPU: min. 3 GHz (2 procesory)
Paměť RAM: min. 4 GB
64bitový operační systém
Windows Server 2012 R2, Windows 7
Professional, (Windows 10)
5 GB volného místa na disku
• K odesílání e-mailů musí mít server oprávnění k
odesílání pomocí protokolu SMTP.
• Počítačová infrastruktura zákazníka musí
umožňovat přístup k síti pro zobrazování
externích webů.

Další praktické informace:
• S
 oftware HIMS se dodává na nosiči dat
spolu se strojem.
• Jazyky: němčina a angličtina

Společnost
Třískové obrábění: investice do nového
výrobního zařízení v srdci výroby Hermle.
Tady se rodí přesnost našich výrobků.
Tady je zásadním požadavkem řezný
výkon. Tady ale také už léta rozvíjíme
možnosti flexibilní a automatizované
výroby. Je mnoho důvodů, proč stále
modernizovat používaná výrobní zařízení a zavádět vždy nejnovější technologie. Samozřejmě se právě zde stále více
uplatňují naše vlastní výrobky, kterými
nahrazujeme starší stroje nebo zastaralé technologie. V roce 2015 jsme sem
zařadili šest nových, plně automatických
5osých obráběcích center. Všechny tyto
stroje používají nový systém Hermle
HACS (Hermle Automation-ControlSystem) a jsou monitorovány systémem
HIMS (Hermle Information-MonitoringSystem).

Dva stroje Hermle C 42 U MT dynamic,
každý s výměníkem palet PW 850
Hermle C 52 U MT dynamic s výměníkem palet PW 3000

Hermle C 12 U dynamic
Stroj C 12 U s výměníkem palet PW 150
a přídavným zásobníkem ZM 35 slouží
k výuce třískového obrábění pro naše
učně a zvyšování kvalifikace stávajících
zaměstnanců. Po osvojení obsluhy C 12 U
umějí obsluhovat všechny ostatní automatizované stroje Hermle, které se ve výrobě
používají.
Hermle C 42 U MT dynamic
Tři nová 5osá obráběcí centra. Dva stroje
C 42 U MT – každý s jedním výměníkem
palet PW 850 a jedním dvojitým přídavným
zásobníkem ZM 462. Jeden stroj C 42 U MT
s jedním výměníkem palet PW 850 a jednoduchým přídavným zásobníkem ZM 192.
Důraz je hlavně na vysokou flexibilitu práce,
proto má každý stroj v zásobníku 500
nástrojů. Proto nedochází k prostojům kvůli
chybějícím nástrojům. Obrobky lze podle
potřeby jednoduše obrábět na stroji 1, 2
nebo 3.

Hermle C 52 U MT dynamic
Výroba na stroji C 52 U MT s výměníkem
palet PW 3000 a dvojitým přídavným
zásobníkem ZM 212 je velmi flexibilní,
protože se do zásobníku obrobků vejde 8
různých obrobků s hmotností až 2000 kg.
Flexibilitu potvrzuje dvojitý přídavný zásobník nástrojů. Při vývoji stroje C 52 U MT
byl důraz kladen na rozšíření kapacity a
především na automatizaci práce během
třetí směny.

Druhý stroj Hermle C 60 U MT dynamic s výměníkem palet PW 3000

Hermle C 60 U MT dynamic
Další stroj – C 60 U MT s výměníkem palet
PW 3000 a dvojitým přídavným zásobníkem ZM 212 – zvyšuje kapacitu pro velmi
přesné obrábění. Na stroji C 60 se obrábějí
různé obrobky jako saně Y, saně Z, tělesa a
desky stolů pro různé modely strojů.
Hermle C 12 U s výměníkem palet PW 150 – náš stroj pro zaučování v třískovém obrábění
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FLEXIBILNÍ 5OSÁ VÝROBNÍ BUŇKA PRO BEZOBSLUŽNÉ TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ S MALÝMI TOLERANCEMI
Výrobní technik firmy Reliance Precision obsluhuje zásobník palet a chystá se
spustit automatickou výrobu.

"Obráběcí centrum Hermle C 22 U je natolik přesné,
že jsme zapochybovali o výsledcích z našich vlastních
souřadnicových měřicích přístrojů. Proto jsme si nakonec
pořídili dva nové souřadnicové měřicí přístroje Zeiss
Duramax – jeden pro frézované a jeden pro soustružené
díly." (Kenny Marsden, Reliance Precision)
Tento podnik už léta používá tři vertikální 5osá obráběcí centra, ale chce
vybavení pro tuto výrobní oblast dále rozvíjet, aby mohl uspokojit požadavky
zákazníků s větší přesností.
Rozpočtový manažer Alex Greenhalgh uvádí: "O výběru rozhodla flexibilita
a vysoké zatížení vřetena, které umožňuje stroj Hermle C 22 U. Potřebovali
jsme zvyšovat produktivitu a současně snižovat výrobní náklady, což bylo
možné díky automatizačním zařízením s delší dobou obrábění při minimálních personálních nárocích." Přesvědčivě zapůsobila přesnost a spolehlivost
4osého stroje Hermle, který byl už v roce 2013 nainstalován pro výrobu
dílu s malými tolerancemi pro zákazníka z oblasti letectví a kosmonautiky.
Významná byla také perfektní podpora od firmy Geo Kingsbury (www.
geokingsbury.com) při instalaci, uvedení do provozu, přípravě aplikací a
školení, která započala dobré vztahy mezi oběma partnery. Tyto faktory byly
zásadní při výběru nejnovějších strojů.
Kenny Marsden, vedoucí frézovací divize Reliance Precision, k tomu uvádí: "I
když používáme stroj C22 U teprve pár měsíců, jeho přesnost už je zřejmá.
Potvrdily to zkoušky typu on-machine probing – měření na stroji pro kontrolu
dodržení tolerancí."
Výroba na strojích Hermle je podle Kenny Marsden a už od začátku bezchybná a tolerance byly dodrženy od prvního do posledního obrobku. Díky tomu
mohou stroje pracovat převážně bez dozoru.
5osé třískové obrábění ve flexibilní výrobní buňce v Huddersfieldu se
využívá hlavně při výrobě hranolovitých součástí, u kterých je nejdůležitějším předpokladem přístup k obrobku z více stran s vysokou přesností. Toto
zařízení zaručuje efektivnější obrábění obrobku menším počtem operací a bez
nákladného přestavování.

Reliance
Precision Limited

®

RG

Multifunkční součásti z titanu nebo ušlechtilé oceli pro
letectví a kosmonautiku například často vyžadují otvory
s přesností až 5 mikrometrů a rozměrovou stálost 10 mikrometrů. Také tolerance pravoúhlosti a rovnoběžnosti
jsou stanovené maximálně na 5 mikrometrů.
Úspora času je obrovská. Jeden příklad: Hliníkové těleso,
jehož polohování v jiných obráběcích centrech dříve
trvalo až hodinu, lze na stroji C 22 U seřídit za rovných
5 minut. Další výhodou je úspora nákladů při upínání
obrobků.
Úspěšné instalace strojů Hermle přesvědčily společnost
Reliance Precision k nákupu třetího stroje. Kenny Marsden
to komentuje: "Firma Hermle poskytuje parametry, které
mají jen opravdu špičkové stroje.

www.reliance.co.uk

5osé řešení naklápěcího otočného stolu stroje C 22 U

Uživatelé

Celý článek najdete na webu www.hermle.de
v části News/Anwenderberichte.

VYSOCE PŘESNÉ OBRÁBĚNÍ:
NEBETYČNÝ ROZDÍL
Zprava doleva: Dave Pegues, Jim Durham, Simon Rodenberg, Butch Boland

Od té doby, co si v Seyer Industries pořídili
stroj Hermle, prudce jim rostou tržby.
Válečný veterán Louis Seyer založil svou nástrojařskou firmu v roce
1957 s počátečním kapitálem, který vydělal na katalogovém prodeji
svého originálního loupače vajec. Tehdy se mu asi ani nesnilo o tom,
jak se podnik, který už funguje po tři generace, rozroste. Dnes má
společnost Seyer Industries více než 150 zaměstnanců, specializuje
se na výrobu vysoce kvalitních modulů pro letecký a lodní průmysl
a je hlavním dodavatelem firem Boeing, Lockheed Martin, Northrop
Grumman, Gulfstream Aerospace a ozbrojených sil USA. Na rozdíl
od Louise Seyera ale dnes mohou využívat 5osé přesné obrábění,
které umožnila až firma Hermle.
NOVÉ PERSPEKTIVY, NOVÉ POTŘEBY
Seyer Industries dodává součásti a moduly pro letadla – od elektrických modulů letadel až po součásti pro řízení letu vrtulníků. Dřív firma působila hlavně v oblasti pozemního vybavení pro letectví, které
usnadňuje nakládání těžkých zbraní. Ale od té doby ušla dlouhou
cestu. Před investicí do prvního zařízení Hermle živily firmu Seyer
Industries právě dodávky pozemních systémů.
Na trhu s leteckým
vybavením ale tvoří
99 % součásti letadel a
vrtulníků a na dodavatele pozemního vybavení
zbudou z velkého koláče
jen drobky. Když se společnost Seyer etablovala
díky špičkové úrovni
dodávaných pozemních
přístrojů, začali zákazníci projevovat přání, aby
svou nabídku součástí
rozšířila.

Nastal problém, že se pro součásti pozemních systémů obvykle používá jen tříosé obrábění. Ale náročné specifikace přesných dílů pro
letectví a kosmonautiku bylo možné splnit jen s vysoce kvalitním
5osým obráběcím centrem.
NÁSTUP STROJŮ HERMLE
V roce 2010 bylo pro Seyer Industries jednoznačné, že musí investovat do 5osého zařízení. Rostoucí poptávku od zákazníků nebylo
prostě možné pokrýt jinak než s využitím 5osého obrábění. V Seyer
Industries zvažovali několik alternativ, ale brzy zjistili, že jim stroj
Hermle umožní nejen získat první cenné zkušenosti s 5osým obráběním, ale také se podle potřeby rozvíjet. Na otázku, co bylo pro výběr stroje Hermle rozhodující, vysvětluje hlavní inženýr firmy Seyer,
že hlavní prioritou byla vždy přesnost: "Náš tým si rychle uvědomil
možnosti tohoto zařízení s přesností měření na tři desetinná místa."
Jako první koupili do Seyer Industries stroj Hermle C 40 U, který
podstatně rozšířil jejich kapacitu pro výrobu přesných dílů. Čím spolehlivěji firma pokrývala potřeby
zákazníků z leteckého a kosmonautického průmyslu, tím rychleji
se zvyšovala poptávka. Tak rychle,
že investovali do tří dalších strojů
Hermle – tentokrát C 400 U. Díky
výkonným strojům Hermle patří k
dnešním přednostem Seyer Industries to, že jsou schopni vyrábět
součásti až s neuvěřitelně malými
tolerancemi profilů a pravoúhlosti,
které daleko přesahují možnosti
běžných obráběcích strojů. Díky
této úrovni přesnosti může podnik
vyrábět ložiska rotorů pro různé
vrtulníky i záchytné háky zaručující bezpečné přistávání na moři.

www.seyerind.com
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Zprava doleva: Jon Andri Jörg, výkonný ředitel společnosti Connova
AG, Christian Simon, oblastní vedoucí prodeje Hermle (Schweiz) AG,
a Philipp Folghera, vedoucí CNC výroby společnosti Connova AG

Optimální přísuv nástrojů
díky 5osému řízení
Technologická firma Connova AG využívá automatizovaný frézovací systém od
Hermle AG k produktivnímu a kvalitnímu, a tedy úspornému obrábění náročných
součástí z vysoce odolných vláknitých kompozitních materiálů

Vkládání naložené obrobkové palety (s upínačem obrobku a obrobkem) na
osazovací stanoviště, resp. odebírání ze stanoviště

Nerozlučné spojení: kompozitní materiály a CNC obrábění
Jon Andri Jörg, výkonný ředitel společnosti Connova AG, popisuje škálu
služeb poskytovaných dnes už 59členným odborným týmem: "Máme velké
zkušenosti ve výběru a specifikaci materiálů jako karbon, skelné kompozity, kevlar nebo přírodní vlákna a také odborné znalosti a know-how pro
všechny výrobní a obráběcí procesy. V kontextu prudkého rozvoje využití
speciálních kompozitních součástí je právě mechanické obrábění velmi
důležité. Naší zásadní výhodou je, že máme z výroby forem a nástrojů
zkušenosti s CNC obráběním a odbornost, které dnes můžeme využít
při 3osém až 5osém obrábění kompozitních materiálů." Proto společnost
Connova AG před 15 měsíci investovala do flexibilního výrobního systému
od Maschinenfabrik Berthold Hermle AG. Kromě reprodukovatelné přesnosti
a dynamičnosti víceosého kompletního obrábění nás přesvědčila především
schopnost poskytnout systémové řešení a perfektně fungující přímý servis.
Přesné a efektivní obrábění dílů (řad) z kompozitních materiálů
Flexibilní výrobní systémy Hermle jsou řešeny modulárně. Automatický
frézovací systém, který má nainstalovaný společnost Connova AG, zahrnuje
5osé vysoce výkonné CNC obráběcí centrum C 50 U, robotický systém RS 3
s lineární přídavnou osou, osazovací stanoviště pro palety/obrobky a čtyři
regálové bloky celkem na 43 obrobkové palety (33 kusů velikosti 800 x
800 x 540 mm a 10 kusů velikosti 1000 x 1000 x 540 mm). Obráběcí
centrum Hermle C 50 U bylo zvoleno proto, že je díky velkému pracovnímu
prostoru s rozměry 1000 - 1100 - 700 mm (X-Y-Z) vhodné pro naprostou
většinu zpracovávaných obrobků. K upínání obrobkových palet slouží upínací systém s nulovým bodem.

Robotický systém a systémový zásobník nástrojů RS 3
s lineární přídavnou osou, celkem na 43 obrobkových palet

Přesný přísuv nástroje zamezuje roztřepení apod.
Po relativně krátkém zaučení začali zaměstnanci a Philipp Folghera, vedoucí
CNC výroby ve společnosti Connova AG, využívat flexibilní výrobní systém
v 1směnném provozu s obsluhou, resp. při 2. směně bez obsluhy a také ve
víkendovém provozu bez obsluhy. Jon Andri Jörg vysvětluje: "Běžné výrobní
šarže jsou u nás od 1 do 20 kusů, někdy se dostaneme až na 150 kusů.
Ve flexibilním výrobním systému Hermle je někdy 30 až 40 nejrůznějších
zakázek nebo nejrůznějších obrobků, které zpracováváme plně automaticky,
například obvodovým omítáním, frézováním děr nebo výřezů. Provedení obráběcího centra C 50 U, které má tři osy pro nástroj a dvě osy pro obrobek,
je pro obrábění kompozitních materiálů ideální, protože frézovací nástroje,
které někdy kvůli obrysům nebo tvaru velmi vyčnívají, jsou díky libovolnému 5osému přísuvu stále v úhlu 90 ° k povrchu vrstveného materiálu. Tím
se od počátku zamezuje delaminace a roztřepení a je zajištěna stálá kvalita."

Vpravo 5osé vysoce výkonné CNC obráběcí centrum C 50 U a vlevo od něho navazující
robotický systém a systémový zásobník nástrojů RS 3

www.connova.com

Uživatelé

Celý článek najdete na webu www.hermle.de
v části News/Anwenderberichte.

Pracovní prostor kompaktního 5osého obráběcího centra C 42 UP s naklápěcím otočným stolem NC 800 x 630 mm k upínání různě osazených palet;
vlevo je paleta odložená na zásobníkové místo

Nizozemská firma Brink Group se za 40 let dostala na světovou
špičku. Specializuje se na vstřikovací formy a automatizaci
výroby v oboru tenkostěnných obalů na potraviny, kosmetiku a
chemické výrobky se zvláštním zaměřením na plastové obaly s
tloušťkou stěny od 0,25 do 2 mm a řešení na klíč pro tvarování, plnění a uzavírání (FFS – form-fill-seal). Hlavní činností je
vývoj, konstrukce, výroba a servis jednoduchých, spojených
a etážových nástrojových systémů pro velkokapacitní výrobu
vstřikovaných tenkostěnných obalů a zmíněná řešení na klíč.
Velikosti obalů jsou od 20 ml do 30 l, takže používané spojené
formy mohou mít objem 1 m³ i větší. Odpovídající velikost mají
také základní desky a součásti vstřikovacích forem. Zvláště
když mají zákazníci takové požadavky na dobu taktu / výkon,
co nejefektivnější využití materiálů, reprodukovatelnost kvality
a co nejdelší dobu chodu ve vícesměnném provozu, kterým lze
vyhovět jedině pomocí spojených nebo mnohomístných formových systémů a plně automatizované manipulace s díly.

Automatizované přesné obrábění v nástrojářství
Nizozemská firma Brink Group už mnoho let snižuje výrobní náklady díky automatizované výrobě dílů a delší době
chodu vřetena, a tak zvyšuje svou konkurenceschopnost

Flexibilní výrobní vybavení tvořené 5osým vysoce
výkonným obráběcím centrem C 42 UP (uprostřed),
5místným výměníkem palet PW 850 (vpředu a s osazovacím stanovištěm) a přídavným zásobníkem nástrojů
ZM 160 (vzadu vpravo)

Zlepšení konkurenceschopnosti díky automatizaci
výroby
C. J. van Heerikhuize, výkonný ředitel centrály v Harskampu
popisuje, jaké nároky klade obor komplexních systémových řešení:
"Podle našich zkušeností v tomto oboru požadována jak velká
kapacita, tak maximální dostupnost, což jsou dva z důvodů, proč
všechny firmy našeho koncernu vsadily na CNC obráběcí centra
německého výrobce Maschinenfabrik Berthold Hermle AG z Gosheimu. V současné době je v našich závodech v provozu celkem 14
obráběcích center Hermle různých velikostí a s různým vybavením

Výměnná paleta s namontovanou magnetickou upínací deskou a spojenou (20násobnou)
vložkou pro systém vstřikovacích forem při dokončovacím obrábění povrchu

(4osých a 5osých). Johan van Veenschoten, ředitel odpovědný za
mechanickou výrobu, k tomu dodává: "Do roku 2006 jsme vyráběli
pomocí CNC obráběcích center a se stroji Hermle jsme se pustili i do
5osých obráběcích technologií. Díky pomoci servisního oddělení firmy Hermle Nederland i mateřské firmy jsme to zvládli tak, že jsme
už za šest měsíců dosáhli doby chodu vřetena 140 hodin týdně na
jeden stroj. Při výrobě formových systémů SG, zajišťované pomocí
šesti obráběcích center Hermle, dosahujeme doby chodu vřetena
přes 600 hodin týdně."

5osé frézování v kombinaci s automatickou správou
obrobků
Brink Group jako specialista na uvedené vstřikovací formy a řešení
na klíč sice má na trhu určité výsadní postavení, ale také čelí
globální konkurenci. Proto stále hledá další možnosti, jak výrobu optimalizovat, a našla je také v další automatizaci výroby. Výsledkem
je mimo jiné nejnovější investice do výroby
součástí – 5osé vysoce výkonné obráběcí
centrum Hermle typu C 42 UP. Kombinace co
nejdelší doby chodu vřetena, automatického
5osého/5stranného/kompletního/simultánního
obrábění a automatické manipulace s obrobky
by měla přinést zvýšení produktivity a zkrácení průběžné doby. Proto byl stroj C 42 UP
vybaven také 5místným výměníkem palet typu
PW 850. Dále má toto 5osé obráběcí centrum
přídavný zásobník nástrojů velikosti ZM 160,
takže má spolu se 42místným základním
zásobníkem nástrojů k dispozici přes 200
nástrojů pro obrábění velmi složitých obrobků.
Potřebnou flexibilitu pro 5osé obrábění poskytuje naklápěcí otočný stůl NC s rozměry 800 x
630 mm. Třískově se obrábějí – vrtáním, rovinným frézováním, frézováním ze strany nebo
frézováním dutin – nástrojové oceli s tvrdostí
52 HRC, a proto je vřeteno nástroje s velkým točivým momentem
a maximálním počtem otáček 18000 min.-1 vybaveno upínačem
nástrojů HSK A 63, do kterého lze nasadit přesné vrtáky a frézy s
dostatečným výkonem.

www.brinkbv.com/de

Shrnutí
Johan van Veenschoten shrnul situaci své firmy takto: "Díky
výrobnímu systému Hermle s 5osým obráběcím centrem
C 42 UP a 5místným výměníkem palet dále zvyšujeme
produktivitu a výrazně snižujeme náklady. Především
automatizovaná obráběcí centra Hermle nám celých osm
let pomáhala významně snižovat výrobní náklady, a tak si
zachovat konkurenceschopnost. Na tom ale nemají zásluhu
jen stroje a systémy výměny palet, ale také výborný,
operativní a vysoce odborný servis firmy Hermle. Když
máme problém, potřebujeme pomoc rychle a nemůžeme si
dovolit, aby byl servis dalším problémem, jak to známe od
dřívějších dodavatelů. Sami poskytujeme u našich nástrojů
záruku na 3 milióny vyrobených kusů, takže vyžadujeme
maximální kvalitu a záruky i od svých dodavatelů. Součásti
nástrojů, které jsou někdy velmi složité a také velmi drahé,
obrábíme jednu až osm hodin, a proto se musíme spoléhat
na maximální technickou dostupnost a absolutní dlouhodobou přesnost strojů. Pověstná výkonnost, spolehlivost a
servis, které poskytuje firma Hermle, nám tuto jistotu dává
a navíc ušetříme."
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Uživatelé

Termíny veletrhů
NORTEC Hamburk, Německo
26.1.2016 – 29.1.2016
SAMUMETAL PORDENONE, Itálie
3.2.2016 – 6.2.2016

Celý článek najdete na webu www.hermle.de
v části Info-Center/Anwenderberichte.

Metav Düsseldorf, Německo
23.2.2016 – 27.2.2016
SIMODEC LA ROCHE SUR FORON,
Francie
8.3.2016 – 11.3.2016
TechniShow Utrecht, Nizozemsko
15.3.2016 – 18.3.2016
MECSPE PARMA, Itálie
17.3.2016 – 19.3.2016
INDUSTRIE PARIS, Francie
4.4.2016 – 8.4.2016
CCMT Šanghaj, Čína
11.4.2016 – 15.4.2016
BIAM Záhřeb, Chorvatsko
19.4.2016 – 22.4.2016
Open House
Gosheim, Německo
20.4.2016 – 23.4.2016

Německo

Zakázková výroba
výjimečné kvality

		
		
		

Hermle + Partner Vertriebs GmbH
Gosheim, Deutschland
www.hermle.de

		
		
		

Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH
Gosheim, Deutschland
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
		
		

Hermle Belgien
www.hermle-nederland.nl

Bulharsko
Johann Dietl, vedoucí divize mechaniky společnosti Zollner
Elektronik AG v hlavním závodu Zandt před pracovním
prostorem kompaktního obráběcího centra C 22 UP

"Zollner – Solutions for your ideas" neboli spolehlivá špičková řešení složitých mechatronických
systémů od fáze vývoje až po poprodejní servis.
Společnost Zollner AG působí po celém světě
jako partner velkých, středních i malých firem,
nabízí svým zákazníkům mezioborová kompletní
řešení pro celý životní cyklus výrobků a patří k
15 nejlepším poskytovatelům služeb typu EMS
(Electronic Manufacturing Services).
Rychlejší uvádění na trh díky univerzálnímu a flexibilnímu 5osému zařízení
K úspěchu významně přispívá jednak kreativita
při vývoji, jednak flexibilní realizace klasických
projektů typu SE (Simultaneous Engineering) a
také používání výrobně-technických zařízení,
která zaručují dostupnost kapacit pro pohotovou
výrobu prototypů, vzorkových sérií a složitých
výrobků. Johann Dietl, vedoucí divize mechaniky
společnosti Zollner Elektronik AG v hlavním závodu Zandt, nám řekl: V roce 2009 jsme zahájili in-

Bavorský rodinný podnik Zollner Elektronik AG se mezi dodavateli
mechatronických zařízení specializuje na systémová řešení a už při
výrobě prototypů, vzorkových sérií a nástrojů sází na CNC obráběcí centra Hermle s vysokou úrovní automatizace
vestiční projekt zaměřený na racionalizaci výroby
prototypů, vzorkových sérií a nástrojů a podrobně
jsme posuzovali různá 5osá obráběcí centra. Z důkladných a náročných frézovacích zkoušek vyšla
vítězně firma Hermle AG. Přesvědčilo nás jejich
řešení se třemi osami pro nástroj a dvěma osami
pro obrobek, velmi dynamický průběh všech možných frézovacích operací i kompletních obrábění,
možnosti individuálního vybavení, poměr ceny a
hodnoty a obecně oceňovaný servisní balíček."
Flexibilní využití a aplikace pro 3směnný provoz
Postupně jsme nainstalovali další obráběcí centra
Hermle a dnes pokrýváme aplikační oblast 3osého až 5osého/5stranného simultánního/kompletního obrábění obrobků s rozměry až 800 x 800 x
550 mm a hmotností až 1400 kg. Johann Dietl
vysvětluje požadavky a odpovídající strategii
využití obráběcích center Hermle: "Protože jsou
naše procesy výrazně strukturované do hloub-

ky – vyrábíme plechové, plastové, soustružené
a frézované díly, ze kterých se nejméně 3000
ročně mění – potřebujeme maximální flexibilitu z
hlediska použitelnosti, aplikací a využití.
Chvála automatizované kusové výroby
Hans-Werner Hoppe, obchodní zmocněnec
společnosti Hermle + Partner Vertriebs GmbH a
přidělenec pro významného zákazníka Zollner
Elektronik AG, popisuje vybavení dvou nejvíce
automatizovaných 5osých vysoce výkonných
CNC obráběcích center – C 22 UP, která se
používají v oddělení firmy Zollner Mechanika
Zandt – Mechatronika (MZ3): "Díky pracovnímu
prostoru s rozměry 450 - 600 - 330 mm (X-Y-Z)
lze pomocí obráběcích center C 22 UP zpracovat
většinu obrobků, se kterými zákazník Zollner
pracuje. Standardní vybavení zahrnuje 55 nástrojů a přídavné zásobníky s 87 místy rozšiřují
oblast použití tak, že lze bez doplňování obrábět
velmi široké spektrum dílů nebo řad dílů. Vřeteno
s otáčkami 18000 min.-1 a upínač nástrojů
HSK A 63 umožňují používat optimální nástroje
pro vysoce produktivní hrubé i velmi přesné
dokončovací obrábění.

www.zollner.de

		
		
		

Hermle Southeast Europe
Sofie, Bulharsko
www.hermle.bg

Čína
		
		
		
		

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

Dánsko, Finsko, Norsko
		
		
		

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.
Venlo-Blerick, Nizozemsko
www.hermle-nederland.nl

Rakousko
		
		
		

Hermle Österreich
pobočka Vöcklabruck, Rakousko
www.hermle-austria.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
		Neuhausen am Rheinfall, Švýcarsko
		
www.hermle-vostok.ru

Česká republika
		
		
		
		

		

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

USA
		
		
		

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

Tiráž
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Osazovací stanoviště pro palety (v tomto případě)
320 x 320 mm k osazování palet souběžně s hlavním časem, s upínacím zařízením, resp. obrobky
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