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01.1
ROBOTICKÉ SYSTÉMY
Extratřídu automatizačních řešení Hermle představují robotické systémy. Individuální a maximálně flexibilní, ať již pro manipulaci s paletami, výměnu obrobků z matric
nebo přímo ze zásobníku. Změna podavače z jednoduchého na dvojitý podavač pro
ještě větší flexibilitu. Dimenzování zásobníku v nejrůznějších formách pro splnění
individuálních požadavků zákazníků.
Robotické systémy lze připojit ke všem obráběcím centrům Hermle a jsou rozděleny
podle různých provedení. Od robotického systému RS 05-2 pro malé palety a díly,
přes robotický systém RS 3 s přepravní hmotností až do 420 kg, až po lineárně
zřetězené, vysoce produktivní zařízení.

Robotický systém RS 2

Podavač robotického systému RS 05-2

Robotický systém RS 05-2

Robotický systém RS 2

KOMPAKTNÍ A MODULÁRNÍ

FLEXIBILNÍ A UNIVERZÁLNÍ

K dispozici pro:
C 250, C 400, C 12, C 22 a C 32
Přepravní hmotnost do 10 kg

K dispozici pro:
C 250, C 400, C 650, C 22, C 32, C 42 a C 52
Přepravní hmotnost do 240 kg

Robotický systém RS 3

Robotický systém RS lineární

UNIVERZÁLNÍ A INDIVIDUÁLNÍ

VARIABILNÍ PŘI NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITĚ

K dispozici pro:
C 400, C 650, C 32, C 42 a C 52
Přepravní hmotnost do 420 kg

K dispozici pro:
C 250, C 400, C 650, C 22, C 32, C 42 a C 52
Přepravní hmotnost do 420 kg

VÝHODY
- Individuální dimenzování pro efektivní výrobu obrobků a sérií dílů

- Manipulace s paletami

- Krátké cykly nakládání a vykládání

- Manipulace s matricemi

- předem naprogramované řízení procesu

- Manipulace s nástroji

- Flexibilní dimenzování zásobníku

- Intuitivně ovládaný
software pro správu HACS*

- Různé podávací systémy

- Manipulace s díly

*jen u RS 05-2

01.2
VÝMĚNÍK PALET
S našimi systémy výměny palet nastupujeme novou cestu osazování našich vysoce
dynamických obráběcích center paralelně s hlavním časem. Další růst produktivity
umožňují systémy zásobníků, které lze dodatečně připojit: Díky zásobníku palet lze
na obráběcích centrech bezobslužně zpracovávat mnoho různých zakázek.

Dvojitý podavač pro 2 x 150 kg

Volitelně otočné
osazovací stanoviště

Výměník palet PW 150 8místný zásobník

C 62 U s výměníkem palet PW 3000

Výměník palet PW 100

Výměník palet PW 150

KOMPAKTNÍ S VELKÝM ZÁSOBNÍKEM

KOMPAKTNÍ S VELKÝM ZÁSOBNÍKEM

K dispozici pro: C 12
Přepravní hmotnost do 100 kg

K dispozici pro: C 22
Přepravní hmotnost do 150 kg

Výměník palet PW 850

Výměník palet PW 2000

SPOLEHLIVÝ A ÚČELNÝ

PRO VELKÉ/TĚŽKÉ DÍLY

K dispozici pro: C 42 U / (MT)
Přepravní hmotnost do 850 kg

K dispozici pro: C 52 U / (MT)
Přepravní hmotnost do 2000 kg

VÝHODY
- Zcela volný přístup k obráběcímu centru
- Snadná a rychlá instalace
- Není zapotřebí ukotvení stroje k zemi
- Přeprava vcelku (bez demontáže)

Výměník palet PW 3000
VARIABILNÍ PRO NEJVĚTŠÍ DÍLY
K dispozici pro: C 52 U / (MT) a C 62 U / (MT)
Přepravní hmotnost do 3000 kg

- Osazovací stanoviště doplňkově otočné
- Zásobník palet
- Intuitivně ovládaný software pro správu
HACS
* u C 12 / C 22

01.3
MANIPULAČNÍ SYSTÉMY
Pro hospodárnou výrobu. Manipulace s paletami nejrůznějších tvarů, velikostí
a hmotností se pro dosažení úspory času a nákladů může pomocí manipulačních
systémů rozsáhle automatizovat.

Systém HS flex se dvěma moduly zásobníků palet a osazovacím stanovištěm, připojeným k obráběcímu centru C 42 U.

Manipulační systém HS flex

Manipulační systém HS flex heavy

FLEXIBILNÍ A KOMPAKTNÍ

FLEXIBILNÍ A KOMPAKTNÍ

K dispozici pro:
C 250, C 400, C 12, C 22, C 32 a C 42
Přepravní hmotnost do 450 kg

K dispozici pro:
C 400, C 650, C 32 a C 42
Přepravní hmotnost do 1 200 kg

IH systémy
JEDNODUCHÉ A ÚČELNÉ
K dispozici pro:
C 12, C 22, C 32 a C 42
Přepravní hmotnost do 300 kg

VÝHODY
- Řešení automatizace pro vysoké předzásobení paletami

- Optimalizovaný, uživatelsky příjemný
přístup k obráběcímu centru

- Není zapotřebí ukotvení stroje k zemi
- Jednoduchá a rychlá instalace a uvedení
do provozu
- Intuitivně ovládaný software pro správu
HACS

02
Proč automatizace?
Proč automatizace? Člověk se vždy snažil usnadnit si práci, vyhnout se monotónní
a těžké práci a stále efektivněji provozovat nasazená výrobní zařízení. Především to
znamená prodloužit výrobní časy a zkrátit neproduktivní časy. Tím pádem se minimalizuje hodinová sazba stroje a mzdové náklady, takže máte i menší vázaný kapitál.
Zejména v dobách nedostatku pracovních sil ve vysoce kvalifikovaných oborech
představuje automatizace alternativu třísměnného provozu řízeného obsluhujícím
personálem.

Průměrné využití stroje
(zakázková výroba)
2%

Průměrné využití stroje
(sériová výroba)

13 %

48 %

2%

Hlavní doba
Vedlejší doba
Údržba

Hlavní doba
Vedlejší doba
Údržba

85 %

50 %

VÝHODY
- Vyšší využití
- Větší výrobní kapacita
- Minimalizovaná hodinová sazba stroje
- Kratší doba zpracování zakázky
- Menší vázaný kapitál
- Nezávislost na personálu
- Méně prostojů
- Lepší rozdělení času
- Nižší podíl mzdových nákladů

03 HACS – inteligentní řízení
práce.
Hermle Automation-Control-System HACS jako snadno ovládatelné řízení práce pro
Vaše obráběcí centra Hermle.
Intuitivně ovládaný software umožňuje inteligentní zpracování zakázky a pomáhá
obsluze stroje při jejích každodenních úlohách. Díky transparentnímu znázornění
zakázek a potřebných činností obsluhy se sníží organizačně podmíněné prostoje a
maximalizuje produktivita zařízení.

VLASTNOSTI
- Předběžný výpočet doby chodu a použití
nástrojů
- Intuitivní přiřazení NC programů
a nulových bodů
- Definice zakázky pro počítání kusů,
určení priority zakázky a plánování
- Dynamická změna postupového schématu
- K dispozici pro řízení Siemens i Heidenhain

VÝHODY
- Intuitivní obsluha
- Přehled všech relevantních údajů:
přehled systému, výrobní postupy, palety,
úlohy, tabulka nástrojů a postupové
schéma
- Analýza nástrojů: zobrazení
nepotřebných nástrojů, další a poslední
čas nasazení všech nástrojů (přesahující
NC program)
- Vizualizace úkolů obsluhy pro plynulé
zpracování postupového schématu
- Možnost jednoduché přepravy
palet přetažením myší
- Snížení organizačních prostojů

04.1
HIGH-PERFORMANCE-LINE
S řadou HIGH-PERFORMANCE-LINE nabízí Hermle již řadu let vysoce přesná a
výkonná obráběcí centra pro všechna odvětví mezinárodního trhu vyžadující špičkovou technologii. Ať už jde o samostatné stroje, automatizovaná zařízení nebo
zřetězená výrobní zařízení, naše stroje se nebojí žádného srovnání.

C 12

C 22

C 32

350 x 440 x 330

450 x 600 x 330

650 x 650 x 500

C 42 / C 42 U MT

C 52 / C 52 U MT

C 62 / C 62 U MT

1000 x 1100 x 750

1200 x 1300 x 900

Pojížděcí dráha (v mm):

Pojížděcí dráha (v mm):

800 x 800 x 550

04.2
PERFORMANCE-LINE
S řadou PERFORMANCE-LINE nabízí Hermle vysoce přesná obráběcí centra, která
zaostávají za modely řady HIGH-PERFORMANCE-LINE pouze co do vybavení.

C 250

C 400

C 650

850 x 700 x 500

1050 x 900 x 600

Pojížděcí dráha (v mm):

600 x 550 x 450
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Hermle v celém světě
Naše prodejní a servisní síť s kompetentním servisem je k dispozici ve více než 40
zemích a na 6 kontinentech. Je to jeden z našich faktorů úspěchu pro vytvoření
dlouhodobých a partnerských vztahů se zákazníky.
Naše motto: Přímý prodej a decentralizovaný servis, nic víc! Proto pracuje Hermle
v celém světě pro své zákazníky výhradně napřímo, prostřednictvím poradenství,
prodeje, školení a kompetentního servisu.

Hlavní sídlo Hermle AG
Dceřiné společnosti Hermle

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
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Partner Hermle

Použité příklady obrábění v této brožuře byly zveřejněny s výslovným a laskavým schválením našich zákazníků. Informace v této
brožuře obsahují pouze všeobecné popisy resp. výkonové charakteristiky, jejichž popsaná nebo zobrazená podoba nemusí v konkrétním
případu použití přesně odpovídat skutečnosti, resp. která se s dalším vývojem produktů může měnit. Požadované výkonové charakteristiky jsou závazné jen tehdy, byly-li výslovně dohodnuty v rámci uzavřené smlouvy. Zobrazené stroje mohou obsahovat různá
doplňková vybavení, příslušenství a varianty řídicích systémů.

