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SPOLEČNOST.

Úvodem
Vážení obchodní partneři a zákazníci, milé kolegyně a kolegové,
rok 2017 jsme zahájili dobře a máme velmi
slušný objem zakázek. Ve druhém čtvrtletí se
citelně zotavil i mezinárodní obrat a co se týče
obratu a hospodářského výsledku, jsme na tom
mírně lépe než ve stejném období loňského
roku. Detailní čísla naleznete vždy na našich
webových stránkách.
Náš Open House v dubnu sklidil opět naprostý
úspěch a ve společnosti Hermle jsme přivítali
2700 návštěvníků ze 1200 firem. Velkou pozornost poutal nově vyvinutý manipulační systém HS flex, který lze připojit k šesti modelům
strojů řady High-Performance-Line i řady Performance-Line.
Další významná událost na sebe nenechá
dlouho čekat a my budeme přítomni na letošním veletrhu EMO v Hannoveru, který se koná
pod mottem „Connecting systems for intelligent production!“. Na prvním místě zde bude
nové obráběcí centrum z konstrukční řady Performance-Line, stroj C 650, kterým tuto konstrukční řadu plánovitě rozšiřujeme směrem
nahoru. Samozřejmě na veletrhu poprvé představíme náš manipulační systém HS flex připojený k centru C 42. Na veletrhu bude také robotický systém RS 05 „Made by Hermle“
připojený k 5osému obráběcímu centru C 12 U
dynamic a rovněž vloni představené 5osé obráběcí centrum C 250. Ve stánku bude integrována rovněž speciální oblast, na které ukážeme
naše digitální moduly pro Smart Factory a použití v průmyslu 4.0. Dalším důležitým bodem
budou aditivně vyrobené součásti pomocí technologie MPA.
Srdečně Vás zveme do našeho veletržního
stánku C 36 v hale 12 a těšíme se na Vaši návštěvu a Váš zájem o naše produkty.
S přátelským pozdravem

FRÉZUJEME A SOUSTRUŽÍME HODINOVÝ
STROJ KOLA ČASU.
HERMLE NA EMO 2017 V HANNOVERU.
Největší světový veletrh kovoobráběcího průmyslu se bude letos konat pod mottem: „Connecting systems for intelligent production!“ V našem veletržním stánku C 36 v hale 12 představíme četné novinky
– mimo jiné nové obráběcí centrum C 650, plánovité rozšíření naší řady Performance-Line.
Kromě naší technologie MPA, která je v oblasti generativní výroby průkopnická, budou ve středu zájmu
především naše digitální moduly pro propojenou výrobu. Buďte živě u toho, jak Hermle jako špičkový
inovátor spoluvytváří inteligentní výrobu budoucnosti.
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DIGITÁLNÍ MODULY

NOVINK

A

Prezentace digitálních modulů
HACS
Hermle Automation-Control-System HACS jako intuitivně ovládatelné řízení práce pro Vaše
obráběcí centra Hermle.
HIMS
Hermle Information a Monitoring Software (HIMS) jako centrální monitorovací modul pro
Vaše obráběcí centra Hermle.
Remote Desktop
Všechny informace z Vašeho kancelářského PC vždy přímo na Vašem stroji.
Systém údržby a diagnostiky Hermle
Systém údržby a diagnostiky umožňuje pravidelnou diagnostiku stavu stroje.

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

Funkce regulátoru Hermle
Zvýšení produktivity stroje a zvětšení procesní bezpečnosti. Zvýšení přesnosti obrábění
a kvality povrchu při současném snížení obráběcího času.
Nastavení Hermle
Přepínatelné a programovatelné funkce pro přímé zásahy do frézovacího procesu pro uživatelsky orientovanou optimalizaci povrchu, dynamiky nebo přesnosti.
Dálková údržba Hermle
Eliminace servisních zásahů a rychlá pomoc kvalifikovaných techniků.

SPOLEČNOST.
GENERATIVNÍ VÝROBA
Součásti a novinky z aditivní metody Hermle
Metoda MPA
MPA technologie Hermle – náš vstup do světa aditivní výroby.
Objevte potenciál metody nanášení kovového prášku vyvinuté společností
Hermle. Aditivně vyrábět a „frézovat lépe“ bude jedno a totéž!

C 250
5osé obráběcí centrum
NOVINKA dotyková obrazovka
NOVINKA HACS a HIMS
NOVINKA Remote Desktop

Pouze oskenujte QR kód a prohlédněte si video k naší metodě
MPA na našem kanálu YouTube.

C 650

NOVINK

A

5osé obráběcí centrum
NOVINKA dotyková obrazovka
NOVINKA HACS a HIMS

C 12 U
5osé obráběcí centrum s robotickým systémem RS 05
NOVINKA HACS a HIMS

C 42 U
5osé obráběcí centrum C 42 U s manipulačním systémem HS flex
NOVINKA se dvěma moduly zásobníků
NOVINKA dotyková obrazovka
NOVINKA HACS a HIMS
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VÝROBKY.

C 650

OBRÁBĚCÍ CENTRUM C 650 HERMLE
ROZŠIŘUJE ŘADU PERFORMANCE-LINE
SMĚREM NAHORU.
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Strojem C 650 rozšiřuje Hermle AG svoji konstrukční řadu Performance-Line směrem nahoru a nabízí tři modely strojů pro hospodárné
3 a 5osé obrábění. Konstrukční řada Performance-Line je zařazena pod konstrukční řadou High-Performance-Line s modely C 12, C 22,
C 32, C 42, C 52 a C 62, ale téměř v ničem za touto řadou nezaostává. Rozdílné jsou pouze možnosti vybavení, cena a samozřejmě název.

Stroj C C50 je stejně jako C 250 a C 400 v modifikované konstrukci gantry, která je u Hermle již osvědčená, a má lože stroje v provedení z minerálního odlitku. Integrovaný pevný upínací stůl může ve 3osém
provedení pojmout obrobky až do max. 3000 kg (1050 x 900 x 600 mm) a je proto předurčen pro
výrobu nástrojů a forem. Na naklápěcím otočném stole u 5osého provedení lze vysoce přesně obrábět
obrobky až do max. 1500 kg (Ø 900 x 600 mm).
Pojížděcí dráhy v pracovním prostoru s obložením z ušlechtilé oceli činí 1050 x 900 x 600 mm při
vzdálenosti čela vřetena od plochy stolu 775 mm a při dveřním otvoru 1050 mm. Optimální podmínky
pro jednoduché a bezpečné nakládání jeřábem.
Stroj C 650 má integrovaný zásobník nástrojů pro 50 nástrojů. Doplňkově lze ke stroji umístit dva přídavné zásobníky s 50 nebo 88 dalšími nástrojovými místy. Ovládací pult u C 650 lze také snadno natočit k místu vkládání nástrojů, takže obsluhující může identifikační údaje nástrojů zadávat přímo do
tabulky nástrojů v řízení. Ochoz o výšce 200 mm připojený k vkládací stanici poskytuje obsluze optimální, ergonomickou pracovní výšku při nakládání a vykládání nástrojů.
C 650 je sériově vybaven řízením Heidenhain TNC 640 a nabízí veškeré programovací funkce tohoto
osvědčeného řízení. Ovládací pult má velkou 19“ TFT barevnou dotykovou obrazovku, která je nyní
k dispozici u všech strojů Hermle. Volitelně může být stroj C 650 vybaven i ergonomicky nastavitelným
komfortním ovládacím pultem. V řízení jsou integrovaná osvědčená vlastní nastavení Hermle, která
obsluhujícímu poskytnou optimální podporu při zpracování nejrůznějších frézovacích operací.
C 650 lze doplňkově vybavit nejrůznějšími digitálními moduly Hermle, jako HIMS (Hermle „Information-Monitoring-Software“) a HACS (Hermle „Automation-Control-System“).
Pro případ servisu je k dispozici „WDS“ Hermle, který nepřetržitě monitoruje stav stroje. Tento systém
slouží k k rychlé diagnostice stroje a ke stanovení údržbářských prací v závislosti na stavu stroje.

Oblasti použití stroje C 650 rozšiřují doplňková vybavení pro jeho individuální a hospodárné nasazení.
Ke stroji lze umístit přídavné zásobníky nástrojů, různé chladicí a třískové systémy, odsávání, kontrolu
zlomení a měření nástrojů, měřicí dotykové čidlo.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TECHNICKÉ PARAMETRY
V PŘEHLEDU
Pojížděcí dráha X-Y-Z

1050 - 900 - 600 mm

Rychlé chody lineárně X-Y-Z

35-35-35 m/min

Lineární zrychlení X-Y-Z

6 m/s2

Otáčky

15000 / 18000 ot/min

Naklápěcí otočný stůle

ø 900 x 750
+/- 115°
šnek
25 ot/min
25 ot/min
1500 kg

Rozsah naklápění
Typ pohonu osy C
Otáčky osy A
Otáčky osy C
Naložení stolu

Pevný upínací stůl
Upínací plocha
Naložení stolu max.

1250 x 982 mm
3000 kg

Řízení

TNC 640

VÝROBKY.

ROZMĚRY OBROBKŮ
–
–

Neomezené nakládání jeřábem shora až nad střed stolu
Při nakládání jeřábem zajede vřeteno nástroje do zásobníku nástrojů – takže je volně přístupný celý pracovní prostor

3 OSÉ

5 OSÉ

Ø 900 x 600 mm
max. 1500 kg
Kolizní okruh: Ø 1100 mm

1050 x 900 x 600 mm
max. 3000 kg

PŘÍDAVNÉ ZÁSOBNÍKY
ZM 50

ZM 88 K

50 zásobníkových míst

88 zásobníkových míst

4

Max. hmotnost nástroje 8 kg
Max. průměr nástroje Ø 80, při obsazení příslušných vedlejších míst Ø 125 mm
Max. délka nástroje 350 mm
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UŽIVATELÉ.

Celý článek najdete na webu www.hermle.de
v části Média / zprávy uživatelů.

MAXIMÁLNÍ 5OSÁ
PŘESNOST
Zleva doprava Ing. Milan Ryšavý, ředitel divize mechaniky, Radomír Svoboda, manažer strojírenské činnosti, oba ze společnosti
Meopta – optika s.r.o. v Přerově CZ a zcela vpravo Martin Skukálek, obchodní zástupce Hermle Česká republika

Meopta – optika s.r.o. exportuje 100 % svých vysoce přesných dílů a nastavuje měřítka jako poskytovatel technologických služeb pro optiku,
jemnou mechaniku a mnoho dalšího.

Optikotechna – pod tímto názvem začala společnost zaměřená na
optiku Meopta - optika s.r.o. v roce 1933 v českém Přerově, PSČ
750 02 s vývojem a výrobou optických produktů a mechanických
součástí. Dodavatelský program nejprve zahrnoval zvětšovací objektivy, zvětšovací skla, binokulární dalekohledy a fotoaparáty,
později k nim přibyly periskopy a optické systémy pro vojenské
účely. Dnes patří Meopta ke globálním hráčům v oblastech dalekohledů, puškohledů a spektivů pro privátní sféru i výkonnostní
sport (biatlon), strategických optických a optoelektronických konstrukční celků pro polovodičový průmysl, digitální projekce, lékařských aplikací a optických systémů pro ozbrojené speciální jednotky. Firma se od svého založení intenzivně zaměřuje na technologie
obrábění optických skel, nanášení tenkých optických kovových
vrstev, přesnou montáž a seřizování přístrojů, ale i na přesné obrábění a povrchovou úpravu mechanických součástí.

PŘESNÁ MECHANIKA
ZÁKAZNÍKY

PRO

VLASTNÍ

POTŘEBY

A

PRO

Zhruba 25 % obratu činí dalekohledy pro soukromé a sportovní použití, 8 % připadá vojenské oblasti a více než 60 % tvoří čistě zakázková výroba součástí a konstrukčních celků pro elektronickou
výrobu a polovodičový průmysl, měřicí techniku, lékařské aplikace
a měřicí přístroje, stejně jako vysoce přesných dílů pro konstrukci
strojů a přístrojů. Za výrobu součástí a komponent pro vlastní potřebu a za výrobu součástí a konstrukčních celků na objednávku
zákazníků je u společnosti Meopta – optika odpovědná divize mechaniky, kterou vede ředitel Ing. Milan Ryšavý. „U 5osého/ 5stranného kompletního a simultánního obrábění sázíme na 5osá vysokovýkonná CNC obráběcí centra Hermle, protože jsou nejvyspělejší
technikou 5osého obrábění a také proto, že stávajícími velikostmi
strojů pokryjeme široké spektrum obráběných dílů. Dalším důvodem je také možnost individuální automatizace obráběcích center
Hermle,“ říká Martin Ryšavý ke strojovému vybavení divize mechaniky. Konstrukční velikost Hermle C 22 U je ideální velikostí pro
naše spektrum obrobků čítající několik tisíc dílů. Společně s oběma
většími 5osými vysokovýkonnými CNC obráběcími centry C 40 U
a C 42 U a se strojem C 20 U a starším C 600 U zvládají jak všechny vyskytující se rozměry obrobků, tak i počty kusů od 1 až do
cca 800 kusů při sériové výrobě.
PRO KAŽDOU ZAKÁZKU OBRÁBĚNÍ TEN SPRÁVNÝ STROJ!

Pracovní prostor 5osého vysokovýkonného CNC obráběcího centra Hermle C 22 U
s pracovním prostorem X = 450 mm Y = 600 mm a Z = 330 mm a naklápěcím otočným stolem o průměru 320 mm a upínáním palet

Stroj C 20 U a C 22 U resp. stroj UP pojme velkou část průmyslové
výroby dílů, přičemž stroj C 22 UP je mimo jiné týdně obsazen pro
výrobu celé řady dílů, která zahrnuje 160 obrobků pro lékařskou
techniku a každý z těchto dílů vyžaduje hodinu i víc doby chodu.
Stroj C 42 U se naproti tomu používá pro flexibilní obrábění jednotlivých dílů a prototypů. Na závěr Milan Ryšavý dodává: „Stroje Hermle jsou pro nás základem vysoce přesného obrábění.“ Až na vlastní výrobu je téměř sto procent dodávek našich dílů určeno na
export, což znamená, že musíme neustále čelit globální konkurenci.
„Je dobré vědět, že se můžeme spolehnout na vysoce kvalitní, velmi
přesná, spolehlivá obráběcí centra, která zajistí reprodukovatelně

Výměník palet PW 150 obráběcího centra C 22 UP s celkem 18 místy pro palety
v celém systému, který je dimenzován pro velikosti palety 320 x 320 mm s max.
hmotnostmi palet až 2 x 150 kg.

přesné obrobky a navíc se vyznačují příjemnou obsluhou a jednoduchou manipulací.“

meopta.com

UŽIVATELÉ.

Celý článek najdete na webu www.hermle.de
v části Média / zprávy uživatelů.

TRADICE SPOJENÁ
S HIGH-TECH PŘESNOSTÍ
Zleva doprava Oscar Bertoni – výroba, Giordano Belleri – výroba, Giovanna Fausti – CEO Fausti a Ernesto Molinari – ředitel Hermle Italia

Italský rodinný podnik Fausti vyrábí vysoce kvalitní lovecké zbraně pomocí inovativní kombinace řemeslné dovednosti a 5osé obráběcí
technologie.

Po mnoha letech studia a výroby sportovních loveckých zbraní
a s pozadím vášnivého lovce se Stefano Fausti v roce 1948 rozhodl
založit malou dílnu, aby tam vlastními silami vyvíjel a vyráběl uvedené sportovní zbraně pro myslivost. S moudrou prozíravostí vtahoval Stefano Fausti do dění ve své firmě postupně své tři dcery
a „odkázal“ jim i svoji vášeň pro myslivost a techniku sportovních
zbraní. V současnosti vyrábí 40 zaměstnanců firmy téměř 5 000 loveckých zbraní ročně. Fausti tak opustil „dílenskou úroveň“ a stal se
z něho průmyslový výrobce, který umí velmi dobře spojit atributy
designu, techniky, uměleckého řemesla, výrobní efektivity, kvality
a lásky k detailu. Giovanna Fausti k tomu dodává: „Jakmile se začal
neustále zvyšovat objem našich zakázek, stáli jsme před rozhodnutím, zda zahájit průmyslovou výrobu a příslušně investovat do výkonných obráběcích strojů. Abychom zaručili žádanou kvalitu našich
výrobků a efektivitu při výrobě malých sérií, rozhodli jsme se pro to
nejlepší a koncem 90. let jsme zahájili průmyslovou CNC výrobu
s obráběcími centry Hermle. Předtím jsme již používali vysoce kvalitní frézovací a vrtací stroje jiných značek, avšak nechali jsme se přesvědčit výkonností, koncepcí řízení a ovládání, vysokou přesností
a nakonec i všeobecně známým velmi dobrým servisem Hermle.“

OD KROKOVÉHO CNC OBRÁBĚNÍ KE KOMPLETNÍMU 5OSÉMU/5STRANNÉMU CNC OBRÁBĚNÍ

velký důraz klademe na spojení tradičního a moderního.“

Po startu s CNC obráběcími centry Hermle v podobě stroje C 600 U
následovalo vysokovýkonné 5osé obráběcí centrum C 40 U a v letech 2014 a 2015 vždy po jednom vysokovýkonném 5osém CNC
obráběcím centru typu C 22 U se zásobníkem a výměníkem palet
PW 150. Obě posledně jmenovaná obráběcí centra s automatickým vkládáním obrobků také dokládají, jak moc se rozvinul současný mezinárodní obchod s podílem exportu mnohdy až 90 %.
Z těchto důvodů byly nutně zapotřebí další výrobní kapacity. Špičková 5osá technologie navíc umožňuje nové obráběcí strategie,
které trvale zaručí efektivní kvalitní výrobu součástí zbraní, jako
zámkových schránek, zámků, dvojitých zámků a dalších komponent systémů zbraní, které jsou z větší části patentované.
Giovanna Fausti to rozvádí: „Pro výrobu mnoha součástí zbraní
jsme dříve používali kované předrobky, které se pak v několika
pracovních postupech postupně obráběly na různých strojích.
Z důvodů časté změny upnutí docházelo častěji k přenosovým tolerancím, které se samozřejmě negativně projevily na kvalitě, produktivitě a kompatibilitě.
KVALITATIVNÍ KOMPLETNÍ OBRÁBĚNÍ ELIMINUJE NÁROČNÉ
DOKONČOVÁNÍ

Pracovní prostor 5osého vysokovýkonného CNC obráběcího centra C 22 U
s naklápěcím otočným stolem o průměru 320 mm a výměnnou paletou s několikanásobným upnutím v upínacím systému s nulovým bodem namontovaným ve stole

Jelikož se v každém obráběcím centru C 22 U včetně zásobníku
a výměníku palet nachází v oběhu 6 palet (x 4 obrobky) se 24 obrobky, lze za směnu v jednom procesním cyklu automaticky obrobit až 48 obrobků, a vyrábět tak větší série. Giovanna Fausti nakonec uvádí: „Díky vysoké flexibilitě obou obráběcích center C 22 U
s automatickým vkládáním obrobků a oběma samostatně stojícím
obráběcím centrům C 600 U a C 40 U můžeme nyní podle potřeby
a především časově optimálně vyrábět sériové i zakázkové součásti v nejvyšší kvalitě a předávat je přímo do montáže. Stroje Hermle a jejich vysoká dostupnost velkým dílem přispěla k tomu, že
jsme zvládli přechod z řemeslné výroby mysliveckých zbraní na
průmyslovou výrobu sportovních loveckých zbraní. Jen tak jsme
mohli vstoupit na nové trhy a vyvíjet nové výrobky, přičemž velmi

vpravo Čelní pohled na osazovací stanoviště systému zásobníku palet a výměnného
systému palet PW 150, který je připojen k obráběcímu centru C 22 U vlevo brokovnice dvojka s postranními zámky model Senator, ráže 28
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faustiarms.com

UŽIVATELÉ.

Celý článek najdete na webu www.hermle.de
v části Média / zprávy uživatelů.

TERMÍNY VELETRHŮ
EMO, HANNOVER
18.09. — 23.09.2017
MSV, ČESKÁ REPUBLIKA
09.10.2017 – 13.10.2017
FAKUMA, FRIEDRICHSHAFEN
17.10.2017 – 21.10.2017
SOUTH-TEC, GREENVILLE/SC/USA
24.10.2017 – 26.10.2017
METAVAK/GORINCHEM/NIZOZEMSKO
31.10.2017 – 02.11.2017
DUBAI AIR SHOW, DUBAJ
12.11.2017 – 16.11.2017
FORMNEXT, FRANKFURT
14.11.2017 – 17.11.2017

NĚMECKO

REPRODUKOVATELNÁ
PRECIZNOST

		
		
		

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
		
		

Zleva doprava Atul Mohkhedkar (General Manager – Tools Production) - Seco Tools India (P) Ltd.,
Swapnil Patil (Product Manager – Hermle), Terrence Miranda (Managing Director), Shardul Itkalkar (General Manager-Service),
Subra Miranda (Business Manager) všichni čtyři ze společnosti Phillips Machine Tools India Pvt. Ltd.

Hermle Belgien
www.hermle-nederland.nl

BULHARSKO
		
		
		

Hermle Southeast Europe
Sofie, Bulharsko
www.hermle.bg

ČÍNA
		
		
		
		

Obráběcí centra Hermle se osvědčují i za obtížných klimatických podmínek. Seco Tools India v indickém
Pune vyrábí vysoce přesné opěry strojů a komponenty pro nástrojový program třískového obrábění
pomocí vysokovýkonných 5osých obráběcích center konstrukčních řad C 22 U a C 50 U.

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

Teritoriální stát Indie s miliardou obyvatel patří v rámci takzvaných národů
BRIC k politicky nejstabilnějším a stejně jako kdysi i k příznivě se rozvíjejícím trhům. Již samotný tento fakt by byl pro výrobce nástrojů pro třískové
obrábění a nástrojových systémů dobrým důvodem k tomu, aby se tímto
regionem intenzivně zabýval. Ale prozíravý management firmy Seco Tools
již mnohem dříve rozpoznal rozmanité možnosti a především také velký potenciál kvalifikovaných pracovních sil, které nabízí indický trh, a založil již
v roce 1988 ve městě Pune společnost Seco Tools India. Společnost důsledně zaměřená na export zde, stejně jako i v jiných podnicích Seco, vyrábí
podle standardů Seco kvalitativní a vysoce hodnotné nástroje a součásti

pro světový trh, a to zejména na obráběcích centrech Hermle. Atul Mohkhedkar, výrobní ředitel Seco Tools India, k tomu vysvětluje: „Rozhodnutí
pro společnost Hermle jako partnera v oblasti strojů bylo pro nás snadné,
protože jsme se v jiných podnicích skupiny mohli přesvědčit o jejich vysoké
výkonnosti, přesnosti, spolehlivosti a dostupnosti servisu. Vsadili jsme tak
již od počátku na obráběcí centra Hermle a v současnosti máme v podniku
několik vysokovýkonných 5osých CNC obráběcích center tří konstrukčních
řad C 22 U, C 32 U a C 50 U. Dobré partnerství trvá již několik let, zvláště
když rok co rok rozšiřujeme lokalitu Pune a neustále zdokonalujeme nabídku našich služeb.“
Avšak to, co je skryto za úspěšným příběhem Seco Tools India a Berthold
Hermle AG, je vidět až na druhý pohled, jak nám dále sdělil specialista na
výrobu Atul Mohkhedkar: „V naší firmě navzdory vhodným opatřením značně kolísá teplota, v časovém rozmezí 24 hodin je to až o 10 °Celsia i více,
což je způsobeno klimatickými podmínkami regionu. Jelikož se obráběcí centra Hermle jak známo instalují na speciální lože stroje z polymerního betonu, a protože je koncepce stroje, volba komponent a řídicí software (např.
kompenzace teploty) zaměřen na co nejvyšší stabilitu teploty, zachovávají
si stroje svoji přesnost a procesní způsobilost. I v extrémních podmínkách
pracujeme vždy ve stanoveném tolerančním rozmezí od 4 do 30 µm a expedujeme kvalitu Seco flexibilně v závislosti na variantách nebo počtu kusů.“
Aby mohly tyto stroje Hermle a přirozeně i stroje dalších indických zákazníků spolehlivě a efektivně poskytovat své přesné služby, je zákazníkům
k dispozici i zde známý výborný servis Hermle. „Díky kompetentní obchodní
společnosti Phillips Machine Tools India mají zákazníci a zájemci přímo ve
své lokalitě kontaktního partnera. Maximilian Waizenegger, odpovědný regionální manažer, na závěr dodává: „Phillips nám pomáhá při prodeji, péči
o zákazníky, školení a zásobování náhradní díly, takže společně zajišťujeme
„komplexní“ dodavatelský a servisní balíček přizpůsobený místním požadavkům trhu.“

nahoře Pro obsluhu strojů jsou zaměstnávány i ženy, v tomto ohledu je SECO Tools India v
národním měřítku průkopníkem. dole Několik 5osých obráběcích center C 22 U ve výrobě
nástrojů

secotools.com

		
		
		

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
		
		
		

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
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