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01.1
SYSTEMY ROBOTÓW
Królewską klasę rozwiązań automatyzacyjnych Hermle stanowią systemy robotów.
Indywidualne i bardzo elastyczne, zarówno do przenoszenia palet, jak i wymiany
przedmiotów obrabianych z matryc lub bezpośrednio z magazynu. Jeszcze większa
elastyczność poprzez możliwość zmiany chwytaka pojedynczego lub podwójnego.
Jest dostępnych wiele różnych wersji magazynów spełniających indywidualne
potrzeby klientów.
Systemy robota można montować we wszystkich centrach obróbczych Hermle. Są
one dostępne w wielu różnych wersjach. Od systemu robota RS 05-2 do małych
palet i elementów i systemu RS 3 o masie transportowej do 420 kg, po urządzenie
o najwyższej wydajności do obsługi linii produkcyjnych.

System robota RS 2

Chwytak systemu robota RS 05-2

System robota RS 05-2

System robota RS 2

KOMPAKTOWY I MODUŁOWY

ELASTYCZNY I WSZECHSTRONNY

Dostępny do:
C 250, C 400, C 12, C 22 i C 32
Masa transportowa: do 10 kg

Dostępny do:
C 250, C 400, C 650, C 22, C 32, C 42 i C 52
Masa transportowa: do 240 kg

System robota RS 3
WSZECHSTRONNY I INDYWIDUALNY
Dostępny do:
C 400, C 650, C 32, C 42 i C 52
Masa transportowa: do 420 kg

System robota RS Linear
ELASTYCZNY PRZY NAJWYŻSZEJ
PRODUKTYWNOŚCI
Dostępny do:
C 250, C 400, C 650, C 22, C 32, C 42 i C 52
Masa transportowa: do 420 kg

KORZYŚCI
- Indywidualna konfiguracja umożliwiająca
ekonomiczną produkcję pojedynczych
przedmiotów i całych serii
- Krótki czas załadunku i wyładunku detali
- Zaprogramowane wstępnie sterowanie
przebiegiem
- Elastyczny dobór magazynu

- Różne systemy chwytaków
- Obsługa palet
- Obsługa detali
- Obsługa matryc
- Obsługa narzędzi
- Intuicyjny system zarządzania HACS*
*tylko w RS 05-2

01.2
ZMIENIACZ PALET
Nasze systemy wymiany palet otwierają nowe możliwości w dziedzinie uzbrajania
naszych dynamicznych centrów obróbczych podczas obróbki. Dalsze zwiększenie
wydajności produkcyjnej umożliwiają dodatkowe systemy zasobników: Centra
obróbcze mogą być przygotowywane do produkcji przy wykorzystaniu zasobnika
palet do wielu różnych rodzajów detali, co umożliwia pracę maszyny bez nadzoru
lub z minimalną tylko obsadą.

Podwójny chwytak 2 x 150 kg

Opcjonalnie obrotowe
stanowisko uzbrajania

Zmieniacz palet PW 150 z zasobnikiem na
8 palet

C 62 U ze zmieniaczem palet PW 3000

Zmieniacz palet PW 100

Zmieniacz palet PW 150

KOMPAKTOWY Z DUŻYM ZASOBNIKIEM

KOMPAKTOWY Z DUŻYM ZASOBNIKIEM

Dostępny do: C 12
Masa transportowa: do 100 kg

Dostępny do: C 22
Masa transportowa: do 150 kg

Zmieniacz palet PW 850

Zmieniacz palet PW 2000

NIEZAWODNY I PRAKTYCZNY

DO DUŻYCH/CIĘŻKICH DETALI

Dostępny do: C 42 U / (MT)
Masa transportowa: do 850 kg

Dostępny do: C 52 U / (MT)
Masa transportowa: do 2000 kg

KORZYŚCI
- Swobodny dostęp do centrum obróbczego*
- Łatwy i szybki montaż
- Brak konieczności mocowania do posadzki
- Transport w całości (bez demontażu)

Zmieniacz palet PW 3000
ELASTYCZNY DO NAJWIĘKSZYCH DETALI

- Opcjonalnie obrotowe miejsce uzbrajania
- Zasobnik palet
- Intuicyjny system zarządzania HACS

Dostępny do: C 52 U / (MT) i C 62 U / (MT)
Masa transportowa: do 3000 kg
*do C 12 / C 22

01.3
SYSTEMY OBSŁUGI
Ekonomiczna produkcja. Systemy obsługi umożliwiają znaczną automatyzację
obsługi palet o różnych kształtach, rozmiarach i masie, co zapewnia oszczędność
kosztów i czasu.

HS flex z dwoma modułami zasobnika palet i miejscem uzbrajania, zamontowany w centrum obróbczym C 42 U.

System obsługi HS flex

System obsługi HS flex heavy

ELASTYCZNY I KOMPAKTOWY

ELASTYCZNY I KOMPAKTOWY

Dostępny do:
C 250, C 400, C 12, C 22, C 32 i C 42
Masa transportowa: do 450 kg

Dostępny do:
C 400, C 650, C 32 i C 42
Masa transportowa: do 1 200 kg

Systemy IH
PROSTY I PRAKTYCZNY
Dostępny do:
C 12, C 22, C 32 i C 42
Masa transportowa: do 300 kg

KORZYŚCI
- Rozwiązanie do automatyzacji o dużej
pojemności palet

- Zoptymalizowany, wygodny dostęp do
centrum obróbczego

- Brak konieczności mocowania do posadzki
- Łatwy i szybki montaż i uruchomienie
- Intuicyjny system zarządzania HACS

02
Po co automatyzacja?
Po co automatyzacja? Od zawsze starano się ułatwiać pracę człowieka, eliminować
ciężkie i monotonne czynności oraz zapewnić maksymalną ekonomiczność stosowanych urządzeń produkcyjnych. Najważniejszą kwestią jest maksymalne zredukowanie czasów nieprodukcyjnych. Pozwala to na minimalizację stawki maszynogodziny
oraz kosztów pracowniczych, a zatem mniejsze zaangażowanie kapitału.
Zwłaszcza w czasach niedoboru wysoko wykwalifikowanych pracowników automatyzacja stanowi alternatywę dla obsługiwanej przez personel pracy trzyzmianowej.

Średnie wykorzystanie maszyny
(produkcja jednostkowa)
2%

Średnie wykorzystanie maszyny
(produkcja seryjna)

13 %

48 %

2%

Czas główny
Czas pomocniczy
Konserwacja

Czas główny
Czas pomocniczy
Konserwacja
85 %

50 %

KORZYŚCI
- Większe wykorzystanie
- Lepsze zdolności produkcyjne
- Minimalizacja stawki maszynogodziny
- Krótsze czasy realizacji zamówień
- Mniejsze zaangażowanie kapitału
- Odciążenie personelu
- Mniej przestojów
- Lepsze planowanie czasów
- Mniejszy udział kosztów pracowniczych

03 HACS – Inteligentne
zarządzanie zleceniami.
HACS Hermle Automation-Control-System to łatwy w obsłudze system do zarządzania zleceniami w centrach obróbczych Hermle.
Intuicyjne oprogramowanie umożliwia inteligentne realizowanie zleceń i wspomaga
operatora w codziennej pracy. Dzięki czytelnemu widokowi zleceń i niezbędnych
operacji obsługowych można zredukować uwarunkowane organizacyjnie przestoje
maszyny i zmaksymalizować produktywność.

CECHY
- Wstępna kalkulacja czasu pracy i użycia
narzędzi
- Intuicyjne przypisywanie programów
NC i punktów zerowych
- Definicja zlecenia do liczenia wykonanych sztuk, określania priorytetów i
planowania
- Dynamiczna zmiana harmonogramu
- System dostępny do sterowania Siemens
i Heidenhain

KORZYŚCI
- Intuicyjna obsługa
- Wszystkie istotne dane pod kontrolą:
widok systemu, plany pracy, palety,
zadania, tabela narzędzi i harmonogram
- Analiza narzędzi: Wyświetlanie niepotrzebnych narzędzi, czas następnego i
ostatniego użycia wszystkich narzędzi
(globalnie dla wielu programów NC)
- Wizualizacja zadań operatora
umożliwiająca nieprzerwaną realizację
harmonogramu
- Łatwy transport palet metodą
„przeciągnij i upuść”
- Redukcja przestojów organizacyjnych

04.1
HIGH-PERFORMANCE-LINE
HIGH-PERFORMANCE-LINE firmy Hermle to linia niezwykle precyzyjnych i
wydajnych centrów obróbczych dla wszystkich zaawansowanych technologicznie
branż na rynku międzynarodowym. Nasze centra sprostają każdemu zadaniu,
pracując zarówno jako samodzielna maszyna, jako urządzenie zautomatyzowane,
czy wchodząc w skład całej linii produkcyjnej.

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

Droga przesuwu (w mm)

Droga przesuwu (w mm)

800 x 800 x 550

04.2
PERFORMANCE-LINE
PERFORMANCE-LINE firmy Hermle obejmuje centra obróbcze o wysokiej precyzji,
które modelom z serii HIGH-PERFORMANCE-LINE ustępują wyłącznie pod względem wyposażenia.

C 250

C 400

C 650

850 x 700 x 500

1050 x 900 x 600

Droga przesuwu (w mm)

600 x 550 x 450

05
Hermle na świecie
Do dyspozycji naszych klientów jest sieć lokalnych oddziałów handlowych i serwisowych w ponad 40 krajach na 6 kontynentach. Jest to jeden z kluczowych czynników naszego sukcesu, niezbędny do zbudowania trwałych partnerskich relacji
z naszymi klientami.
Nasza dewiza: Centralna sprzedaż i lokalny serwis! Dlatego Hermle obsługuje bezpośrednio swoich klientów na całym świecie, zapewniając doradztwo na miejscu,
obsługę sprzedażową, szkolenia i fachowy serwis.

Siedziba główna Hermle AG
Spółki zależne Hermle

Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG
Industriestraße 8-12
D-78559 Gosheim
Telefon +49 (0)7426 95 - 0
Faks +49 (0)7426 95 -1309
info@hermle.de | www.hermle.de

Zmiany techniczne zastrzeżone. 05/20/Automatyzacja/2000/PL/WR

Partnerzy Hermle

Przedstawione w niniejszej publikacji przykłady obróbki zostały wykorzystane dzięki uprzejmości i za zgodą naszych klientów.
Informacje w tej publikacji zawierają jedynie ogólne opisy i parametry, które w konkretnym przypadku zastosowania nie zawsze
są spełnione w opisanej lub przedstawionej formie lub które mogą się zmieniać w wyniku dalszego rozwoju produktu. Wymagane
parametry robocze są wiążące tylko wówczas, jeśli zostały one wyraźnie ustalone podczas zawierania umowy. Maszyny przedstawione
na zdjęciach mogą zawierać opcje, akcesoria i wersje oprogramowania.

