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Pět reportáží z oborů.

Z FIRMY.
myHermle – nový zákaznický portál.
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FIRMA.

Úvodem.
Vážení obchodní partneři a zákazníci,
milé kolegyně a kolegové,
i po dvou letech nás koronavirová pandemie
soukromě i pracovně stále ještě velmi omezuje.
Situaci zhoršuje současný nedostatek materiálů
– spojený s problémy s dodávkami. Zde se
ukazuje, jak důležitá jsou dlouhodobá a férová
partnerství s našimi dodavateli. Celkově prošla
firma Hermle AG těmito dvěma roky dobře,
dokázala si udržet všechny zaměstnance a
přijmout všechny studenty odborné přípravy.
Po slabém začátku roku 2021 se firma
Hermle AG v průběhu roku výrazně zlepšila,
zejména ve čtvrtém čtvrtletí. Již na EMO v
Miláně bylo zřejmé, že lze očekávat jasný
vzestupný trend.
Projevilo se to i v solidním výsledku ve výši
přibližně 74 milionů EUR při obratu dobrých
375 milionů EUR a s příchozími objednávkami
ve výši přibližně 439 milionů EUR. Proto jsme i
v roce 2022 dobře finančně připraveni čelit
výzvám, které nás čekají.
V současné době intenzivně pracujeme na
digitalizaci a automatizaci našich produktů.
Uskutečnili jsme již četné projekty s nejrůznějším zaměřením – především v oblasti automatizace našich obráběcích center. V aktuálním
vydání také najdete několik zajímavých reportáží
od našich zákazníků.
Po dvou letech bez Open House Hermle aktuálně
plánujeme a realizujeme tuto pro nás i pro vás
tak důležitou akci. Doufáme ve vaši aktivní účast
a slibujeme vám řadu zajímavých projektů z
nejrůznějších oborů.
Naše technologické a školicí centrum je opět
naplněno všemi modely našich strojů. Samozřejmě nebude chybět ani žádné automa-tizační
řešení, jako manipulační systémy HS flex / HS
flex heavy a robotické systémy RS 05-2 a RS 1.
Rovněž proběhnou exkurze po podniku, aby
ukázaly rozsáhlé změny v naší výrobě. Na své
odběratele netrpělivě čekají také tradiční "Maultaschen" (taštičky plněné masem). Těšíme se
na Vás.

COMEBACK
ROKU.
Inovativní stroje na Open House Hermle.
V roce 2022 konečně opět pokračuje tradice: Na Open House Hermle přijede do Gosheimu více než
1000 firem a další četní návštěvníci. Originální švábské "Maultaschen" (taštičky plněné masem) se
opět postarají o dobrou pohodu a švábská obráběcí centra a automatizační řešení o odborný zážitek.
Po čtyři dny budeme v technologickém a školicím středisku Hermle představovat náš inovační program strojů s více než
30 obráběcími centry. Budete moci detailně posoudit všechny stroje a zároveň se podívat do zákulisí.
Stejně jako před pandemií vám zajímavé odborné přednášky z výrobního prostředí a exkurze po firmě poskytnou ideální platformu
pro ještě lepší poznání firmy Hermle a jejích výrobků.

PŘIHLÁŠKA
Přihlaste se prosím na:
www.hermle.de/openhouse2022
nebo stačí oskenovat QR kód
Vstup na Open House je možný jen s platnou vstupenkou!

S přátelským pozdravem

OPEN HOUSE 2019 VIDEO REVIEW
www.hermle.de/review2019_en

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

OTVÍRACÍ DOBA
ÚTERÝ AŽ PÁTEK
26.– 29.04.2022

09:00 – 17:00

FIRMA.
URČITĚ ZAUJME
– Více než 30 STROJŮ živě při obrábění obrobků z nejrůznějších oborů
– Automatizované systémy, jako MANIPULAČNÍ SYSTÉMY
HS FLEX a HS FLEX HEAVY, ROBOTICKÉ SYSTÉMY RS 1 a
RS 05-2
– Hermle ŠKOLA UŽIVATELŮ
– GENERATIVNÍ VÝROBA s TECHNOLOGIÍ MPA Hermle
– DIGITÁLNÍ MODULY živě v akci
–P
 ŘEDNÁŠKOVÉ FÓRUM s denně se měnícími odbornými
přednáškami z oborů NÁSTROJOVÉ TECHNIKY, UPÍNACÍ
TECHNIKY a CAD/CAM (zčásti také v angličtině)

Všechny detaily naleznete také každý den aktualizované na
našich webových stránkách www.hermle.de/openhouse2022

SEZNAM PARTNERŮ OBRÁBĚNÍ
Uvedeni jsou všichni partneři, kteří se aktivně zúčastnili obrábění při výstavách Open House.

Nástroje

passion
for precision

®

Upínací
prostředky

CAD/CAM
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Čisticí zařízení grafitu

OBRÁBĚNÍ.

PŘESNOST
NAPŘÍČ
ODVĚTVÍMI.
Objevte své možnosti
na Open House.
S obráběcími centry Hermle můžete přesně frézovat v řadě průmyslových
odvětví. Na Open House vám ukážeme obrobky od leteckého průmyslu
přes lékařskou technikua ž po výrobu nástrojů.

SPOJOVACÍ NOSIČ
C 32 U
Letecký průmysl
Mitsubishi
Trigo
Tebis

OBRÁBĚNÍ.
FRÉZOVACÍ NÁSTROJ
HSS

RUKOJEŤ PILY

Stroj

C 12 U

C 12 U

Odvětví

Nástrojová technika

Sportovní a volnočasový průmysl

Nástroje

GDE

Hoffman

Upínací prostředky

Hainbuch

Gressel

Software

Siemens NX

SolidCAM

OBOUVACÍ LŽÍCE

KOSTNÍ DLAHA

OBRÁBĚCÍ
CENTRA

ZMRZLINOVÝ STROJ

Stroj

C 22 U

C 22 U

C 22 U

Odvětví

Konstrukce modelů

Lékařská technika

Sportovní a volnočasový průmysl

Nástroje

Emuge-Franken

H+B Mircotec

Mitsubishi

Upínací prostředky

Lang

Trigo

Hainbuch

Software

Open Mind

SolidCAM

Tebis

ČÁST FORMY

ČEP NÁPRAVY

VLOŽKA FORMY

Stroj

C 32 U

C 32 U

C 650 U

Odvětví

Výroba nástrojů a forem

Výrobní technologie

Výroba nástrojů a forem

Nástroje

Emuge-Franken

Mitsubishi

Moldino

Upínací prostředky

SMW Autoblok

Lang

FCS

Software

Open Mind

Tebis

Tebis

AUTO ZRCÁTKO

DRAK

SPARŤANSKÁ HELMA

Stroj

C 42 U

C 42 U

C 42 U

Odvětví

Konstrukce modelů

Konstrukce modelů

Konstrukce modelů

Nástroje

Ingersoll

Ceratizit

Pokolm/Fraisa/Seco

Upínací prostředky

Schunk

Schunk

Gressel

Software

Work NC

Open Mind

Siemens NX

GRAFITOVÁ ELEKTRODA

FRANCISOVA TURBÍNA

Stroj

C 42 U

C 42 U MT

Odvětví

Výroba nástrojů a forem

Strojírenství

Nástroje

Zecha

Sandvik

Upínací prostředky

Erowa

HWR

Software

Autodesk

Siemens NX / ENREC

SKŘÍŇ MOTORU

SKŘÍŇ MOTORU/
ACITURRI

KOMPRESOROVÉ KOLO

Stroj

C 42 U MT

C 52 U MT

C 62 U MT

Odvětví

Letecký průmysl

Letecký průmysl

Strojírenství

Nástroje

Emuge-Franken / Seco

WNT / Iscar

Efektivní výroba

Upínací prostředky

Schunk

Přípravek

Schunk

Software

Open Mind

Siemens NX

ENREC

REKLAMY.

KAMPAŇ.

2020-2022

Schwäbisch
Dynamite.

Reklamní kampaň Hermle zdobí odborné časopisy po
celém světě již dva roky. Výstižná tvrzení podtrhují
různé výhody obráběcích center. Nejlepší na tom je
velké množství pozitivní odezvy od zákazníků a
partnerů. Měli jsme z toho velkou radost.

Sie fräst und
fräst und fräst.

Dauerläufer.

Langzeitgenauigkeit.
Auf der schwäbischen Hochebene ist höchste Präzision an der Tagesordnung.
Mit Ihrem Bearbeitungszentrum – Made in Gosheim – heben Sie Ihre Produktion
auf die nächste Stufe: in Sachen Präzision und Langzeitgenauigkeit. Auf unsere
Hightech-Maschinen ist Verlass – jahrelang.

www.hermle.de
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

Maßarbeitstier.

CNC I’m a
power load.

Nachhaltigkeit.

Automatisierung.

Ein einzelnes Hermle Bearbeitungszentrum bewerkstelligt in seinem gesamten
Lebenszyklus enorme Stückzahlen – bei gleichbleibend höchster Präzision.
Das bedeutet für Sie zum einen mehr Produktivität, zum anderen aber
auch Nachhaltigkeit. Ersatz für Ihre Hermle brauchen Sie schließlich erst
in Jahrzehnten. Ressourcen schonen war noch nie so präzise.

Weniger Stillstand, mehr Produktivität – das ermöglicht die Kombination aus unseren
umfangreichen Automationslösungen und den Hermle Bearbeitungszentren. Gerade
in Zeiten von Personalknappheit lohnt sich die Investition in die Automatisierung,
um den eigenen Betrieb noch weiter voranzubringen. Mit unserer jahrzehntelangen
Erfahrung unterstützen wir Sie mit smarten Bausteinen, um gemeinsam die richtige
Lösung für Sie zu finden.

www.hermle.de

www.hermle.de

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

Zufriedenheitsgarant.

Fortschrittmacher.

Präzision.

Ihr Partner für die Zukunft.

Service.

Digitalisierung.

Unser Leitsatz lautet „besser fräsen“. Mit allem, was wir bewältigen, verändern und
optimieren, machen wir das Ergebnis besser, präziser, schneller verfügbar. Nicht für
uns, sondern für den Erfolg unserer Kunden, die mit unseren Bearbeitungszentren
beste Resultate erzielen.

In unseren Hermle Kraftpaketen steckt mehr drin als nur absolute Präzision. Ob
digitale Bausteine oder Automatisierung, wir bieten Ihnen Lösungen für mehr
Qualität und Effizienz – zugeschnitten auf Ihren Betrieb. Dabei können Sie sich
natürlich immer auf unseren Service verlassen.

Wir nehmen Ihr Anliegen ernst und setzen alles daran, dass Ihre Maschine läuft – ob
persönlich vor Ort, per Fernwartung oder via Hotline. Der Hermle Service ist die Benchmark in der Branche. Das bestätigen Kunden, Presse und sogar unsere Marktbegleiter.

Unsere Bearbeitungszentren sind oft das Herzstück der Produktion. Um Effizienz,
Präzision und Produktivität für Sie zu steigern, bieten wir zahlreiche Lösungen.
Hermle unterstützt Sie als Vorreiter und Technologieführer auf Ihrem Weg.
So stellen unsere digitalen Bausteine die Weichen für eine smartere Produktion.

www.hermle.de

www.hermle.de

www.hermle.de

www.hermle.de

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, info@hermle.de

UŽIVATELÉ.

PRO PERFEKTNÍ
PRVNÍ DOJEM.

vermeulenmetaal.nl

nahoře zleva doprava Geert Cox, ředitel firmy Hermle Nederland B.V., Martijn van Eck, frézovač u Vermeulen Metaal, Johan Maessen, provozní vedoucí u Vermeulen Metaal, a Peter Vermeulen,
ředitel firmy Vermeulen Metaal B.V. vpravo Stroj C 650 U pracuje až šest hodin na tomto panelu, který bude zakrývat ovládací pult v divadle.

Vermeulen Metaal B.V. ukazuje, jak lze úspěšně začít s třískovým obráběním na zakázku.
Tento nizozemský odborník na zpracování plechu investoval během čtyř let do tří 5osých
obráběcích center od Hermle. Vlastně jedno z nich ještě nebylo plánováno.

Ale Peter měl konkrétní vizi, kterou mohl realizovat jen tímto
způsobem.“

„Kdybychom nezačali s dokonalým řešením, riskovali bychom
naše dobré jméno,“ vysvětluje Peter Vermeulen, ředitel společnosti
Vermeulen Metaal B.V. v nizozemském Nederweertu. Proto v roce
2016 investoval hned do automatizovaného 5osého frézovacího
stroje řady High-Performance-Line od Hermle, aby zahájil třískové
obrábění pro zakázkovou výrobu. Dobré jméno si ve strojírenství
získával již od roku 2008 jako poskytovatel služeb pro obrábění

Z JEDNOHO NA TŘI
V roce 2020 následovaly dva další stroje Hermle: Stroj C 400 U
s robotickou automatizací byl plánován již déle, Vermeulen
však téměř spontánně objednal také C 650 U. „Stejně jsme
někdy chtěli koupit 5osý stroj pro obzvláště velké obrobky.
Nová objednávka našeho zákazníka zapříčinila, že jsme jej
objednali mnohem dříve, než jsme si mysleli“, odůvodňuje
Vermeulen. Zatímco stroj C 650 U je v provozu od října 2020,
stroj C 400 U běží od prosince. V únoru 2021 k nim přibyl
robotický systém RS 1. „Pro naše sériové díly je stroj C 400 U
vlastně předimenzovaný. Původně jsme totiž předpokládali, že
na něm budeme vyrábět i větší obrobky nebo palety,“ vysvětluje
Vermeulen.

PRVNÍ KROKY PŘED PĚTI
LETY SE JIŽ DÁVNO ZMĚNILY
VE VYTRVALOSTNÍ BĚH S
VÍCE NEŽ 3500 FRÉZOVACÍMI
HODINAMI MĚSÍČNĚ.
plechu, jeho konstrukci, svařování a montáž. Krok ke třískovému
obrábění vlastně nebyl plánován – až do roku 2016, kdy vyhlásila
insolvenci společnost, u které nechával Vermeulen vyrábět
frézované díly. „Najednou nám chyběl smluvní výrobce pro třískové
obrábění. Navíc jsme kvůli úpadkovému řízení už neměli přístup k
zakázkám, které se ještě zpracovávaly,“ vzpomíná Vermeulen.
Proto se chtěl z této závislosti vymanit a rozhodl se sám pustit do
třískového obrábění – převzal insolventní firmu. Tím se mu sice
otevřely dveře na příslušný trh, avšak pro úspěšný vstup na
trh měl příliš zastaralý strojový park. „Pokud se chci prosadit v
technice třískového obrábění, potřebuji 5osou technologii,“ byl si
jistý Vermeulen. Ve společnosti Hermle našel výrobce frézovacích
strojů, který splnil jeho požadavky na spolehlivá zařízení, rychlý
servis a fyzickou blízkost. V roce 2017 si objednal stroj C 42 U
s manipulačním systémem HS flex a velkým zásobníkem nástrojů.
„Poněkud neobvyklý začátek“, komentuje Geert Cox, ředitel firmy
Hermle Nederland B.V. „Běžně bývá počáteční investice o několik
řádů menší.

První kroky před pěti lety se již dávno změnily ve vytrvalostní běh
s více než 3500 frézovacími hodinami měsíčně. „Díky třískovému
obrábění můžeme dnes našim zákazníkům nabídnout komplexní
služby – od návrhu až po hotový stroj,“ vysvětluje Vermeulen svou
vizi. Nyní je úkolem plně využít stávající kapacity. „Toho dosáhneme zhruba za šest měsíců nebo nejpozději za rok,“ předpovídá.

6
nahoře Software od firmy SOFLEX usnadňuje obsluhu – jak 5osých strojů, tak i
připojené automatizace. dole Stroj C 400 U je automatizován robotickým systémem
RS 1 – dokonalé pro manipulaci s díly při sériovém obrábění.

7
VŠECHNY
ZPRÁVY UŽIVATELŮ

Nezkrácené články si můžete přečíst na www.hermle.cz v části Média / Zprávy uživatelů.

UŽIVATELÉ.

FLEXIBILITA PRO
OBRÁBĚNÍ PLASTŮ.

faigle.com

nahoře zleva doprava Gregor Rofner, Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Österreich, s týmem společnosti faigle Industrieplast GmbH: Vedle obsluhy stroje stojí
vedoucí nákupu Peter Ritter, ředitel firmy Marco Blum a Peter Mayr, vedoucí týmu CNC třískového obrábění. vpravo Z termoplastických umělých hmot lze vyrábět
kluzná vedení, která nevyžadují samostatné mazání.

Firma faigle Industrieplast GmbH se při třískovém obrábění specializuje na umělé hmoty
a klade si přitom za cíl být vždy z hlediska komplexnosti a přesnosti na technicky
nejmodernější úrovni. Tento odborník na plasty zahájil v roce 2020 využívání 5osé
technologie a automatizované výroby se svým prvním obráběcím centrem od Hermle.
servisu a dobrých partnerských obchodních vztahů s firmou
Hermle byl rozhodující další aspekt: Odborníci z Gosheimu byli
schopni nabídnout společnosti faigle Industrieplast GmbH řešení
automatizace, které splňovalo požadavky na flexibilitu a spolehlivost.

„U NÁS ZÁKAZNÍK DOSTANE VŠE
Z JEDNOHO ZDROJE.“ Peter Mayr

nahoře Obsluha stroje znala stroje Hermle již od svého předchozího zaměstnavatele – rychle se proto seznámila se strojem C 400 U.

Od roku 1990 se firma faigle Industrieplast GmbH, člen skupiny
faigle, zaměřuje na obchodování s technickými polotovary – hodně
znalostí o materiálech, málo obrábění. To se časem změnilo, když
začali zákazníci požadovat zpracování a celé hotové díly. Společnost
tak oficiálně zahájila smluvní výrobu v roce 2013 a od té doby
na zakázku frézuje ozubená kola, sady těsnění, pouzdra výhybek
nebo celé konstrukční celky. „U nás zákazník dostane vše z
jednoho zdroje: Od odborných znalostí, který materiál je ideální
pro dané použití, až po díl připravený k montáži,“ říká Peter Mayr,
vedoucí týmu CNC třískového obrábění ve společnosti faigle
Industrieplast GmbH.
Aby bylo možné tuto odbornost realizovat a udržet v praxi, začala
společnost pochybovat o dosavadním obrábění pouze na 3osých
obráběcích centrech. Stroje nemohly vykonávat vše tak, jak bylo
žádoucí. Rovněž chyběla automatizace, která umožňuje bezobslužné směny a tím větší kapacitu se stávajícími zaměstnanci.
„S rozhodnutím investovat do 5osé technologie se z oddělení
třískového obrábění okamžitě ozval požadavek na stroj Hermle,“
vypráví Mayr. Kromě preciznosti strojů, rychlého a kompetentního

„5osá technologie je vždy vysoká investice, která však má díky
automatizaci a možnosti výroby 24/7 rychlejší návratnost,“
vysvětluje Peter Ritter, vedoucí nákupu ve společnosti faigle
Industrieplast GmbH. Pro automatizovanou manipulaci s paletami
a díly objednala společnost stroj C 400 U automatizovaný robotickým systémem RS 2. Obojí je obsluhováno pomocí softwaru
SOFLEX. „Tento software neřídí jen to, kdy se má který obrobek
naložit pod vřeteno, ale také plánuje potřebné nástroje – například
pro následné zakázky – a zabraňuje tak prostojům,“ vysvětluje Mayr.

VÝZVA: TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ PLASTU
V současné době se obrábí součásti od rozměrů 10 x 10 x 20 milimetrů pro vakuovou techniku až po 250 x 250 x 400 milimetrů
pro polovodičový průmysl. Výzvou je přitom materiál: Plast má
nízkou tepelnou vodivost, působením vlhkosti se roztahuje a může
vytvářet velmi dlouhé třísky. Proto je nutná správná strategie
frézování a rozumné vedení třísek. Velmi důležitou roli hraje také
povrch – požadavek, který 5osé obráběcí centrum Hermle splňuje.
„S automatizací a přesným strojem Hermle máme nyní kvalitu a
dodací lhůty ve vlastních rukou a již nejsme závislí na dodavatelích,“ shrnuje Mayr. Společnost faigle Industrieplast GmbH navíc
získává kapacitu a flexibilitu, kterou jako smluvní výrobce potřebuje
k tomu, aby byla schopna zpracovávat různé zakázky spolehlivě a
v krátké době.

vlevo Pohled do robotické buňky ukazuje, kde by mohl stát druhý stroj Hermle, kdyby firma faigle Industrieplast GmbH chtěla rozšířit své kapacity. vpravo Pro
procesně spolehlivé obrábění plastů je nutná správná strategie frézování a spolehlivé proplachování lože stroje.

Nezkrácené články si můžete přečíst na www.hermle.cz v části Média / Zprávy uživatelů.

UŽIVATELÉ.

PŘIPRAVENI
NA 24 PALCŮ.

ronalgroup.com

nahoře zleva doprava Nuno Santos, Managing Director u firmy RON AG, s týmem konstrukce nástrojů Carlos Dias, Petra Wyss, Vignehwaran Kandiah, Nassif Bilal a Stefan Borner,
Manager Tooling Production u fimry RON AG, a Christian Simon, oblastní vedoucí prodeje Hermle (Švýcarsko) AG.

Aby mohli ve firmě RONAL GROUP nepřetržitě frézovat složité formy pro litá kola,
investovali do šesti 3osých obráběcích center a robotického systému od Hermle.
Požadavky byly vysoké: Zařízení by mělo zkrátit prostoje a doby dokončování, vytvořit
dokonalé povrchy a být kompatibilní s frézovacími programy předchozích strojů.
osazovací stanoviště, kde zaměstnanec připravuje formy, které
mají průměr 600 milimetrů a váží až 240 kilogramů. „Se stroji
Hermle jsme připraveni i na budoucnost. Geometrie ráfků je totiž
čím dál složitější a filigránštější, ale zároveň jsou ráfky i větší.
Z našeho pohledu jako výrobce nástrojů už nestojí nic v cestě
24 palcům“, říká Borner.

Než je negativ ráfku připraven pro nízkotlaké lití, trvá to až
20 hodin ručního dodatečného obrábění. „Zčásti jsou to milimetrové plochy a geometrie, které je třeba opravdu čistě vyfrézovat
a později ručně zušlechtit,“ říká Stefan Borner, manažer výroby
nástrojů ve společnosti RON AG, výrobce nástrojů RONAL
GROUP. Borner prochází kolem pracoviště, kde zaměstnanec
pomocí jemného nástroje zdokonaluje jasně osvětlenou formu. Do
této tzv. nízkotlaké matrice se později odlije ráfek, takže by se
přitom také projevila každá nepřesnost.
Jeho cílem je nové zařízení od firmy Maschinenfabrik Berthold
Hermle AG. Nahradí několik obráběcích center, která s 60 000 hodinami vřetena „byla úplně na konci životnosti, což bylo znát i na

„S ROBOTICKÝM SYSTÉMEM
TO FUNGUJE TAK DOBŘE,
ŽE BYCHOM TEORETICKY
MOHLI JET NA TÝDEN NA
DOVOLENOU.“ Stefan Borner
kvalitě“, dodává Borner. Požadavky na nový stroj: dokonalé
povrchy, zkrácení vedlejších časů a použití původních programů.
Personální náklady by navzdory vyšší produktivitě měly být co
nejmenší – a proto bylo jasné, že je nutná rovněž automatizace.
Společnost RONAL GROUP zvažovala a testovala několik výrobců
strojů: „Navrhli jsme frézovaný díl, napsali pro něj programy a dali
k dispozici nástroje. Dostali to všichni zvažovaní výrobci strojů pro
co nejrovnocennější srovnání. Po vyhodnocení výsledků už byla
firma Hermle dost napřed,“ říká Borner.

nahoře Frézovaný povrch je pro firmu RONAL GROUP mimořádně důležitý –
čím je lepší, tím méně dokončování je zapotřebí.

Pro používání zařízení Hermle jsou vyškoleni celkem tři zaměstnanci. Nakonec bude zařízení obsluhovat jen jedna osoba na
směnu. Umožňuje to robot a dlouhá životnost tvářecích nástrojů.
„Vzhledem k době chodu až 140 hodin je pro nás nesmírně důležité, abychom zkrátili prostoje a mohli nechat stroje pracovat přes
noc a o víkendu – včetně výměny dílů. S robotickým systémem
to funguje tak dobře, že bychom teoreticky mohli jet na týden na
dovolenou,“ potvrzuje napůl vážně Borner.

TEST PROŠEL VÍCE NEŽ ÚSPĚŠNĚ
Při zkušebním frézování v Gosheimu se mu obzvláště líbily odborné
znalosti a iniciativa techniků Hermle. Na požádání předal programátorům původní 3D data. Programátoři přepsali programy a dosáhli
„téměř dokonalého“ výsledku. „A to bylo kromě automatizace od
stejné firmy nakonec rozhodující pro rozhodnutí ve prospěch tohoto
zařízení,“ dodává diplomovaný technik.
POKRAČUJÍCÍ ÚSPĚCH
Borner mezitím přichází k novému systému: šest strojů C 42 V,
spojených jedním robotickým systémem RS 3 L v jedné lineární
ose. Z regálu zásobníku na jednom konci systému zásobuje robot
šest 3osých frézovacích center. Na druhém konci je ergonomické

nahoře Po lineární ose dosáhne robot ke každému ze šesti obráběcích center C 42 V.

UŽIVATELÉ.

VÝPOMOC PŘI POTÍŽÍCH.

bwb-group.com

nahoře Robotický systém RS 2 udržuje stroj C 32 U v provozu i v noci a o víkendu – díky automatické manipulaci s paletami a obrobky.
vpravo BWB-Betschart frézuje pouze hliník – včetně komponentů pro automatizaci laboratoří.

Společnost BWB-Betschart, specialista na povrchové úpravy a třískové obrábění, rozšířila
svou kapacitu a flexibilitu díky investici do automatizovaného stroje C 32 U. Jak moc se
to vyplatilo, se ukázalo již v lednu 2021: Využití kapacit raketově vzrostlo, stejně jako
požadavky na přesnost. Bez nového zařízení Hermle by švýcarská společnost musela
zrušit více než polovinu svých zakázek.

BWB-Betschart AG je specialista na povrchové úpravy. Švýcarská
společnost se k obrábění dostala zhruba před 20 lety – v reakci
na poptávku po hliníkových komponentech pro výrobu nábytku.
Pokles tržeb ve švýcarském nábytkářském průmyslu způsobil
pozdvižení: Místo výrobců nábytku se na BWB obraceli zákazníci
se zájmem o povrchovou úpravu, kterým chyběla kapacita ve
vlastním třískovém obrábění. Nábytkářský průmysl dnes téměř
nehraje žádnou roli – místo toho je firma BWB specializovaná na
hliník často poptávaná jako výpomoc při potížích s kapacitou.

5osé obráběcí centrum od firmy Hermle: C 32 U včetně robotického
systému RS 2 pro automatickou manipulaci s paletami a obrobky.
Kromě intuitivního ovládání, spolehlivosti a vysoké přesnosti stroje
Hermle rozhodovalo jednotné sladění celkového řešení. „Neměli jsme

„AUTOMATIZACE ZNAMENÁ
FLEXIBILITU.“ Thomas Furger
zkušenosti s automatizací, abychom sehnali dvě nezávislé firmy
a vysvětlili oběma, co potřebujeme,“ vysvětluje Furger. „Tady
máme vše z jednoho zdroje. Pokud něco nefunguje, přijde Hermle a
problém vyřeší.“

Stroj C 32 U je v provozu od léta 2020. Od ledna 2021 se vytížení
náhle zvýšilo na více než 90 procent. „Bez tohoto stroje bychom
tehdy museli odříci více než polovinu objednávek. Navíc jsme u
některých dílů potřebovali vysokou přesnost,“ zdůrazňuje Furger.
Až do května 2021 běželo frézovací centrum Hermle o sobotách, nedělích a svátcích. Nyní se situace uklidnila, takže BWBBetschart má opět kapacitu pro nové zakázky. Thomas Furger teď
má čas na to, aby se svými zaměstnanci optimalizoval pracovní
procesy. „Automatizace znamená flexibilitu, takže můžeme
předefinovat naše procesní postupy. Pryč od stoického zpracovávání zakázek, směrem ke konstruktivnímu myšlení,“ říká Furger.
ZISK
Jedním z cílů Thomase Furgera a jeho týmu je minimalizovat prostoje,
dosahovat očekávané přesnosti a schopnost pružně reagovat na
sériové i jednotlivé zakázky. Až v průběhu roku si navíc uvědomili,
co to znamená mít ve strojovém parku 5osé obráběcí centrum z
Gosheimu: „Noví zákazníci k nám přicházeli s objednávkami, které
bychom dříve nemohli přijmout kvůli požadované přesnosti nebo
nedostatku kapacity. S automatizací jsme konkurenceschopnější vůči
sousedním zemím a stáváme se atraktivnější jako zaměstnavatel –
i kvůli robotovi,“ vyjmenovává Furger. „Jsem si jist, že investice se v
mnoha ohledech vyplatí.“

nahoře Díky stroji C 32 U s robotickým systémem RS 2 je firma BWB-Betschart
ještě atraktivnějším zaměstnavatelem v kantonu Nidwalden.

Postupem času však rostl počet zakázek na CNC obrábění natolik,
že přestala dostačovat personální kapacita. „Museli jsme pracovat
na dvě až tři směny a využívat zaměstnance z jiných oblastí. Pro
menší počty kusů nebo pro nové zakázky nám však kvalifikovaní
odborníci dlouhodobě chyběli,“ vysvětluje Thomas Furger, vedoucí
CNC obrábění v BWB-Betschart. Pomoci mělo automatizované

SKOK VE VYTÍŽENÍ

zleva doprava Programátoři Tobias Halter a Ulrich Breitenberger, Christian Simon,
oblastní vedoucí prodeje firmy Hermle (Švýcarsko) AG, a Thomas Furger, vedoucí
CNC obrábění u firmy BWB-Betschart.

Nezkrácené články si můžete přečíst na www.hermle.cz v části Média / Zprávy uživatelů.

UŽIVATELÉ.

„STROJ C 32 U BYL
NAŠÍM ŠTĚSTÍM.“

samprecision.nl

Zleva doprava: Theo Zegers, ředitel firmy SAM Precision B.V., s obsluhou stroje a Myrle Zegers, HR & Organization Manager u firmy SAM Precision B.V

To, že si smluvní výrobce SAM Precision B.V. na začátku roku 2021 objednal u firmy Hermle nové 5osé obráběcí centrum
Hermle, označuje výkonný ředitel firmy Theo Zegers za štěstí. Když nechá nový C 32 U s robotickým systémem RS 1 soběstačně
pracovat přes noc a o víkendech, může pružněji a rychleji reagovat na rostoucí poptávku po přesných dílech.

Polovodičový průmysl zažívá v Nizozemsku boom a plní i knihy
objednávek společnosti SAM Precision B.V. Od založení společnosti
v roce 1985 se tento smluvní výrobce vypracoval na specialistu
na high-tech obrábění přesných součástí, zejména z obtížně obrobitelných kovů. Enormní růst odvětví znamená pro společnost, že
musí nabízet stále kratší doby zpracování a větší flexibilitu. Díly
jsou přitom složité, vyžadují přesnost a musí být do dvou týdnů

ENORMNÍ RŮST ODVĚTVÍ
ZNAMENÁ PRO SPOLEČNOST,
ŽE MUSÍ NABÍZET STÁLE
KRATŠÍ DOBY ZPRACOVÁNÍ A
VĚTŠÍ FLEXIBILITU.
zpět u objednatele – v Eindhoovenu, Belgii a Německu. „Pokud
dosáhneme dobrých výsledků, získáme další objednávky,“ upřesňuje
zakladatel společnosti Theo Zegers. Aby neohrozil termíny dodávek,
obrátil se na firmu Hermle: „S 28 zaměstnanci jsme velmi malá
firma. Na vícesměnný provoz prostě nemáme personál. Abychom
byli produktivní i během bezobslužných směn, chtěl jsem investovat do automatizovaného 5osého obráběcího centra.“
FLEXIBILNÍ KAPACITA
Rozhodl se pro C 32 U, automatizovaný robotickým systémem
RS 1. „Kompletní řešení kombinuje manipulaci s díly s univerzální
matricí a automaticky upínaným svěrákem. Můžeme tak automaticky vyrábět různé díly bez ohledu na jejich rozměry,“ vysvětluje
Zegers. V době zadávání objednávky ještě Nizozemec nevěděl, že
bude flexibilní kapacitu C 32 U potřebovat více než naléhavě. Jen

nahoře Univerzální matrice se flexibilně přizpůsobí různým geometriím.

nahoře Technici Hermle jsou rychle na místě – jako zde při školení na stroji C 32 U.

měsíc poté, co podepsal smlouvu, zaznamenal obrovský nárůst
objednávek. Podnikatel to označuje za štěstí, že má nyní díky stroji
C 32 U větší kapacitu.

jednotnému ovládání může své zaměstnance flexibilně využívat na
každém stroji a dokáže kompenzovat personální výpadky během
dovolených nebo nemoci. Značka Hermle navíc přitahuje motivované uchazeče o zaměstnání a také nové a zajímavé projekty.

Od července 2021 stojí nové obráběcí centrum řady High-Performance-Line v SAM Precision vedle jedenácti dalších strojů Hermle.
„Všechna obráběcí centra fungují spolehlivě a přesně a přitom jsou
velmi uživatelsky přívětivá“, chválí Zegers a dodává: „Stroj C 32
U s automatizací obrábí i malé série rychle a efektivně a výrazně
rozšířil naši kapacitu, aniž bychom museli najímat nové odborné
pracovníky.“ Místo původních deseti dílů denně může nyní smluvní
výrobce s novým zařízením přes noc vyrobit kompletní sériovou
zakázku, která čítá až 70 kusů. Další výhodou pro něj je, že díky

C 32 U včetně robotického systému RS 1 je nyní dobře napojen na
rovněž novou firemní digitální infrastrukturu. Zaměstnanci společnosti Zeger mají střídavou pohotovost a jsou k dispozici, když by
stroj hlásil chybu. „Většinou se vyskytují triviální problémy, např.
že třísky blokují dveře kabiny. To se vždy rychle vyřeší,“ říká ředitel firmy a dodává: „S novou investicí jsme velmi spokojeni. Nyní
máme dobrý základ, abychom drželi krok s našimi zákazníky.“
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TERMÍNY VELETRHŮ

FIRMA.

RAPIDTECH, ERFURT, NĚMECKO
04.-06.05.2022
INTERTOOL, WELS, RAKOUSKO
10.– 13.05.2022
MACHTOOL, POZNAŇ, POLSKO
31.05.– 03.06.2022
METALLTECH, KUALA LUMPUR, MALAJSIE
22.– 25.06.2022
TECHNISHOW, UTRECHT, NIZOZEMSKO
30.08.– 02.09.2022
IMTS, CHICAGO, USA
12.09.– 17.09.2022
AMB, STUTTGART, NĚMECKO
13.09.– 17.09.2022

NĚMECKO
		
		
		

HPV Hermle Vertriebs GmbH
Gosheim, Deutschland
www.hermle.de

		
		
		

HLS Hermle Systemtechnik GmbH
Gosheim, Deutschland
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
		
		

Hermle Belgien
www.hermle-nederland.nl

BULHARSKO
		
		
		

Hermle Southeast Europe
Sofie, Bulharsko
www.hermle.bg

ČÍNA
		
		
		
		

Hermle China
Shanghai Representative Office
a Beijing Representative Office
www.hermle.de

DÁNSKO – FINSKO – NORSKO
		
		
		

myHermle.

Hermle Nordic
pobočka Langeskov, Dánsko
www.hermle-nordic.dk

ITÁLIE
		
		
		

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

MEXIKO
Hermle México S. DE R.L. DE C.V.
		

NOVÝ ZÁKAZNICKÝ PORTÁL.

Querétaro, Mexiko
www.hermle.mx

NIZOZEMSKO
		
		
		

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

RAKOUSKO
		
		
		

myHermle přináší našim zákazníkům v německy mluvících regionech D-A-CH celou řadu
výhod. Náš nový zákaznický portál je totiž vždy dostupný, přehledně strukturovaný a
zajišťuje trvalé připojení vašich obráběcích center Hermle.

POLSKO
		
		
		

Probíhá to takto: Jednoduše se přihlásíte pomocí osobních přihlašovacích údajů přímo přes
prohlížeč – na PC, tabletu nebo v chytrém telefonu. Potom jsou vám k dispozici všechny
stroje a příslušná servisní hlášení.

Hermle Polska
pobočka Varšava, Polsko
www.hermle.pl

RUSKO
		
		
		

Poptávka:

Hermle Vostok OOO
Moskva, Rusko
www.hermle-vostok.ru

ŠVÝCARSKO

Požadavek na servis odesíláte online.

Rychlost:

		
		

Hermle (Schweiz) AG
Neuhausen am Rheinfall, Švýcarsko
www.hermle-schweiz.ch

		
		
		

Hermle WWE AG
Neuhausen am Rheinfall, Schweiz
www.hermle-vostok.ru

THAJSKO

Formalizované zprávy s údaji o kategorii a prioritě umožňují ještě rychlejší vyřízení servisu.

		
		
Asia
		

Transparentnost:

Hermle SEA Co., Ltd.
Chonburi, Thajsko
www.hermle-sea.com

ČESKÁ REPUBLIKA
		
		
		
		
		

Přehled všech strojových a servisních hlášení napříč směnami.

Historie:

Hermle Česká republika
Organizační složka
pobočka Praha,
Česká republika
www.hermle.cz

USA
		
		
		

Názorný přehled celé historie hlášení.

Flexibilita:

Hermle USA Inc.
Franklin / WI, USA
www.hermleusa.net

Tiráž

Přihlásíte se kdykoliv a odkudkoliv.
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myHermle
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Hermle Österreich
Niederlassung Vöcklabruck, Österreich
www.hermle-austria.at

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
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