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01.1
ROBOTSYSTEMER
Robotsystemerne er kongen blandt Hermles automatiseringsløsninger. Individuelle
og højst fleksible, ligegyldigt om det er til pallehåndtering eller skift af emner fra
matricer eller direkte fra lageret. Griberskift af enkelt- eller dobbeltgriber for endnu
mere fleksibilitet. Magasinbelægninger i meget forskellige typer til kundernes
individuelle krav.
Robotsystemerne kan tilpasses til alle Hermles bearbejdningscentre, og de er opdelt
i forskellige udførelser. Fra robotsystem RS 05-2 til små paller og komponenter,
robotsystem RS 3 med en transportvægt op til 420 kg til lineært forbundne, højproduktive anlæg.

Robotsystem RS 2

Griber i et robotsystem RS 05-2

Robotsystem RS 05-2

Robotsystem RS 2

KOMPAKT OG MODULÆRT

FLEKSIBELT OG ALSIDIGT

Fås til:
C 250, C 400, C 12, C 22 og C 32
Transportvægt: op til 10 kg

Fås til:
C 250, C 400, C 650, C 22, C 32, C 42 og C 52
Transportvægt: op til 240 kg

Robotsystem RS 3

Robotsystem RS lineært

ALSIDIGT OG INDIVIDUELT

VARIABELT MED DEN HØJESTE PRODUKTIVITET

Fås til:
C 400, C 650, C 32, C 42 og C 52
Transportvægt: op til 420 kg

Fås til:
C 250, C 400, C 650, C 22, C 32, C 42 og C 52
Transportvægt: op til 420 kg

FORDELE
- Individuel udførelse til økonomisk fremstilling
af serieproduktion

- Pallehåndtering

- Korte læsnings- og aflæsningscyklusser

- Værktøjshåndtering

- Forprogrammeret forløbsstyring

- Administrationssoftware HACS*
med intuitiv betjening

- Fleksibel magasinkonstruktion

- Håndtering af dele

- Forskellige gribersystemer
*kun ved RS 05-2

01.2
PALLEVEKSLERE
Med vores palleskiftesystemer sætter vi nye standarder for parallel setup i vores
dynamiske bearbejdningscentre. En produktivitets stigning muliggøres af ekstra
lagersystemer. Bearbejdningscentrene kan indstilles produktionsorienteret eller
individuelt efter kundens ønsker med meget forskellige delspektre ved hjælp af et
pallelager til maskindriftstider med begrænset eller helt uden personale.

Dobbeltgriber til 2 x 150 kg

Drejelig omstillingsplads
som option

Palleveksler PW 150 8-dobbelt lager

C 62 U med palleveksler PW 3000

Palleveksler PW 100

Palleveksler PW 150

KOMPAKT MED STORT LAGER

KOMPAKT MED STORT LAGER

Fås til: C 12
Transportvægt: op til 100 kg

Fås til: C 22
Transportvægt: op til 150 kg

Palleveksler PW 850

Palleveksler PW 2000

PÅLIDELIG OG PRAKTISK

TIL STORE/TUNGE KOMPONENTER

Fås til: C 42 U / (MT)
Transportvægt: op til 850 kg

Fås til: C 52 U / (MT)
Transportvægt: op til 2000 kg

FORDELE
- Komplet fri adgang til bearbejdningscentret*
- Enkel og hurtig opstilling
- Ingen forankring i gulvet nødvendig
- Komplettransport (ingen afmontering)

Palleveksler PW 3000
VARIABEL TIL DE STØRSTE KOMPONENTER
Fås til: C 52 U / (MT) og C 62 U / (MT)
Transportvægt: op til 3000 kg

- Drejelig omstillingsplads som option
- Pallelager
- Administrationssoftware HACS med intuitiv
betjening
*ved C 12 / C 22

01.3
HÅNDTERINGSSYSTEMER
Til økonomisk produktion. Håndtering af paller med meget forskellig form, størrelse
og vægt kan ved hjælp af håndteringssystemer i stort omfang automatiseres for at
realisere omkostnings- og tidsfordele.

HS flex med to pallelagermoduler og omstillingsplads, adapteret til et bearbejdningscenter C 42 U.

Håndteringssystem HS flex

Håndteringssystem HS flex heavy

FLEKSIBELT OG KOMPAKT

FLEKSIBELT OG KOMPAKT

Fås til:
C 250, C 400, C 12, C 22, C 32 og C 42
Transportvægt: op til 450 kg

Fås til:
C 400, C 650, C 32 og C 42
Transportvægt: op til 1200 kg

IH-systemer
ENKLE OG PRAKTISKE
Fås til:
C 12, C 22, C 32 og C 42
Transportvægt: op til 300 kg

FORDELE
- Automationsløsning til stor palleforsyning
- Optimeret, operatørvenlig adgang
til bearbejdningscentret

- Ingen forankring i gulvet nødvendig
- Enkel og hurtig opstilling og ibrugtagning
- Administrationssoftware HACS
med intuitiv betjening

02
Hvorfor automation?
Hvorfor automation? Man har altid forsøgt at gøre menneskets arbejde lettere, undgå monotont og tungt arbejde og drive de anvendte produktionsanlæg endnu mere
økonomisk. Det handler frem for alt om at øge hovedtiderne og reducere dødtiderne.
Herved minimeres maskintimesatsen og personaleomkostningerne, hvorved du også
opnår en lavere kapitalbinding.
Netop på tidspunkter, hvor der er mangel på personale inden for det højt kvalificerede område, udgør automatiseringen et alternativ til treskift-driften, som styres af
personale.

Gennemsnitlig maskinudnyttelse
(enkeltproduktion)
2%

Gennemsnitlig maskinudnyttelse
(serieproduktion)

13 %

48 %

2%

Udnyttelsestid
Spildtid
Vedligeholdelse

Udnyttelsestid
Spildtid
Vedligeholdelse

85 %

50 %

FORDELE
- Højere udnyttelse
- Større produktionskapacitet
- Minimeret maskintimesats
- Hurtigere gennemløbstid for ordrer
- Mindre kapitalbinding
- Frigørelse personale
- Færre stilstandstider
- Bedre tidsinddeling
- Reducerede personaleomkostninger

03 HACS – den intelligente
opgaveadministration.
Hermles Automation-Control-System HACS som en opgaveadministration til dine
Hermle-bearbejdningscentre, der er nem at betjene.
Softwaren, der kan betjenes intuitivt, muliggør en intelligent opgaveadministration
og hjælper operatøren med de daglige opgaver. På grund af den klare visning af
opgaverne og de nødvendige operatørhandlinger reduceres de organisatorisk betingede stilstande, og anlæggets produktivitet maksimeres.

FEATURES
- Forudberegning af driftstid og brug af
værktøj
- Intuitiv tildeling af NC-programmer og
nulpunkter
- Opgavedefinition til styktælling, opgaveprioritering og planlægning
- Dynamisk ændring af forløbsplanen
- Fås styringsneutral til Siemens og
Heidenhain

FORDELE
- Intuitiv betjening
- Overblik over alle relevante data:
systemoversigt, arbejdsplaner, paller,
opgaver, værktøjstabel og forløbsplanen
- Værktøjsanalyse: visning af ikke
nødvendige værktøjer, den næste og
sidste anvendelsestid for alle værktøjer
(NC-program-overordnet)
- Visualisering af operatøropgaverne for en
afbrydelsesfri afvikling af forløbsplanen
- Enkel palletransport med drag-and-drop
mulig
- Reduktion af organisatoriske stilstande

04.1
HIGH-PERFORMANCE-LINE
Med vores HIGH-PERFORMANCE-LINE har Hermle i årevis tilbudt yderst præcise
og effektive bearbejdningscentre til alle hightechbrancher på det internationale
marked. Uanset, om det er som standalone-maskine, automatiseret anlæg eller
forbundet produktionsanordning, så skyr vores maskiner ingen sammenligning.

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

Bevægelse (i mm)

Bevægelse (i mm)

800 x 800 x 550

04.2
PERFORMANCE-LINE
Med vores PERFORMANCE-LINE tilbyder Hermle yderst præcise bearbejdningscentre, som kun står tilbage for modellerne i vores HIGH-PERFORMANCE-LINE
med hensyn til udstyr.

C 250

C 400

C 650

850 x 700 x 500

1050 x 900 x 600

Bevægelse (i mm)

600 x 550 x 450

05
I hele verden
I over 40 lande og på 6 kontinenter er vores salgs- og serviceydelsesnetværk til
rådighed med kompetent service på stedet. Den er en af vores succesfaktorer for
langvarige og kollegiale kunderelationer.
Vores motto: Direkte salg og decentral service, intet andet! Derfor arbejder Hermle
i hele verden udelukkende direkte for sine kunder med rådgivning direkte på stedet,
salg, skoling og kompetent service.

Hovedkontor af Hermle AG
Hermle-datterselskaber

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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De anvendte bearbejdningseksempler i denne brochure offentliggøres med udtrykkelig og venlig tilladelse fra vores kunder. Informationerne i nærværende brochure indeholder generelle beskrivelser og effektdata, der dog i det konkrete anvendelsestilfælde ikke altid
passer med den beskrevne eller viste form, da de kan ændre sig på grund af videreudvikling af produkterne. De ønskede effektdata
er kun bindende, når det udtrykkeligt er blevet aftalt ved indgåelsen af kontrakten. De viste maskiner kan indeholde valgmuligheder,
tilbehør og styringsvarianter.
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