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SPOLEČNOST. SPOLEČNOST.

2  Zajímavé příklady použití  
a metody frézování!

1  Speciální přehlídka s účastí více než 50 vystavovatelů z 
oblastí upínací techniky - CAD/CAM - řídicích systémů

3  Více než 30 strojů živě  
při práci!

3 DŮVODY, PROČ NÁS MÁTE NAVŠTÍVIT!
Vážení zákazníci,  
zájemci, spolupracovníci a přátelé firmy!

Nestává se často a už vůbec ne každému, 
aby měl příležitost psát úvodní slovo pro 
firemní časopis jubilanta, kterému je 75 let, 
a přes docela pohnutou minulost je nyní ve 
vrcholné formě. Proto je pro mě ctí, že mohu 
k 75leté historii firmy sepsat následující 
řádky. 

Vzrušující historie firmy začala odvážným 
založením firmy v neklidné době roku 1938. 
Po založení následovaly těžké válečné roky 
a brzy nato další rána v podobě předčasné 
smrti zakladatele firmy následkem úrazu. 
Díky aktivitě sourozenců mohla společnost 
pokračovat v činnosti a dále se rozvíjet, až 
do turbulentní doby začátku devadesátých 
let. Tato krize byla mezníkem v historii 
společnosti a byla nakonec úspěšně překo-
nána zároveň s nabytím akcií současnými 
většinovými akcionáři. Tím byl vytvořen 
základ pro solidní růst a současnou stabilitu 
a výkonnost. Od té doby partnersky a loajál-
ně doprovázejí společnost všichni podílníci. 
Nesledují žádnou krátkodobou strategii 
vytváření hodnot pro akcionáře, ale svým 
myšlením do budoucna posouvají společ-
nost směrem ke zvyšování kompetencí ve 
vývoji a realizaci střednědobé a dlouhodobé 
koncepce. 

Pro úspěšný vývoj společnosti v inovativní 
technologickou společnost s účastí po 
celém světě byly a jsou rozhodující znalosti, 
dovednosti a odhodlání všech našich 
zaměstnanců. Stejně důležitá je věrnost 
našich zákazníků a jejich důvěra v naše 
produkty. Jsme za to velmi vděční, i za 
tu trochu štěstí, která je k úspěchu vždy 
zapotřebí.

Mě osobně to naplňuje hrdostí a 
spokojeností, že mohu už řadu let stát v čele 
této společnosti a spolupracovat s tímto 
týmem. 75letého jubilea firmy bylo možné 
dosáhnout jen houževnatým myšlením 
i jednáním a tím, že se nebojíme tyto 
vlastnosti aplikovat v naší každodenní práci. 
Proto jsem i navzdory naší nejisté době 

pln důvěry v to, že naše společnost bude 
existovat i dalších 75 let. Ani zakladatel se 
nenechal odradit nejistotou své doby. 

Zajímavý je také pohled zpět na začátky 
frézovacích strojů Hermle a na to, jak 
se od té doby vyvinuly dimenze strojů. 
Stroj Hermle H2 (rok výroby 1957) vážil 
kompletně vybavený tolik, co dnes váží 
neopracované saně Z stroje C60.

Kde jsme dnes? Rok 2012 byl jedním z 
nejúspěšnějších v historii společnosti. Médii 
dramatizovaná krize se u Hermle promítla do 
rekordních čísel přijatých zakázek, obratu 
i hospodářského výsledku. Také rok 2013 
začal velice slibně. Krize je samozřejmě 
definována jako expandibilní, ale tak, jak 
jsme ji doposud prožívali my, může klidně 
trvat ještě dlouho.

Vrcholem našeho jubilejního roku je jako 
vždy náš tradiční Open house. Těšíme se 
na mnoho zajímavých rozhovorů s našimi 
zákazníky, kteří jsou pro nás velmi důležití. 
Pouze s jejich pomocí budeme v budoucnu 
schopni provádět správná rozhodnutí. 
Samozřejmě doufáme, že k naší společné 
úspěšné budoucnosti přispějete i Vy.

S přátelským pozdravem

Dietmar Hermle

od 24. do 27. dubna 2013HOUSEOPEN
Mimořádné úvodní slovo... 
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OTVÍRACÍ DOBA

Pondělí – pátek  09.00 – 17.00
Sobota    09.00 – 13.00

Exponáty
Exponáty v technologickém  
a školicím středisku

• 1 x B 300
• 1 x C 400 basic
• 1 x C 20 s robotickým systémem RS 05
•  1 x C 20 U s manipulačním systémem IH 60
• 2 x C 22 U
• 1 x C 22 U s výměníkem palet PW 150
•  1 x C 30 U s aerosolovým suchým mazáním
• 4 x C 30 U
• 1 x C 30 U s robotickým systémem 
 RS 2 Kombi
• 1 x C 32 U
• 4 x C 42 U
• 2 x C 42 U MT (Mill/Turn)
• 1 x C 50 U
• 1 x C 50 U MT (Mill/Turn)
• 1 x C 60 U MT (Mill/Turn)

Exponáty při provozních  
podmínkách v naší výrobě

• 1 x C 1200 V (vysoce přesná výroba)
• 2 x C 40 U s robotickým systémem RS 3
• 1 x C 42 U s výměníkem palet PW 850
•  1 X C 50 U MT s výměníkem palet PW 2000
• 1 X C 60 U s výměníkem palet PW 3000

Exponáty v našem servisním  
středisku

• 1 x C 22 U
• 1 x C 42 U

Vystavovatelé:
UPÍNACÍ TECHNIKA
ALBRECHT PRÄZISION GMBH & CO. KG
ALLMATIC JAKOB
ANDREAS MAIER GMBH & CO. KG
BEST GMBH
BIG KAISER
EMUGE-WERK RICHARD GLIMPEL GMBH & CO. KG
EROWA AG
EUGEN FAHRION GMBH & CO. KG
GRESSEL AG
HAIMER GMBH
HAINBUCH GMBH
HELMUT DIEBOLD GMBH & CO. KG
HEMO WERKZEUGBAU
HOFFMANN GMBH & CO. KG
LENZKES SPANNTECHNIK GMBH
LMT TOOL SYSTEMS GMBH / BILZ
NIKKEN DEUTSCHLAND GMBH
PAROTEC AG
RÖHM GMBH
SCHRENK GMBH
SCHUNK GMBH & CO. KG
SPREITZER GMBH & CO. KG
STARK SPANNSYSTEME GMBH
VISCHER & BOLI GMBH

OSTATNÍ
BLUM-NOVOTEST GMBH 
CARL ZEISS INDUSTRIELLE MESSTECHNIK GMBH
E. ZOLLER GMBH & CO. KG 
FCS / PFLEGHAAR 
INFOBOARD EUROPE GMBH
IRUBA INNOVATIONS GBR
KELCH + LINKS GMBH 
M & H INPROCESS MESSTECHNIK GMBH 
RENISHAW GMBH 
ROTHER TECHNOLOGIE GMBH & CO. KG
SEGONI AG 
STAAB-TEC / RAPIDFORM
 
SOFTWARE – CAD/CAM
CAMPLETE SOLUTIONS INC.
CAMTEK GMBH
CENIT AG
CGTECH DEUTSCHLAND GMBH
CIMCO INTEGRATION I/S
CONCEPTS NREC
DELCAM GMBH
JANUS ENGINEERING GMBH
OPEN MIND TECHNOLOGIES AG
SESCOI GMBH
SOLIDCAM GMBH
TEBIS AG
UNICAM SOFTWARE GMBH / 
MASTER CAM CNC SOFTWARE INC.

ŘÍDICÍ TECHNIKA
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GMBH
SIEMENS AG

Také letos pořádá společnost Maschinenfabrik Berthold Hermle AG svou tradiční firemní 
výstavu "Open house" ve výrobním závodě v Gosheimu.

Jakmile se ve dnech 24. až 27. dubna 2013 otevřou brány výrobního závodu, budou si 
moci zájemci z řad odborníků prohlédnout celé spektrum vysoce inovativních obráběcích 
center "v akci", a zároveň budou mít možnost informovat se prostřednictvím speciální 
přehlídky "upínací techniky" o nejnovějších trendech v této oblasti.

Více než 50 externích vystavovatelů představí budoucnost v oblasti upínacích prostředků, 
CAD/CAM a řídicí techniky.

Všechny aspekty výrobního programu Hermle

V technologickém a školicím středisku budou samozřejmě vystaveny všechny výrobky firmy 
Hermle (od 3, 4, 5osých obráběcích center přes varianty frézování a soustružení, až po 
specifické možnosti vybavení pro zákazníky a speciální řešení), a budou osazeny  
zajímavými obrobky z nejrůznějších oborů. Také uvidíte stroje Hermle v akci, a to v  
provozních podmínkách v naší výrobě.

Již teď se těšíme na Vaši návštěvu a můžeme Vám slíbit, že nebudete litovat! Přihlášky 
posílejte prosím buď faxem nebo se přihlaste online na www.hermle.de, v sekci "Open 
house".

NENECHTE SI UJÍT
• Premiéru nového vysokovýkonného centra C 32

• Premiéru nového výměníku palet PW 3000 upraveného pro C 60 U

• Premiéru nového softwarového balíku "Dynamic Efficiency"

•  Více než 30 částečně automatizovaných strojů v našem  
technologickém a školicím středisku

•  Odborné fórum Hermle – pracovníci našeho oddělení aplikační  
techniky a školení zodpoví všechny dotazy k aplikacím a rádi s 
návštěvníky pohovoří

•  Špičkový servis v akci – prezentaci a ukázky našich servisních  
činností

•  Speciální přehlídku upínací techniky – softwaru CAD/CAM od více 
než 50 renomovaných vystavovatelů

•  Exkurzi po společnosti, která je v průmyslu obráběcích strojů jedna 
z neproduktivnějších

SPOLEČNOST. SPOLEČNOST.

od 24. do 27. dubna 2013HOUSEOPEN
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SPOLEČNOST.

Pojížděcí dráha X-Y-Z:  650 – 650 – 500 mm

Otáčky:  10000 / 15000 / 18000 / 25000 / 42000 ot/min 

Rychlé chody lineárně X-Y-Z (dynamik):  
 45 (60) – 45 (60) – 40 (60) m/min

Zrychlení lineárně X-Y-Z (dynamik):  
 6 (10) m/s2

Řízení:  iTNC 530 / S 840 D sl

Tuhý upínací stůl:  900 x 665 mm
Max. užitečné zatížení stolu:  1500 kg

Naklápěcí kruhové stoly NC:
Stoly se šnekovým pohonem:  Ø 320 mm Ø 650 x 540 mm
Výkyvný rozsah:  +/- 130˚ +/- 130˚
Otáčky osy A: 25 ot/min 25 ot/min 
(osa A: jednostranný pohon)
Otáčky osy C:  40 ot/min 30 ot/min 
Max. užitečné zatížení stolu:  300 kg 600 kg

Stoly s momentovým motorem:  Ø 320 mm Ø 650 x 540 mm
Výkyvný rozsah:  +/- 130˚ +/- 130˚
Otáčky osy A:  25/55* ot/min 25* ot/min 
Otáčky osy C:  80 ot/min 65 ot/min 
Max. užitečné zatížení stolu:  200 kg 1000 kg
*tandemový pohon

TECHNICKÉ ÚDAJE

· 2 výměníky palet

· 3 robotické systémy RS 1 - 3

· 3 přídavné zásobníky

· Lineární zřetězení

AUTOMATIZAČNÍ NÁSTROJE

ROZMĚRY OBROBKU

3osé

650 x 650 x 500 mm

max. 1500 kg

Ø 650 x 500 mm

max. 1000 kg

Bezkolizní oblast: Ø 840 mm

5osé 

SPOLEČNOST.

Se strojem C 32 posílá Hermle na start nové vysokovýkonné obráběcí centrum pro  
5osé / 5stranné obrábění, které vysoce dynamicky a simultánně obrábí v pěti osách  
obrobky o hmotnosti až 1000 kg. 

Obráběcí centrum C 32 bylo koncipováno pro každodenní použití a nejvyšší 
přesnost, je ergonomicky přizpůsobeno uživateli a umožňuje vysoce komfortní 
obsluhu, snadnou práci a bezproblémovou údržbu. Četné propracované funkce 
zajišťují hospodárnou výrobu vysoce přesných dílů. I těžko obrobitelné materiály 
frézuje stroj C 32 v rekordním čase a s naprostou přesností. Plně automatizovaná 
výroba může být součástí flexibilního výrobního systému. 

POTENCIÁL PRO ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY 
Nové cesty vývoje osazování vysoce dynamických obráběcích center paralelně s 
hlavním časem otvírají naše kompaktní výměníky palet PW 850 a PW 250.  
Systémy zásobníků, které lze dodatečně upravovat, umožňují další zvýšení 
produktivity: Zásobníkem palet pro minimální obsluhu/bezobslužný chod stroje lze 
vybavit obráběcí centra zaměřená na sériovou výrobu nebo na individuální výrobu 
nejrůznějších součástí podle přání zákazníka. Volitelně lze několik obráběcích center 
zřetězit, a vytvořit tak kompletní výrobní systém.

NOVINKY a živě na Open house Hermle 2013: 
Poznejte nový C 32 a jeho impozantní výkonnost!

Výměník palet PW 250

Výměník palet PW 850

C 32 slaví premiéru!
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HERMLE poprvé představuje softwarový balík "dynamic  
efficiency" pro efektivní třískové obrábění s řídicími systémy  
HEIDENHAIN – živě na Open house HERMLE v Gosheimu.  
Detailní informace získáte na srazu uživatelů HERLMLE nebo 
přímo ve veletržním stánku HEIDENHAIN.

Těžké třískové obrábění s ACC

SPOLEČNOST.

Aktivní potlačení chvění ACC

Při hrubování (výkonném frézování) se 
vyskytují velké frézovací síly. V závislosti na 
otáčkách nástroje, rezonancích v obráběcím 
stroji a časovém objemu třísky (řezný výkon 
u frézování) může docházet k "chvění". Toto 
chvění vytváří stopy na povrchu obrobku, 
nástroj se silně a nerovnoměrně opotřebo-
vává. V extrémním případě se nástroj zlomí. 
Aby se tendence stroje ke chvění omezila, 
nabízí nyní HEIDENHAIN funkci ACC (Active 
Chatter Control), která se pozitivně projevuje 
zejména u těžkého třískového obrábění a 
umožňuje zřetelně vylepšené řezné výkony. 

V závislosti na typu stroje se časový objem 
třísky může zvýšit až o 25%, i více. Zároveň 
se snižuje zatížení stroje a zvyšuje se život-
nost nástroje.

Inteligentní obrábění - vytváření libovolných 
obrysů metodou vířivého frézování

Předností metody vířivého frézování je vy-
soce efektivní kompletní obrábění libovolné 
drážky. Nejprve se provede hrubování kruho-
vými pohyby, které potom vystřídá lineární 
pohyb vpřed. Při tomto způsobu zůstává úhel 
opásání nástroje malý, takže se docílí vysoké 
hloubky řezu. "Vířivé frézování" se často 
používá při frézování vysoce pevných nebo 
kalených materiálů, aby bylo možné obrábět 
s velkou hloubkou řezu. Při použití stopko-
vých fréz lze navíc využít celé délky břitu, 
čímž lze docílit rovnoměrného opotřebení 
břitů, a tudíž vysokého objemu třísky v rámci 
životnosti nástroje.

Díky kruhovému zanořování do materiálu 
působí na nástroj minimální radiální síly, což 
šetří strojní mechaniku a zamezuje kmitání. 
Pokud se tato metoda frézování kombinuje 
s volitelným AFC, lze docílit mimořádných 
časových úspor.

Adaptivní řízení posuvu AFC

  
Adaptivní řízení posuvu AFC automaticky 
reguluje posuv dráhy TNC – v závislosti na 
výkonu vřetena a dalších procesních údajích. 
Při zkušební řezu zaznamená TNC maximální 
dosažený výkon na vřetenu. Před vlastním 
obráběním se potom v tabulce definují mezní 
hodnoty, v rámci kterých AFC ovlivňuje 
posuv. 

K většímu nebo menšímu kolísání rozměrů 
nebo materiálů (dutiny) dochází zejména u 
odlitků. Pomocí regulace posuvu se dodržuje 
předem naučený maximální výkon vřetena 
po celou dobu obrábění. Zvýšením posuvu v 
zónách obrábění s malým úběrem materiálu 
se zkrátí doba obrábění. 

AFC permanentně přizpůsobuje rychlost 
posuvu výkonu vřetena. Pokud se nástroj 
ztupí, zvýší se výkon vřetena, TNC omezí 
posuv. Jakmile dojde ke zpomalení posuvu 
pod nastavenou spodní mez, reaguje TNC 
zastavením NC, výstražným hlášením nebo 
plně automaticky provede výměnu nástroje 
za nástroj stejného druhu, a zabrání tak  
následným škodám po zlomení nebo opotře-
bení frézy. 

Omezením posuvu při překročení uloženého  
maximálního výkonu vřetena až na referenční 
výkon vřetena se šetří mechanika stroje a 
chrání hlavní vřeteno před přetížením.

PŘEDNOSTI TNC V PŘEHLEDU:

• Vyšší časový objem třísky, optimalizovaná doba obrábění
• Šetření mechaniky stroje
• Vyšší životnost nástroje
• Kontrola nástroje

Těžké třískové obrábění bez ACC

Vzájemně optimálně sladěné: 5osá obráběcí centra Hermle a stromečkové frézy firmy Iruba, kombinované s 
aerosolovým suchým mazáním Rohter a vnitřním chlazením CO2 jsou klíčem k vyšší produktivitě a kvalitě 
při obrábění Inconelu.

Slitiny Inconelu se často používají v ob-
lastech s extrémně vysokým teplotním 
zatížením. Typickými oblastmi použití jsou 
lopatky kompresorů a turbín nebo spalovací 
komory v plynových turbínách. Slitiny se 
dále mohou používat v turbodmychadlech, 
chemických reaktorech a parních kotlích. Ve 
Formuli 1 se z Inconelu mimo jiné vyrábějí 
kolena výfukového potrubí.

Kromě malých prostorových nároků a níz-
kých pořizovacích nákladů na aerosolové su-
ché mazání tato metoda nabízí i mimořádné 
výhody oproti běžnému mokrému obrábění. 

•  Spotřeba oleje v rozsahu ml 
•  Třísky k odstanění jsou suché 
•  Suché obrobky pro další zpracování 
•  Vyšší řezná rychlost a delší životnost 

nástrojů 
•  Na stěnách se neusazuje olej, nehrozí 

nebezpečí odkapávání oleje 
• Nízké požadavky na prostor 
• Odpadají náklady na likvidaci a přípravu 
• Lepší kvalita povrchu 
• Čistá, ekologická pracoviště 
• Úspora výrobních nákladů až 60% 
•  Automatické zásobování olejem přes 

doplňovací agregát 
• Nenáročné na údržbu 
• Uživatelsky příjemné 
• Snadná přestavba 
• Bez kolísání tlaku u nástroje 
•  Aerosolové mazání možné s vnitřním 

chladicím kanálem < 0,5 mm 
• Lze vrtat hluboké díry 
• Nižší točivý moment vřetena 
•  Doplňkové možnosti jako integrovaná 

kontrola kontaktu nebo měření průtoku 
• Napojení na ProfiBus nebo ProfiNet 

3 výrobci, jeden výsledek – vysoce 
produktivní třískové obrábění Inconelu  

VYSTAVOVATELÉ.

Zařízení Rother upravené pro stroj C 30 U

ZPŮSOB FUNKCE 
AEROSOLOVÉHO SUCHÉHO MAZÁNÍ

Při aerosolovém suchém mazání se velmi malé množství oleje bez minerálních olejů 
rozpráší v transportním plynu (vzduchu) na nejjemnější částice. Proces rozprašování 
se provádí v tlakové nádobě, která umožní vytvoření ještě jemnějších částic. Olejová 
mlha zajišťuje optimální mazání přímo u řezu a zabraňuje vzniku třecího tepla. Zbyt-
kové teplo je odváděno třískami. Díky aerosolu, který ještě nikdy nebyl k dispozici v 
této kvalitě, se neusazuje olej na stěnách vnitřních chladicích kanálků nástrojů, ani 
na stěnách otočných průchodek vřeten. Tento aerosol se nerozruší ani při nejvyšších 
otáčkách. Při obrábění může být aerosol přiváděn vnitřním chladicím kanálkem ná-
stroje nebo externí tryskou přímo k řezu. U třískového obrábění Inconelu se vnitřním 
chladicím kanálkem nástroje navíc přivádí CO2 pro chlazení. Nástroj je tak optimálně 
chlazen po celou dobu procesu třískového obrábění.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit.   Aenean commodo ligula eget 
dolor. 

Středně velký podnik Trissler & Kielkopf z Reutlingenu příkladným způsobem ukazuje konverzi v 
bádensko-württemberském strojírenství. Když Johannes Trissler v roce 1921 začínal s konstruk-
cí pletacích strojů, nemohl tušit, že za 70 let by toto odvětví již nemuselo existovat. Mnoho let se 
obchodu dařilo skvěle – i po specializaci na ploché pletací stroje. Jakmile se průmysl pletacích a 
textilních strojů začal měnit, přiklonila se firma Trissler & Kielkopf k dodavatelskému systému a k 
všeobecnému strojírenství – začátkem 80. let vyrobili v Reutlingenu poslední pletací stroj. Poté, 
co v roce 1990 padl průmysl textilních strojů v celé Evropě 
na dno, byli již průmyslníci z Reutlingenu dávno etablováni v 
jiných průmyslových a strojírenských odvětvích. Když byla 
o něco později aktuální otázka nástupnictví, tak kormidlo 
převzal již dlouhou dobu odpovědný zaměstnanec Peter 
Dorau a jeho žena Christel. Ihned zahájili strukturální změny, 
aby si zachovali svoji konkurenceschopnost.

CHYTRÁ INVESTICE
"Výroba dílů byla pevně nastavena na konvenční obrá-
běcí, vrtací, frézovací a brousicí stroje. V roce 1991 jsme 
sice začali s 3osým frézováním na univerzálním frézovacím 
stroji UWF 900 od firmy Hermle, avšak pracovali jsme i s 
původními stroji", uvádí jednatel společnosti Peter Dorau. 
Šlo to dobře do té doby, než se obchod prudce rozrostl a 
my jsme zoufale hledali odborné pracovníky. Dorau pokra-
čuje: "Dospěli jsme k závěru, že si co nejrychleji koupíme 
automatizovanější CNC obráběcí centra, abychom v termí-
nu zvládali zpracovat zakázky se stejným stavem personá-
lu". Po velmi dobrých zkušenostech se strojem UWF 900 
vybudoval Trissler & Kielkopf svůj strojový park důsledně 
pomocí 5osých CNC obráběcích center od firmy Hermle:  
C 800 U (1999), C 800 V (2000) a tři C 40 U (2006, 2008, 
2010). Christel Dorau, Dipl.-Ing. (FH) a technický ekonom o 
investicích do strojů Hermle: "Spolehlivost strojů a přesnost 
obrábění je prokazatelně velmi vysoká. Můžeme přesné díly 
dodávat v nejlepší reprodukovatelné kvalitě a plnit přitom 
termíny. Především nám však učaroval bleskurychlý servis 
a rychlá dostupnost náhradních dílů."

VSTUP DO ROBOTICKÉHO SVĚTA
I po třinácti letech běží stroj C 800 U jako první den v provozu. Přesto společnost Trissler & 
Kielkopf i nadále rozšiřuje úroveň automatizace a striktně přitom dbá na kompatibilitu obrá-
běcích center Hermle, která jsou vybavena z největší části identicky – nejmladší stroj C 40 U 
je v kombinaci s plně automatickým zásobníkem obrobků a systémem podávání. Stroj C 40 U 
instalovaný v roce 2008 se uvedl do provozu s robotickým systémem RS2, a od té doby se může 

vyrábět vysoce flexibilně a nepřetržitě. Kombinace vysoko-
výkonného 5osého kompletního obrábění s integrovanou 
plně automatickou správou obrobků je pro firmu Trissler & 
Kielkopf ideální, což potvrzuje Peter Dorau: "Musíme zvládat 
objemy od 1 do 20000 kusů rozdělených do šarží. Převážná 
část se týká náročných jednotlivých dílů a malých sérií z 
oceli, nástrojové oceli, nerez ocelí, hliníku a umělé hmoty. 
Pomocí obráběcích center Hermle C 800 U a zejména C 40 U  
jsme schopni kompletně obrábět přesné obrobky od 3 mm 
až k plnému využití pracovního prostoru stroje C 40 U resp. 
možnosti otáčení a naklápění kruhových stolů NC".

ŽÁDNÁ NEHOSPODÁRNÁ PRÁCE
Díky zásobníku obrobků a manipulaci s obrobky/paletami 
prostřednictvím RS2 běží vše plně automaticky a soběstač-
ně, takže si mohou zaměstnanci během zpracování zakáz-
ky vyřizovat jiné úkoly. Pro MSP, jako Trissler & Kielkopf je 
to životně důležité, práce nesmí být nehospodárná. Peter  
a Christel Dorau proto spoléhají na výrobně technické  
know-how svých jedenácti vysoce kvalifikovaných za-
městnanců a na kompetence svého dlouholetého partnera 
v 5osém obrábění, společnosti Hermle. Vynikající základna 
pro nabídku služeb, které se značně liší od těch z "prodlou-
ženého ponku".

UŽIVATELÉ.

OD LÉTAJÍCÍCH TŘÍSEK  
K "LÉTAJÍCÍM SOUČÁSTEM"
Na výrobu "létajících součástí" pro letecké giganty, zaměřenou na kvalitu a 
efektivitu, vsadila společnost Deharde – 5osé vysoce výkonné CNC obráběcí 
centrum C 60 U od Hermle.

Portfolio společnosti Deharde Maschinenbau Helmut Hoffmann GmbH z fríského Varelu lze nejlépe popsat 
jako "severskou kombinaci odlišného typu". I když odvětví jako výroba zařízení, letecká fyzika (modely pro 
větrný tunel), letectví a kosmonautika, výroba nástrojů a automobilový průmyslu nemají zdánlivě mnoho 
společného, spojuje je jedno: potřeba nejvyšší přesnosti v reprodukovatelné kvalitě. S takovým přístupem a s 
důslednými investicemi do nejnovějších technologií jsou ve Frísku na dobré cestě. Od převzetí firmy Deharde 
Helmutem Hoffmannem v roce 1968 nabírá společnost kurs na služby a technologická řešení s těžištěm v 
obráběcí technice pro severoněmecký průmysl letectví a kosmonautiky. 

PŘESNÉ TŘÍSKOVÉ OBRÁBĚNÍ VE VELKÉM STYLU
Se svými "velkými díly" zaujímá Deharde zvláštní postavení, což přitáhlo nejprve zákazníky německé, pak 
evropské a nakonec zákazníky z celého světa. Odpovídajícím způsobem se muselo investovat do strojů, vý-
robních hal, zajištění kvality a přirozeně i odborného personálu. Markus Stocker, vedoucí třískového obrábění 
to rozvádí: "Abychom mohli lépe reagovat na globalizovanou výrobu, přizpůsobili jsme náš obchodní model a 
na jedné straně jsme se více otevřeli a na druhé straně více specializovali - např. pryč od klasického třísko-
vého obrábění a směrem k výrobě komplexních dílů s nejvyšší přesností. Následně jsme museli přizpůsobit 
vybavení, přičemž při pořizování nových strojů jsme nepřipouštěli žádné kompromisy." Konkrétně to zname-
ná: Společnost Deharde vsadila na 5osá vysokovýkonná CNC obráběcí centra řady C od Hermle, aby mohla 
realizovat náročné zpracování vysoce kvalitních součástí pro letadla a automobily. Na počátku bylo v roce 
2011 high-end obráběcí centrum C 60 U, vlajková loď firmy Hermle pro obrábění obrobků až do hmotnosti 
2500 kg. Úspěch se dostavil ihned, byly zapotřebí další kapacity. Společnost Deharde v krátkých časových 
intervalech objednala jeden stroj C 42 U, jeden C 22 U a další C 60 U. Od managementu až po obsluhu stroje 
jsou všichni přesvědčeni o jejich prvotřídním výkonu a nejvyšší kvalitě. "V kombinaci s velmi vysokou a ab-
solutně reprodukovatelnou přesností polohování a opakování dosahujeme mimořádných přesností a můžeme 
díly vyrábět v neměnné nejvyšší kvalitě. Zatímco dříve jsme např. součásti modelů frézovali s přídavkem dvě 
až tři setiny a potom je museli na konečný rozměr opracovat, nyní frézujeme v jednom procesu s vysokou 
přesností a kvalitou povrchu vhodnou rovnou pro expedici", říká Markus Stocker. Konkrétní příklad? Součást 
křídla o délce 1000 mm, která po celé délce resp. obrysu vykazuje přesnost (po frézování!) 0,01 mm.

SKVĚLÁ KVALITA FRÉZOVÁNÍ
V krátké době rozšířila společnost Deharde své první 5osé vysokovýkonné CNC obráběcí centrum o čtyři 
jednotky, aby začala v přesné výrobě náročných obrobků udávat na trhu krok. Na základě tisíců "létajících 
součástí" z hliníku, titanu, Inconelu, oceli a keramiky, rostoucího počtu automobilových součástí a vyfrézova-
ných obrobků pro výrobu zařízení si technologický integrátor Deharde vypracoval skutečně silný synergický 
efekt. Stejně tak to vidí jejich zákazníci. Dokládá to i vyznamenání "Dodavatel roku", udělené společností 
Boeing v roce 2009. 

VŠESTRANNÝ SERVIS  
PRO PŘESNÉ DÍLY

Celkový pohled na jedno ze dvou 5osých vysokovýkonných CNC obráběcích center C 60 U od Hermle s pracovním 
prostorem 1200 x 1300 x 900 mm (X, Y, Z), 70 místy v zásobníku nástrojů a řídicím systémem Heidenhain iTNC 530.

"Ulička Hermle" u firmy Deharde se třemi ze čtyřech obráběcích center Hermle – vpředu C 22 U, uprostřed C 42 U, 
vzadu C 60 U v extra postavené "5osé hale".

UŽIVATELÉ.

Christel Dorau, Dipl.-Ing. (FH) a technický ekonom (vlevo), a 
Peter Dorau, jednatel společnost Trissler & Kielkopf (vpravo), 
s vybranými náročnými přesnými díly.

Markus Stocker, vedoucí třískového obrábění (vlevo), s 5ose 
vyfrézovaným celohliníkovým integrálním konstrukčním 
prvkem a Bernd Bredekorn, CNC frézař a programátor/ 
obsluhující stroje C 60 U, oba Deharde.

Flexibilní výrobní systém jako integrovaná jednotka s již aktivním strojem C 40 U (vpravo) a 
zásobníkem obrobků a manipulačním systémem RS2 (vlevo); připraveno k integraci dalšího  
C 40 U instalovaného vlevo od RS2.

NC naklápěcí stůl s integrovaným kruhovým stolem 420 mm (zachování dráhy osy Z) a kompakt-
ním systémem upínání palet.

Promyšleným nástupem do nových obchodních oblastí a důslednými investi- 
cemi do nových technologií se společnost Trissler & Kielkopf z výrobce  
pletacích strojů přeměnila na dodavatele přesných dílů připravených k montáži. 

www.deharde.deDalší informace najdete na: www.hermle.de

Další informace najdete na: www.hermle.de
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Metalloobrabotka Minsk/Bělorusko    
09.-13.04.2013
 
CIMT Beijing/Čína   
22.-27.04.2013
 
Open house Gosheim/Německo 
24.-27.04.2013
 
Intertech Dornbirn/Rakousko   
15.-17.05.2013
 
Metalloobrabotka Moskva/Rusko  
27.-31.05.2013
 
Machtool Poznaň/Polsko   
04.-07.06.2013

Informace o účasti firmy Hermle na dalších veletr-
zích naleznete na stránkách www.hermle.de
 
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Vysoce výkonná 5osá obráběcí centra CNC s robotickým nakládá-
ním a vykládáním zásobníků obrobků jsou "strojem na peníze" mezi 
flexibilními výrobními systémy (Flexibel Fertigungs System - FFS). 

Společnost MAWAtec AG ze Selzachu 
provádí 90% svých obchodních operací na 
švýcarském trhu – k tomu nestačí jen umět 
obrábět a frézovat součásti, je zapotřebí "mít 
něco navíc". Jednatel společnost MAWAtec 
Dominik k tomu dodává: "Naším těžištěm 
jsou jednoznačně komplexnější díly, které 
umíme vyrábět prakticky ze všech obrobitel-
ných materiálů. Ať již je zapotřebí ocel, hliník 
nebo speciální materiály, jako titan, Inconel 
či PEEK – my obstaráme materiál a zvolíme 
tu nejvhodnější metodu zpracování. A kromě 
tohoto know-how máme po ruce i strojovou 
a personální kapacitu." 

KDYŽ HODNOTÍ TECHNICI TŘÍSKOVÉHO 
OBRÁBĚNÍ ...
MAWAtec stále sleduje nejnovější trendy v 
technologiích, proto již před více než deseti 
lety začali s 5osým obráběním. Tým kolem 
vedoucího výroby Rolanda Stauffeneggera 
více než rok posuzoval koncepce různých 
strojů z hlediska jejich výkonnosti. Nakonec 
se jasným favoritem stala konstrukční řada 
C od Hermle. "Celková koncepce vysoko-
výkonného 5osého CNC obráběcího centra 
C 30 U nás přesvědčila v každém ohledu. 
Přesvědčila nás konstrukce se třemi osami 
v nástroji a dvěma osami v obrobku, způsob 
integrované konstrukce naklápěcího kruho-
vého stolu NC , mimořádná stabilita a tuhost, 
velmi dobrá přístupnost zepředu a seshora, 
výkony vřetena, řídicí systém, a proslavený 
dobrý servis", říká Roland Stauffenegger. 
Po instalaci prvního stroje C 30 U se brzy 
vynořila otázka, proč stroj přes noc stojí.  
V úzké spolupráci s Hermle byl proto rozší-
řen strojový park, definovala se řezná data a 

automatizovala manipulace s obrobky. Díky 
novým zákazníkům a zakázkám následoval 
za prvním strojem C 30 U koncem roku 
2007 druhý C 30 U a na podzim roku 2008 
třetí. 

DODATEČNÁ AUTOMATIZACE OD JEDNO-
HO DODAVATELE
Nejmladší C 30 U se 189 nástrojovými 
místy a rozšířeným výměnným zásobní-
kem měl všechno dodatečné vybavení k 
tomu, aby se mohl kdykoliv modernizovat 
na roboticky podporovanou manipulaci s 
obrobky. Za 18 měsíců byl systém připraven 
– a Hermle předal své zkušenosti v oblasti 
řešení automatizace v podobě robotického 
systému RS2. MAWAtec zde používá vlastní 
konstrukci palet, speciálně vyvinutou pro 
manipulaci a polohování hrubě nebo laserem 
řezaných polotovarů. "V systému obrábíme 
resp. manipulujeme s polotovary, které jsou 
až z 95% řezané nebo laserem řezané, ale 
nejsou odjehlené. Na naše univerzální palety 
jsme schopni pomocí poměrně jednoduchých 
upínacích mechanizmů upínat malé díly o 
rozměrech 4,5 x 23 x 19 mm, až po větší díly 
s maximálními rozměry 55 x 450 x 160 mm  
(tloušťka x šířka x výška) ", vysvětluje jedna-
tel společnosti MAWAtec Dominik Lehmann. 

V závislosti na zásobě obrobků tak lze vyrá-
bět celých 24 hodin po sedm dní v týdnu -  
kromě časů na údržbu, servis a přestrojení. 
Sečteno a podtrženo, stroje Hermle u společ-
nosti MAWAtec zajišťují nejvyšší spolehli-
vost, výkonnost a přesnost obrábění!

UŽIVATELÉ.

Tým MAWAtec: Dominik Lehmann, jednatel (vlevo), Daniel 
Gaberell, technik CNC (uprostřed), Roland Stauffenegger, 
vedoucí výroby, před C 30 U s RS2 od Hermle. 

Robotický systém RS2 s částí regálů pro vysoké zatížení k 
ukládání palet s různými výškami upínacích mechanizmů; 
vlevo dole: otvor na zadní straně osazovacího stanoviště.

Osazovací stanoviště RS2 pro nakládání a vykládání palet 
paralelně s hlavním časem – zde vlastní palety firmy  
MAWAtec pro vícenásobné upínání hrubě nebo laserem 
řezaných polotovarů.

Německo 

  Hermle + Partner Vertriebs GmbH  
  Gosheim, Německo   
  www.hermle-partner-vertrieb.de

  Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH 
  Tuttlingen, Německo   
  www.hermle.de 

  Hermle Maschinenbau GmbH  
  Ottobrunn, Německo   
  www.hermle.de

  Hermle předváděcí centrum Kassel-Lohfelden 
  awt.kassel@hermle.de   
  www.hermle.de

Belgie 

  Hermle Belgien   
  Halen, Belgie  
  www.hermle.de

Bulharsko 

  Hermle Southeast Europe  
  Sofia, Bulharsko    
  www.hermle.bg

Čína 

  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 

  Hermle Nederland B.V.  
  Venlo-Blerick, Nizozemsko   
  www.hermle-nederland.nl

Rakousko 

  Hermle Österreich   
  pobočka Vöklabruck, Rakousko  
  www.hermle.de

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   
  Baar / Zug, Švýcarsko   
  www.hermle-vostok.ru

Česká republika 

  Hermle Česká republika  
  organizační složka.  
  Pobočka Praha, Česká    
  republika 
  www.hermle.cz

USA 

  Hermle Machine Co. LLC  
  Franklin / WI, USA    
  www.hermlemachine.com

24 X 7-R – VZOREC PRODUKTIVITY 
FLEXIBILNÍCH VÝROBNÍCH SYSTÉMŮ

Další informace najdete na: www.hermle.de


