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VYDÁNÍ

FIREMNÍ VÝSTAVA 2017

Švábské Maultaschen na oborovém setkání u Hermle AG.

INTUITIVNÍ MANIPULACE DÍKY
HS FLEX

Řešení automatizace pro hospodárný vstup do automatizace
našich obráběcích center.

ZAŽÍT ŠVÁBSKÉ SPECIALITY
V NOVÉM LESKU

Objevte digitální svět obráběcích center Hermle.
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SPOLEČNOST.

Úvodem
Rok 2016 je za námi a podle očekávání se
vyvinul dobře. Start do roku 2017 byl zdařilý
a to i přesto, že politické a ekonomické prostředí na mnoha místech bylo možné označit
za ne zrovna stabilní. Pro další úspěšné působení na trhu, jsem si pro rok 2017 dali určitá
předsevzetí.
S našimi nově vyvinutými domovskými stránkami vstupujeme ještě hlouběji do digitalizace
a transparentní prezentace našich výrobků
a našeho podniku na trhu. Pojďte se inspirovat
a navštivte nás také na adrese www.hermle.de.
Připravovaná firemní výstava ve dnech 26.-29.
dubna 2017, Připravovaná firemní výstava,
která se koná ve dnech 26.-29. dubna 2017 se
bude prezentovat řadou Highlights a upozorňuje na sebe již dnes.
Tak například budeme prezentovat nově vyvinutý manipulační systém HS flex, se kterým
lze automatizovat velmi komfortně několik
našich modelů strojů. Více než 20 rozličně
konfigurovaných modelů strojů, na kterých se
naživo frézují a soustruží zajímavé obrobky,
názorně ukazují výkonnost našich Více než 30
rozdílně konfigurovaných modelů strojů, na
kterých se naživo frézují a soustruží zajímavé
obrobky, názorně ukazují výkonnost našich
strojů.Rozsáhlý rámcový program doplňují
zajímavé odborné přednášky, prohlídky provozu a více než 40 dalších vystavovatelů. Naši
zaměstnanci z úseků servisu, automatizace,
vzdělávání a výroby vám jsou k dispozici ke
konzultacím a poradenství. Naši zaměstnanci
z oddělení servisu, automatizace, vzdělávání a
výroby vám jsou k dispozici ke konzultacím a
poradenství.
Přesvědčte se sami při této události o našich
výrobcích, o celém týmu Hermle a o podniku,
který je vám rád k dispozici, aby uspokojil vaše
potřeby.
O tělesné blaho bude samozřejmě také postaráno, a tak budou v různých variantách servírovány naše tradiční Maultaschen (taštičky
plněné masem).
Srdečně vás zveme na naši firemní výstavu
a těšíme se na naše zajímavé rozhovory s vámi.
S přátelským pozdravem

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

Skutečná klasika: „Maultaschen“
taštičky plněné masem a naše
oborové setkání
Ve dnech 26.-29. dubna 2017 očekáváme v Gosheimu opět více než 1000 firem a četné návštěvníky z celého světa a samozřejmě je také pohostíme – standardně, originálními švábskými “Maultaschen” taštičkami plněnými masem
Technickou pochoutkou pak budou modely strojů konstrukčních řad Performance-Line a High-Performance-Line, které v
různých konfiguracích a vybaveních reprezentují kompletní spektrum výroby a služeb firmy Hermle AG. Samozřejmě, že budou
některé modely opět vybaveny nejmodernějšími automatizačními systémy, jako například novým manipulačním systémem HS
flex, různými výměníky palet a robotickými systémy.
Celá výrobní hala se promění na malý veletrh s více než 50 vystavovateli z oborů upínací techniky, CAD/CAM, softwaru a řídicí
techniky. Díky programu odborných přednášek, který se bude každý den měnit, získá návštěvník ucelené informace o efektivním
třískovém obrábění.

PŘIHLÁŠKA
Přihlaste se prosím na:
hermle.de/OpenHouse2017
nebo stačí oskenovat QR kód

OTEVÍRACÍ DOBA
STŘEDA – PÁTEK
SOBOTA

Vstup na Open House je možný jen s platnou vstupenkou!

AUTOMATIZAČNÍ ŘEŠENÍ HS flex

09:00 – 17:00 hod.
09:00 – 13:00 hod.

SPOLEČNOST.
VYSTAVOVATEL
UPÍNACÍ TECHNIKA
ALBRECHT Präzisions Spannfutter
ALLMATIC-Jakob Spannsysteme
AMF ANDREAS MAIER GmbH & Co. KG
BIG KAISER
Emuge Franken
EROWA
FAHRION

URČITĚ ZAUJME
–– Více než 15 modelů strojů řady High-Performance-Line – nepsané měřítko v 5 osé technologii obrábění
–– N
 ěkolik modelů strojů řady Performance-Line, které za špičkovými obráběcími centry řady
High-Performance-Line zaostávají jen co se týče dynamiky a vybavení
–– Více než 20 částečně automatizovaných strojů v našem technologickém a školicím středisku

GRESSEL AG Spanntechnik
Haimer GmbH
HAINBUCH
Helmut Diebold GmbH & Co. KG
Hemo Werkzeugbau
Hoffmann-Group
HWR Spanntechnik
Kesel - Werkzeugmaschinen/Spannsysteme

–– Speciální přehlídka upínací techniky – softwaru CAD/CAM od více než 50 renomovaných vystavovatelů

LANG Technik GmbH

–– Expertní fórum Hermle – s nejrůznějšími odbornými přednáškami o moderním třískovém obrábění

Lenzkes Spanntechnik GmbH

–– Hermle Maschinenbau GmbH s generativně vyrobenými součástmi

NT TOOL
PAROTEC AG / Partool GmbH & Co. KG

–– Hermle – škola pro uživatele s užitečnými tipy a triky na téma frézování a soustružení

RÖHM GmbH

–– Špičkový servis v akci – prezentace a ukázky našich servisních činností

Schrenk GmbH - Spann- und Zerspantechnik

–– Odborná příprava Hermle ve vlastním stánku představí koncepci vzdělávání Hermle
–– Exkurze Prohlídky výrobního závodu, konající se každou hodinu

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

SCHUNK GmbH & Co. KG
SMW-AUTOBLOK
SPREITZER - Spannen | Prüfen |
Sondervorrichtungen
Vischer & Bolli Werkzeug- und
Spanntechnik GmbH
Wohlhaupter GmbH
SOFTWARE

ST. 26.04.2017

Autodesk

10:00–10:20	
ALBRECHT Präzisions Spannfutter
vyšší jistota při zpracování, delší doby životnosti a objemy obrábění díky nové technice
upínání nástrojů
10:30–10:50
11:00–11:20

L ANG Technik GmbH
upínání obrobků a automatizace
INFORM GmbH
Zvládání rostoucí složitosti díky agilní optimalizaci výroby

11:30–11:50	
accurapuls GmbH / DIMAB Spezialschweißarbeiten gmbH & Co. KG
Digitalizace ve výrobě nástrojů, sdílení zkušeností z technologie tváření

Camtek GmbH
CGTech Deutschland GmbH (VERICUT)
CIMCO A/S
Concepts NREC
INFORM GmbH
JANUS Engineering AG & A+B Solutions GmbH
OPEN MIND Technologies AG
SOFLEX Fertigungssteuerungs-GmbH
SolidCAM GmbH / Solidpro
Tebis AG
unicam Software GmbH - CAD/CAM |
Roboter-Offline-Programmierung | Simulation

ČT. 27.04.2017

Vero Software GmbH

10:00–10:20
Fahrion
	Zajištění proti vysouvání u vysoce výkonných nástrojů
10:30–10:50
Gressler AG Spanntechnik
	Příklady techniky upínání orientované na praxi pro prodloužení doby provozu stroje

HARDWARE
accurapuls GmbH
Air Turbine Tools
Blum-Novotest

11:00–11:20
Open Mind Technologies AG
	hyperMILL VIRTUAL Machining od společnosti OPEN MIND

Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH

11:30–11:50
Hainbuch
	Inteligentní výroba – rychle osadit, podněty pro nové nápady

E. Zoller GmbH & Co. KG

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Hermle Maschinenbau GmbH
KELCH
m&h Inprocess Messtechnik GmbH

PÁ. 28.04.2017

Renishaw GmbH

10:00–10:20
Haimer GmbH
	
Nové vytváření hodnot – optimalizovaná správa nástrojů od jednoho dodavatele
10:30–10:50
Schunk GmbH & Co. KG
	Obrábění obrobků s přímým upínáním obrobků
11:00–11:20
CGTech Deutschland GmbH (Vericut)
	Vyrábět produktivněji bez ručního najíždění na stroji
11:30–11:50

SMW-Autoblok
Upínací technika Průmysl 4.0

Siemens AG
StaabTec
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VÝROBKY.

HS flex
INTUITIVNÍ MANIPULACE

Manipulační systém HS flex je automatizované řešení pro hospodárný vstup do
automatizace našich obráběcích center.
Manipulační systém HS flex je automatizované řešení pro hospodárný vstup do automatizace našich obráběcích center. Čelní úprava nabízí prostorově úsporné uspořádání s přímým napojením na obráběcí
centrum. Velkoryse navržený meziprostor umožňuje obsluze přímý
přístup do pracovního prostoru pro ruční činnosti.
Křídlové dveře uzavírají v automatickém režimu provozu přístup
obsluze a v seřizovacím režimu přístup k manipulačnímu systému.
Individuálně dimenzované zásobníky palet nabízejí mnoho možností

kombinace pro široké spektrum dílů. Navíc může být do manipulačního systému integrován druhý zásobník palet a tím se ještě podstatně zvyšuje zásoba dílů.
S naším systémem řízení Hermle Automation Control System
(HACS), který se ovládá prostřednictvím integrovaného dotykového panelu, nabízíme optimální platformu pro intuitivní obsluhu
a řízení manipulačního systému.

VÝHODY
•	
Řešení automatizace pro vysoké předzásobení paletami
Systém HS flex se dvěma zásobníky palet a přípravným osazovacím stanovištěm, upravený pro obráběcí centrum C 32 U.

•	Optimalizovaný a pohodlný přístup obsluhy k obráběcímu centru
• Velký zásobník palet s možností konfigurace
•	Další zásobník palet rovněž s možností konfigurace
•	Osazovací stanoviště po straně (volitelně otočné)
•	Dotykový panel s integrovaným softwarem HACS pro obsluhu
•	Není třeba ukotvení do podlahy
•	Jednoduchá a rychlá instalace a uvedení do provozu

VÝROBKY.
AUTOMATIZAČNÍ ŘEŠENÍ HS flex

TECHNICKÉ ÚDAJE HS flex
Zásobník palet
(modul 1 resp. modul 2)

20místný zásobník

12místný zásobník

9místný zásobník

8místný zásobník

6místný zásobník

Počet ukládacích míst v jednom modulu

20 jednotek

12 jednotek

9 jednotek

8 jednotek

6 jednotek

Rozměr palet

240 x 320 mm
-

240 x 320 mm
320 x 320 mm
400 x 320 mm
400 x 400 mm
-

240 x 320 mm
320 x 320 mm
400 x 320 mm
400 x 400 mm
-

240 x 320 mm
320 x 320 mm
400 x 320 mm
400 x 400 mm
500 x 400 mm

240 x 320 mm
320 x 320 mm
400 x 320 mm
400 x 400 mm
500 x 400 mm

260 mm
485 mm

260 mm
625 mm

485 mm
625 mm

260 mm
625 mm

485 mm
625 mm

300 kg
450 kg

300 kg
450 kg

300 kg
450 kg

450 kg

Max. výška obrobku * Meziúroveň
regálu
Nejhořejší úroveň regálu

Max. přepravní hmotnost** (včetně palety)
Jednoduchý kužel
300 kg
Dvojitý kužel
Min. hmotnost palety

20 kg

Doba výměny palet

50 s

* Respektujte prosím maximální obrobitelnou výšku obrobku
** Respektujte prosím maximální povolené naložení stolu.
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SPOLEČNOST.
Hermle AG

Machining centre

Services

Careers

Dates

Media

Investor Relations

EN |

ZAŽÍT NOVOU PODOBU
ŠVÁBSKÝCH SPECIALIT.
Objevte digitální svět našich obráběcích center Hermle na naší
nové domovské stránce, která budou online spuštěny dne 20. března 2017 dne 20. března 2017.

Hovoříte-li s přáteli gurmány o švábské extratřídě, dříve nebo později narazíte na pověstné „Maultaschen“ (taštičky plněné masem). Pokud však o extratřídě budete mluvit s inženýry, nepochybně
narazíte na vynikající stroje firmy Hermle AG ze švábského Gosheimu. Stojí to za to, neboť Hermle se
představí hned dvakrát v novém světle.
Za prvé přirozeně na oblíbené firemní výstavě Open House od 26. do 29. dubna 2017. A za druhé
od 20. března na modernizovaných webových stránkách. Obojí zaručeně stojí za návštěvu.
Na stránkách www.hermle.de vás uneseme integrovanou kampaní „7 argumentů pro Hermle“ do
digitálního světa obráběcích center Hermle. Které argumenty to jsou, se dozvíte již zde. Abyste se
podívali, jak jedinečným způsobem jsou tato témata zabalena, navštivte prostě navštivte jednoduše
naši webovou stránku webovou stránku.

7 ARGUMENTŮ
PRO HERMLE
• Preciznost
• Spolehlivost
• Dlouhodobá přesnost
•	Kompetence v 5 osé technologii obrábění
•	Servisní odpovědnost
• Fairness
•	Spjatost s regionem

OBVYKLÁ KVALITA – PŘESVĚDČÍ I DIGITÁLNĚ
Hermle představuje odedávna typicky švábskou kvalitu. Každý, kdo již pracoval na našich strojích,
má jistě dostatek argumentů pro další stroj Hermle. Můžeme to otáčet jak chceme, následujícími 7
argumenty přesvědčí každé Hermle: preciznost, spolehlivost, dlouhodobá přesnost, kompetence v 5
osé technologii obrábění, servisní odpovědnost, „fairness“, spjatost s regionem.
Online nyní zjistíte, jak se tyto hodnoty stanou vaší konkurenční výhodou. V teorii nabízejí obráběcí
centra Hermle přesvědčivé výkony. V praxi jsou možná nejlepšími stroji na světě.

SPOLEČNOST.

PRECIZNOST

SPOLEHLIVOST

DLOUHODOBÁ PŘESNOST

KOMPETENCE V 5 OSÉ TECHNOLOGII
OBRÁBĚNÍ

SERVISNÍ ODPOVĚDNOST

FAIRNESS

SPJATOST S REGIONEM
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UŽIVATELÉ.

Nezkrácený článek si můžete přečíst na webu www.hermle.de
v části Info-Center/Anwenderberichte.

5 OSÉ KOMPLETNÍ
OBRÁBĚNÍ
Velký pracovní prostor obráběcího centra C 42 U s NC naklápěcím otočným stolem se základním tělesem stroje; tento stroj zpracovává obrobek kompletně při jediném upnutí

PRÄZISIONSTECHNIK

Firma HK Präzisionstechnik GmbH sází jak při výrobě dílů pro upínací
systémy obrobků tak při výrobě nástrojů a forem důsledně a důrazně na
5 osá obráběcí centra Hermle

Jestliže v zasvěcených kruzích padne jméno Heckler & Koch,
je to až dosud spojeno s kvalitou ze švábského Oberndorfu v
Černém lese. Samozřejmě a nepopiratelně jsou to kompetence a
knowhow průmyslové výroby dílů přesné techniky včetně dlouholetých zkušeností ve výrobě vysoce přesných komponent.
Právě tyto kompetence a také výrobně technický knowhow
slouží od roku 1993 výhradně civilnímu trhu.
SPECIALITA: ŠPIČKOVÁ ŘEŠENÍ UPÍNÁNÍ PRO SÉRIOVOU A
HROMADNOU VÝROBU
Segment techniky upínání obrobků a konstrukce přípravků byl
skvěle osazen díky převzetí vysoce kvalifikovaného odborného
personálu a také strojů a zařízení ze společnosti H&K – konstrukce nářadí, a tak se dokázal skvostně rozvinout a dnes bývá
v oblasti zpracování automobilových komponent první adresou,
pokud jde o náročnou upínací techniku obrobků a kompletní
řešení upínání. Samotná skutečnost, že ze 45 zaměstnanců jich
10 pracuje
v konstrukci, dokazuje, že v části HK Přesná technika nejde vůbec o jednoduché, standardní upínací prostředky, ale o zaměření
na individuální řešení upínání.

Zleva doprava Horst Scheidt, společník
HK Präzisionstechnik GmbH a vedoucí
konstrukce a vývoje, Frank Keller
z úseku projektového prodeje
Hermle-Leibinger Systemtechnik
GmbH, Wolfgang Cmelik, vedoucí
výroby, a Christian Wetzel, obsluha
stroje, oba ze společnosti HK Präzisionstechnik GmbH, před 5osým, vysoce
výkonným CNC obráběcím centrem
C 42 U společnosti Hermle

5OSÝ VSTUP NA VYSOKÉ, ZVLADATELNÉ ÚROVNI:
HERMLE C 42 U
Po důkladné analýze potřeb a vycházeje z aktuálního resp.
očekávaného spektra dílů přišlo ze strany HLS doporučení zahájit
výrobu kompletně v 5 osách a se simultánním zpracováním
s využitím 5 osého obráběcího centra Hermle typu C 42 U.
Horst Scheidt k zahájení 5 osé výroby: „Měli jsme sice k dispozici
výkonné, přesné stroje, ale často jsme si museli obtížně vypomáhat, když šlo o speciální obrábění nebo také přesné dokončovací
práce. Při předávání zpracování externím dodavatelům docházelo
opakovaně k časovým ztrátám, v některých případech byla kvalita
neuspokojivá, obrobek jsme museli znovu upínat nebo změnit stroj
a pod. To všechno dnes patří minulosti, protože vyrábíme všechny
relevantní díly při jednom nebo dvou upnutích kompletně
a v nejvyšší kvalitě v jediném pracovním postupu.“
Z INTERDISCIPLINÁRNÍ VÝROBY K SAMOSTATNÉMU
KOMPLETNÍMU ZPRACOVÁNÍ
Rychlý a výrazný úspěch se zahájením 5 osé kompletní výroby
vzbudil v odpovědných pracovnících HK „chuť na víc“, zejména
když byly třeba další kapacity. V důsledku toho padlo brzy po

Kompletní hydraulický upínací přípravek pro kompletní zpracování komponent
motorů; přesně slícovaný a přizpůsobený obráběcímu centru Hermle C 42 U,
dodávaný HLS jako kompletní projekt na klíč, připravený k okamžitému provozu
u výrobce automobilových dílů

nákupu prvního obráběcího centra C 42 U rozhodnutí investovat
do dalšího 5osého, vysoce výkonného CNC obráběcího centra
typu C 42 U od společnosti Hermle. Xaver Mayer, jednatel firmy
souhrně uvedl: „To všechno se opravdu vyplatilo a – upřímně
řečeno – měli jsme to udělat už dřív. Velmi pozitivně nás překvapilo, že pouhé tři dny po zahájení 5 osého obrábění byl zásobník s
třískami plný, protože na to jsme nebyli zvyklí. Navíc nás přesvědčila jednoduchost naprogramování a obsluhy a velkou pochvalu si
zaslouží i rychlé a současně nadmíru kompetentní služby Hermle.
Na obráběcích centrech Hermle se dnes vyrábí při 12 hodinovém
každodenním využití stroje doslova a do písmene v přímém dialogu s konstrukcí, což nám šetří hodně času a zamezuje chodu naprázdno. Většinou máme co do činění s projekty SE (Simultaneous
Engineering), ve kterých známe na počátku jen základní nebo rámcové požadavky a ty podléhají změnám až do konce. Čím rychleji
budeme schopni reagovat konstrukčně a výrobně technicky, tím
méně připadne výdajů na konstrukci a výrobně technické náklady
či zpoždění. Oběma obráběcími centry Hermle jsme udělali velký
krok vpřed a výrazně jsme zvýšili svou konkurenceschopnost.“

www.hk-prt.de/en

UŽIVATELÉ.

Nezkrácený článek si můžete přečíst na webu www.hermle.de
v části Info-Center/Anwenderberichte.

AUTOMATIZOVANÉ
PŘESNÉ FRÉZOVÁNÍ
Zleva doprava Sascha Riesinger, vedoucí prodeje, Dipl. ekonom (FH) Jürgen Stickel, jednatel, a Bernd Zepf, vedoucí výroby, všichni ze společnosti Fetzer Medical GmbH & Co. KG v Tuttlingenu

S „na chlup přesnými“ a přesto univerzálně pružně použitelnými obráběcími centry Hermle
vyrábí společnost Fetzer Medical GmbH & Co. KG jako OEM partner podle zákaznických
specifikací nejrůznější chirurgické nástroje a díly lékařské techniky.
„Od nápadu k hotovému výrobku nebo: All in one inclusive
Labeling!“ – tak zní krédo středně velkého podniku Fetzer Medical
GmbH & CO. KG. Na základě dlouholeté rodinné tradice ve vývoji
a výrobě chirurgických nástrojů a lékařských přístrojů se majitel
firmy tehdy rozhodl pro krok vpřed. Konkrétně poté, co firma
důsledně přešla k expanzi, aby mohla nabízet ideální kombinaci řemeslné chirurgické mechaniky a nových technologií a tak přinést
v náročném odvětví lékařské techniky ucelený oborový dodavatelský program a výkony.
CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ VYRÁBĚT PRUŽNĚ
PODLE ZAKÁZEK
Z de se zpracovávají všechny používané materiály včetně titanu
a počínaje prototypy/jednotlivými díly až po sériově vyráběné
komponenty a kompletní přístroje. Společnost Fetzer Medical nyní
dodává zákaznické díly připravené k okamžitému použití. K tomu
využívá tento podnik, který v současnosti zaměstnává 45 vysoce
kvalifikovaných odborníků, mimo jiné vysoce výkonná, 5 osá obráběcí centra, 9 osá soustružnická/frézařská centra, 5 osá brusná
centra a CNC soustruhy. Lví podíl zaujímá celých 75 % složitých
frézařských/vrtacích prací a na tyto práce využívá společnost
Fetzer Medical hned od počátku a nyní stále víc různá vysoce
výkonná, 5 osá obráběcí centra vyrobená společností

Maschinenfabrik Berthold
Hermle AG. Bernd Zepf,
vedoucí výroby ve společnosti
Fetzer Medical, ke kladnému
rozhodnutí pro obráběcí centra
Hermle: „K 5osému kompletnímu obrábění při jednom nebo
dvou upnutích jsou stroje
Hermle svou koncepcí se třemi
osami v nástroji a dvěma osami
v obrobku ideální.“

OD RUČNÍ VÝROBY
JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ
Vlevo: Pracovní prostor 5 osá obráběcího centra C 22 U s NC naklápěcím NC otočným stolem, na kterém je namontovaný
K PRŮMYSLOVÉ PRODUKCI
několikanásobný upínací systém. Vpravo: „Přehlídka“ 5osých obráběcích center C 22 U s manipulačními zařízeními PW 150,
Dvě vysoce výkonná, 5 osá CNC C 12 U s robotickým systémem RS 05 a C 40 U v novém výrobním centru společnosti Fetzer Medical GmbH & Co. KG
obráběcí centra typu C 22 U jsou
vybaveny 11 místnými výměníprovozu, přičemž zmiňovaná obráběcí centra pracují s paletami
ky/zásobníky palet typu PW 150
nebo robotickým systémem k automatickému plnění stroje, takže
a používají se k pružné výrobě nejrůznějších součástí v sériích
mohou pracovat jako bezobslužná zařízení samozřejmě také v noci
resp. šaržích do 300 kusů. Další vysoce výkonné, 5osé CNC
resp. o víkendu.
obráběcí centrum typu C 12 U je kombinováno s robotickou
buňkou RS 05 a na něm se vyrábí řada stříhaných výrobků
VYHODNOCENO A CERTIFIKOVÁNO: VÝROBNÍ PROCESY
konstruovaných jako modulární
V OBRÁBĚCÍCH CENTRECH HERMLE
stavebnice. Protože všechna
K těmto „tvrdým faktům“, jak zdůrazňuje Sascha Riesinger, vezde instalovaná obráběcí centra
doucí prodeje ve společnosti Fetzer Medical, když uvádí přednosti
Hermle jsou v principu postavevysoce moderní výrobní techniky v obráběcích centrech Hermle,
na na stejné koncepci a stejné
přibudou ještě „měkká fakta“, která ve vysoce náročné výrobě jedfilozofii řízení a obsluhy, pro
nodušších i komplexních chirurgických nástrojů a zdravotnických
operátory je výsledkem vysoká
přístrojů hrají rozhodující roli: „Protože naše celé výrobní vybavení
míra opakování při seznamováa zařízení k zajištění kvality musí být mimo jiné průběžně vyhodní se strojem, možnost využívat
nocováno a certifikováno příslušnými institucemi EU a US, jeví
již nabyté zkušenosti, dobré
se při US certifikacích jako velká výhoda, že mnoho amerických
znalosti bezpečnosti a tím
podniků vyrábějících zdravotnickou techniku rovněž pracuje
také vysoký faktor akceptace.
s obráběcími centry Hermle vyhodnocenými pro tyto případy.“
To je na jednu stranu výhoda
produktivního využívání strojů,
které jsou
v zásadě obsluhovány a
Repoziční kleště s vnějším vedením vrtáku vyrobené v obráběcím centru C 22 UP dynamic
využívány v jednosměnném

www.fetzermed.de
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UŽIVATELÉ.

Nezkrácený článek si můžete přečíst na webu www.hermle.de
v části Info-Center/Anwenderberichte.

TERMÍNY VELETRHŮ
CIMT, ČÍNA
17.04. –22.04.2017
FIREMNÍ VÝSTAVA HERMLE AG,GOSHEIM
26.04. –29.04.2017
METALLOOBRABOTKA, RUSKO
15.05. –19.05.2017
MOULDINGEXPO, STUTTGART
30.05. –02.06.2017
MACHTOOL, POLSKO
06.06. –09.06.2017
RAPIDTECH, ERFURT
19.06. –22.06.2017
VALNÁ HROMADA, GOSHEIM
05.07. –05.07.2017
EMO, HANNOVER
18.09. –23.09.2017

NĚMECKO

5 OSÉ PŘESNÉ
FRÉZOVÁNÍ!

		
		
		

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

		
		
		

Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH
Gosheim, 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
Pracovní prostor stroje C 30 U s naklápěcím otočným stolem NC. Maximální využití oblasti pojíždění/pracovního prostoru
650 x 600 x 500 mm a prostor otáčení/naklápění bez kolizního okruhu umožňují kompletní výrobu obrobků o velkém formátu

		
		

Hermle Belgien
www.hermle-nederland.nl

BULHARSKO
		
		
		

Díky důslednému využívání všech možností 5osého/5stranného kompletního/ simultánního
obrábění a vysokovýkonným CNC obráběcím centrům Hermle jede česká společnost
AXIS TECH s.r.o. trvale na úspěšné vlně.

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

Během několika let z nevýznamného
dodavatele mechanických dílů až po
uznávaného poskytovatele špičkové
technologie v třískovém obrábění
komplexních přesných komponent
– tak popisuje svoji velmi úspěšnou
historii mladá a dynamická firma AXIS TECH s.r.o. Petr Michálek, CTO/
vedoucí výroby a Petr Štencel, CEO/vedoucí obchodního úseku pojali své
povolání jako poslání a spojili své více než 15leté zkušenosti v NC resp.
CNC obrábění a vložili je do vlastní společnosti AXIS TECH s.r.o., kterou
založili v roce 2010.

PROZÍRAVÁ INVESTICE DO ŠPIČKOVÉ 5 OSÉ TECHNOLOGIE
Strojový park pro frézování a kompletní obrábění, který odpovídá strategii
a požadavkům zákazníků na vysoce přesné kompletní obrábění stále složitějších komponent z důvodu jejich stále větší funkční integrace, se nyní
skládá z mixu obráběcích center konstrukční řady C: C 40 U, C 30 U,
C 42 U, C 50 U MT, C 400 a C 22 U. Z obráběcích center střední velikosti
C 30 U jsou již tři v nasazení, aby v této oblasti zajistili dostatečné
kapacity. Pomocí zmíněné sestavy strojů téměř všech konstrukčních
a výkonnostních velikostí řady C pokryje společnost AXIS TECH s.r.o.
široké spektrum všech možných velikostí dílů a pomocí C 50 U MT (s funkcí
soustružení) může součásti určitých velikostí a hmotností kompletně vyrábět frézováním a soustružením v jednom upnutí.

		
		
		

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

NIZOZEMSKO
		
		
		

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

RAKOUSKO
		
		
		

Hermle Österreich
pobočka Vöcklabruck, Rakousko
www.hermle-austria.at

POLSKO
		
		
		

Hermle Polska
pobočka Varšava, Polsko
www.hermle.pl

RUSKO

SESTAVA OBRÁBĚCÍCH CENTER OPTIMÁLNĚ
POKRÝVÁ POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ
Martin Skukálek z firmy Hermle AG k tomu
dodává: „Stejná koncepce strojů všech velikostí
a jejich ovládání, stejně jako jednotná technika
řízení má velkou výhodu, protože všichni zaměstnanci vyškolení na strojích mohou velmi flexibilně
pracovat na všech strojích. Zaměstnanci při příchodu do práce často ani nevědí, na kterém stroji
budou ten den pracovat. Podle kapacitních
a výkonnostních požadavků na kompletní obrábění je tedy možné obsadit jeden nebo několik
strojů jen jednou zakázkou, čímž se velmi zkrátí
doba realizace a zákazníkovi lze velmi rychle dodat hotové výrobky.“ Ve společnosti AXIS TECH
běží všechny stroje ve trojsměnném provozu
s pracovníky obsluhy, zčásti a podle složitosti
zpracování a také podle délky zpracování obrobků i s obsluhou několika strojů současně.

Zprava doleva Petr Štencel, generální ředitel/jednatel prodej, Petr Michálek, technický ředitel/jednatel výroba, oba ze
společnosti AXIS TECH s. r. o., a Martin Skukálek, obchodní zástupce společnosti Hermle Česká Republika

www.axistech.cz/de

		
		
		

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 AG,
organizační složka.
Organizační složkaw, Česká republika
www.hermle.cz

USA
		
		
		

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

Impressum
Vydavatel:

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Industriestraße 8 – 12 · D-78559 Gosheim
Telefon +49 (0)7426 95-0
Fax +49 (0)7426 95-1309
info@hermle.de · www.hermle.de
Redakce, koncepce:
Udo Hipp
Grafická úprava:
Hermle AG
Příspěvky uživatelů:
Edgar Grundler
Fotografie:
Inspirace www.inspirations.de
Hermle AG · Zákazníci Hermle
www.istockphoto.com
Tisk:
Straub Druck + Medien – Schramberg
Tyto informace jsou nezávazné. Děkujeme redakcím a nakladatelstvím za
souhlas s použitím zveřejněných odborných článků a reportáží s uživateli.

