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člen představenstva odpovědný za odbyt, 
výzkum a vývoj

Úvodem

V regionu deseti tisícovek – tam, kde je Alba nejvyšší, pořádáme od 20.-23. dubna 2016 v Gosheimu naši tradiční výstavu Open 
House, na níž očekáváme opět více než 2000 návštěvníků z tuzemska i ze zahraničí.

V našem technologickém a školicím středisku bude v nejrůznějších konfiguracích vystaveno více než 30 modelů strojů, od kom-
paktních C 12 až po velké C 62. Tyto modely budou osazeny zajímavými obrobky, jejichž obráběním budeme dokazovat výkonnost 
obráběcích center a frézovacích strojů v nejrůznějších odvětvích. Poprvé bude představeno také nové obráběcí centrum C 250.
 
V rámci programu výstavy proběhne speciální přehlídka výrobků a služeb více než 50 vystavovatelů z oboru nástrojové techniky, 
CAD/CAM, softwaru a řídicí techniky. 

Exkurze do výrobních a montážních prostor názorně vysvětlí proces vzniku obráběcích center Hermle. Počínaje třískovým 
obráběním, kde společnost Hermle do vlastních výrobních strojů v minulém roce investovala několik milionů eur, přes montážní a 
kompletační linky, až po montáž automatizačních komponent, jako výměníků palet a robotických systémů, které ve stejné lokalitě 
vyvíjí a vyrábí společnost Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH. Zastoupena bude rovněž oblast generativní výroby naší dceři-
né společnosti Hermle Maschinenbau GmbH, jejíž zkušený tým na nejnovějších součástech ukáže další vývoj aditivní technologie 
MPA Hermle.

Open House 2016 – v regionu  
deseti tisícovek – tam, kde je Švábská Alba 
nejvyšší!

Vážení obchodní partneři a zákazníci, milé 
kolegyně a kolegové,

společnost Hermle AG vstoupila do roku 2016 
velmi dynamicky a má za sebou již několik 
úspěšných národních a mezinárodních vele-
trhů. Abych uvedl jen některé důležité, před-
stavili jsme se například na veletrhu NORTEC 
v Hamburku, METAV v Düsseldorfu a na 
Technishow v Utrechtu. V průběhu roku se 
zúčastníme více než čtyřiceti veletrhů a výrob-
ky Hermle tak budou přítomny na téměř všech 
trzích.

Momentálně se připravujeme na letošní firem-
ní výstavu Open House, která se bude konat 
od 20. do 23. dubna 2016. Opět očekáváme 
více než 2000 návštěvníků z tuzemska i ze 
zahraničí. Výkonnost výrobků Hermle budeme 
zdůrazňovat v rozsáhlém programu, který bude 
zahrnovat odborné přednášky, prezentaci zají-
mavých technologií a komplexních obrábění.

Těšíme se také na četné vystavovatele, kteří 
svojí účastí přinesou naší výstavě Open House 
přidanou hodnotu a u našich návštěvníků sklízí 
vždy velký ohlas.

Ve stroji C 250 představíme nový model pro 
3osé a 5osé/5stranné obrábění. C 250 tak nyní 
spolu s velmi úspěšným C 400 tvoří vlastní 
konstrukční řadu. Nový stroj C 250 je vysoce 
přesný, rychlý, spolehlivý a cenově výhodný – 
inu pravý Hermle.

Ve vlastních veletržních stáncích se budou 
samozřejmě prezentovat i oblasti generativní 
výroby, automatizační techniky, servis Hermle, 
odborná příprava Hermle a nově založená škola 
pro uživatele.

Na výstavu Open House bychom Vás chtěli 
srdečně pozvat a těšíme se na naše vzájemně 
přínosné rozhovory.

S přátelským pozdravem

NOVINKA
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SPOLEČNOST

URČITĚ VÁS ZAUJME

 – Nové 3, 4 nebo 5osé obráběcí centrum C 250 pro vstup do světa obráběcích center

 – Ze stroje C 60 se vyvinul C 62 – a kompletuje tak konstrukční řadu druhé generace od C 12 až po C 62

 – Více než 30 strojů zčásti automatizovaných v našem technologickém a školicím středisku

 – Speciální přehlídka nástrojové techniky – CAD/CAM, software a řídicí technika od více než 50 renomovaných vystavo-
vatelů

 – Expertní fórum Hermle – s nejrůznějšími odbornými přednáškami o třískovém obrábění

 – Hermle škola pro uživatele s užitečnými tipy a triky ohledně frézování a obrábění

 – Hermle Maschinenbau GmbH s generativně vyrobenými součástmi

 – Špičkový servis v akci – prezentace a ukázky našich servisních činností

 – Odborná příprava Hermle ve vlastním stánku představí koncepci vzdělávání Hermle

 – Exkurze po podniku

VYSTAVOVATELÉ

OTVÍRACÍ DOBA

STŘEDA – PÁTEK   9.00 – 17.00
SOBOTA   9.00 – 13.00

PŘIHLÁŠKA

Přihlaste se prosím na: 

www.hermle.de/OpenHouse2016
nebo stačí oskenovat QR kód

NÁSTROJOVÁ TECHNIKA

Baublies Surface Technology

BIG KAISER

Emuge Franken

FRAISA GmbH

GDE-Werkzeuge GmbH

Gühring KG

Haimer GmbH

Hoffmann Group

Ingersoll Werkzeuge GmbH

Iscar Germany GmbH

Kennametal Deutschland GmbH

KOMET GROUP GmbH

LMT Tool Systems GmbH

MIKRON TOOL

Mitsubishi Materials

Pokolm Frästechnik GmbH & Co. KG

Sandvik Tooling Deutschland GmbH  
GB Coromant

Schrenk GmbH / Seco Tools

Vischer & Bolli Werkzeug- und  
Spanntechnik GmbH

Wohlhaupter GmbH

SOFTWARE – CAD / CAM

Camtek GmbH

3D Concepts Group - Innovations in  
CAD/CAM

CENIT AG

CGTech

CIMCO A/S

Concepts NREC

Delcam GmbH

infoBoard Europe GmbH

JANUS Engineering AG

OPEN MIND Technologies AG

SOFLEX Fertigungssteuerungs-GmbH

SolidCAM GmbH

Tebis AG

unicam Software GmbH

Vero Software GmbH / WorkNC

ŘÍDICÍ TECHNIKA

Dr. Johannes Heidenhain GmbH

Siemens AG

OSTATNÍ

BLUM

Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH

E. Zoller GmbH & Co. KG

Frako Power Systems GmbH & Co. KG

Hexagon Manufacturing Intelligence

KELCH

Renishaw

Rother Technologie
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SPOLEČNOST

NOVÝ STROJ C 250: VSTUP DO  
5OSÉHO/5STRANNÉHO OBRÁBĚNÍ 
 

C 250: dynamické obráběcí centrum, které je navrženo pro vstup do  
5osého/5stranného obrábění. Početné funkce umožňují vysoce přesnou  
a hospodárnou výrobu dílů.

TECHNICKÉ ÚDAJE C 250 
 

Pojížděcí dráha X-Y-Z:    600 - 550 - 450 mm 

Otáčky:     15000/18000 ot/min 

Rychlé chody lineárně X-Y-Z:   35 m/min 

Zrychlení lineárně X-Y-Z:   6 m/s2 

Řízení:     TNC 640 

Pevný upínací stůl:    800 x 616 mm
Max. užitečné zatížení stolu:   1100 kg 

Naklápěcí otočné stoly NC:
Stoly se šnekovým pohonem:   Ø 320 mm  Ø 450 x 360 mm
Rozsah naklápění:    +/- 115°  +/- 115°
Otáčky osy A
Jednostranný pohon:   25 ot./min  25 ot./min
Otáčky osy C:     40 ot./min  40 ot./min
Max. užitečné zatížení stolu:   300 kg   300 kg
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SPOLEČNOST

TECHNICKÉ ÚDAJE C 62 U dynamic 

Pojížděcí dráha X-Y-Z:    1200 - 1300 - 900 mm 

Rychlé chody lineárně X-Y-Z:   50 m/min 

Zrychlení lineárně X-Y-Z:   6 m/s2 

Řízení:     TNC 640 / S 840 D sl 

Naklápěcí otočné stoly NC:
Stoly s momentovým motorem:   Ø 900 mm 
Rozsah naklápění:    +/- 130° 
Otáčky osy A/C   15/30 ot/min
Max. užitečné zatížení stolu:   2500 kg 
 
Stoly s momentovým motorem:   Ø 1350 x 1100 mm 
Rozsah naklápění:    +/- 130° 
Otáčky osy A/C:   15/30 ot/min
Max. užitečné zatížení stolu:   2500 kg

Pomocí C 250 lze v 3osém provozu obrábět obrobky 
o hmotnosti až 1100 kg. V 5osém provozu až 300 kg. 
Stroj je tak absolutně plnohodnotný a lze jej nasazovat 
denně. Samozřejmě zaručuje i preciznost obvyklou u 
Hermle!

I v otázce ergonomie se stroj C 250 jeví jako pravý 
Hermle: široké otvírání dveří, optimální nakládací výška 
a velká vzdálenost čela vřetena od plochy stolu zaručují 
maximální pohodlí při obsluze, snadnou práci a bezpro-
blémovou údržbu. Přispívá k tomu i ergonomický ovláda-
cí pult s 19" monitorem a ovládací pult, který lze natáčet 
od místa vkládání nástrojů k pracovnímu prostoru. 

VARIANTY STOLU
Stoly jsou základním předpokladem pro preciznost, přesnost a kvalitu 
obráběných povrchů. Pomocí motorů se silnými točivými momenty 
a adaptované převodovky lze při 5osém provozu rychle a především 
vysoce přesně polohovat obrobky o hmotnosti až 300 kg. Na pevném 
upínacím stole lze upínat hmotnosti až 1100 kg – ideální pro 3osé 
obrábění velkých, neskladných a těžkých obrobků. 
 
VŘETENA
Stroj C 250 je vybaven dvoudílnými vřeteny. Obě vřetena lze přitom 
v případě servisu jednoduše a rychle vyměnit. Díky různým rozsa-
hům otáček a upínačům nástrojů jsou vřetena vhodná pro nejrůznější 
obráběcí úlohy.
 
ZÁSOBNÍK
Zásobník nástrojů u C 250 pojme standardně až 30 nástrojů a je 
prostorově úsporně integrovaný v loži stroje. Osazovat se může ze 
strany, přičemž ovládací pult se může natočit k vkládací stanici. Kro-
mě toho jsou ke stroji C 250 k dispozici přídavné zásobníky ZM 50 a 
ZM 88 k s 50 resp. 88 zásobníkovými místy.
 

ŘÍZENÍ
Stroj C 250 je vybaven řízením Heidenhain TNC 640. TNC 640 nabízí 
různé programové funkce, přičemž programování a obsluhu dále 
Hermle usnadňuje pomocí četných přídavných funkcí. Nastavení 
Hermle pro nejrůznější strategie frézování jsou k dostání již standard-
ně. Přídavné funkce regulátoru lze získat jako doplňkové vybavení. 
Konkrétně je to Cross Talk Compensation (CTC) pro kompenzaci po-
lohových odchylek závislých na zrychlení, Active Vibration Damping 
(AVD) k potlačení vibrací v hnacím ústrojí a Load Adaptive Control 
(LAC) pro nastavení dynamických hodnot kruhových os v závislosti 
na zatížení a Adaptive Feed Control (AFC) pro adaptivní řízení posuvu 
a Active Chatter Control (ACC) k potlačení chvění.

DOPLŇKOVÁ VYBAVENÍ
Pro vaši každodenní práci může být stroj C 250 rozšířen o četná do-
plňková vybavení. K dispozici tak je dopravník třísek, zařízení IPCH, 
odsávání mlhy z chladicí emulze a mnoho dalších, abychom jmenovali 
jen některé doplňky.

C 62 U – DRUHÁ GENERACE STROJE C 60 U (k dostání i jako varianta MT)
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SPOLEČNOST

 – Perfektní podpora při programování a obsluze na moderních 
programovacích stanovištích

 – Certifikováno firmou Heidenhain a Siemens

 – Didaktická metoda založená na školení v malých skupinách

 – Časově i prostorově flexibilní – konání každý týden, dvě školicí 
místa v Německu, na přání individuální školení přímo ve vaší firmě

 – Uvolněná, neformální atmosféra 

 – Rovnováha mezi prací a osobním životem – tipy pro trávení vol-
ného času v obou školicích místech, při týdenních kurzech "večer 
Hermle" s exkurzí po podniku  

 – Opakované odborné přednášky o speciálním obrábění

 – Workshopy

NAŠE SEMINÁŘE

VÝHODY PRO VÁS

VŠE SE TOČÍ KOLEM CNC 

UŽIVATELÉ, PROFESIONÁLOVÉ A EXPERTI
Ve škole pro uživatele Hermle se setkávají profesionálové z 
oboru technologie kovů a obráběcí techniky – a všichni, kteří se 
jimi chtějí stát. V řadě zajímavých seminářů si můžete vytvořit 
a prohloubit odborné znalosti, abyste pak mohli při každodenní 
práci plně využívat své know-how. Stanete se experty na odbor-
né programování obráběcích center Hermle ve spojení s různými 
řídicími systémy. Při uživatelských problémech budete cíleně 
podporováni a získáte hluboký vhled do nejnovějších technologií 
nástrojů a upínacích prostředků. Ne jen tak někde. Ale přesně 
tam, kde se vyvíjejí a staví možná nejlepší stroje na světě. U 
Hermle!

FLEXIBILITA NADE VŠE 
Naši zkušení a vysoce kvalifikovaní vedoucí seminářů se individu-
álně přizpůsobí vašim znalostem. Samozřejmě budou zohledněna 
vaše osobní přání a dotazy. Flexibilní je rovněž místo konání naší 
školy pro uživatele: může být buď v našem sídle v Gosheimu, v 
Kasselu – nebo na přání rovněž u vás ve firmě.

EFEKTIVITA I PŘI VÝUCE
Naší hlavní činností není provádění školení, ale konstrukce strojů. 
Naše motto "frézovat lépe" se však samozřejmě vztahuje na 
všechno, co děláme a poskytujeme. Naší školou pro uživatele 
završujeme naši jedinečnou nabídku všeho z jednoho zdroje.  
Pro efektivní zacházení se stroji, pro předcházení chybám při 
obsluze – pro perfektně vyškolené a motivované zaměstnankyně 
a zaměstnance! 
 

HIGHTECH UČEBNA 
 
ŠKOLICÍ PROSTORY A JEJICH VYBAVENÍ
V Gosheimu máme tři výborně vybavené školicí místnosti, další 
pak máme v Kasselu. Počet účastníků je vždy omezený, protože 
podle zkušenosti lze zprostředkovat poznání daleko lépe v men-
ších skupinách. V každém případě mohou účastnice a účastníci 
během školení využívat vlastní, moderní programovací stanovi-
ště. Pro každý seminář je k dispozici vysoce výkonné obráběcí 
centrum, od kompaktního C 12 až po univerzální stroj C 62. V 
nich je zabudováno široké spektrum chytrých, elektronických 
řízení od vedoucích poskytovatelů Heidenhain a Siemens.  

VÝUKA ZALOŽENÁ NA  
MODULARITĚ  
 
KONCEPCE A KOMPETENCE 
Škola pro uživatele Hermle je založena na modulárním principu. 
Nabídka našich seminářů zaměřených na praxi je koncipovaná 
tak, aby semináře na sebe navazovaly. Získané vědomosti se pro-
hlubují a podle požadavků rozšiřují. Při přihlašování na seminář 
se vás zeptáme na aktuální znalosti, aby bylo možné vyhovět 
vašim specifickým potřebám. 
 
Kromě základních, doplňujících a nadstavbových seminářů 
nabízíme možnost výběru z různých navazujících školení na 
rozmanitá témata zaměřená na praxi. Naše škola pro uživatele 
pokrývá všechna běžná řízení výrobců Heidenhain a Siemens pro 
obráběcí centra Hermle.

 – Produktivnější práce, snižování nákladů – praktické využití při 
každodenní práci 

 – Absolutní bezpečnost při výrobě a reprodukovatelnost díky opti-
málně vyškoleným zaměstnancům

 – Úspěšné budování znalostí díky fundovaným učebním obsahům a 
vysoce kvalifikovaným školitelům

 – SEMINÁŘE BASIC

 – NADSTAVBOVÉ SEMINÁŘE

 – POKROČILÉ SEMINÁŘE

 – SEMINÁŘE NAKLÁPĚNÍ

 – POKROČILÉ SEMINÁŘE PLANE

 – SEMINÁŘE MT

PŘEHLED ŠKOLY PRO  
UŽIVATELE
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NA ČEM JE NÁPIS HERMLE, 
MÁ Z VÝROBY VŽDY VÍC
 

Na první pohled se může některý jiný stroj zdát výhodnější než stroj Hermle.  
Přitom se však nesmí přehlédnout, že stroj Hermle má navíc funkce,  
které u jiných strojů nejsou samozřejmostí.

Je to otázka vybavení stroje, funkcí regulátoru a nastavení obrábění. U obráběcích center se usiluje o 
vysoce produktivní a hospodárné frézování a při tom se musí řešit konflikty mezi rychlostí, přesností a 
kvalitou povrchu. Pokud vsadíme na optimální rychlost, utrpí tím přesnost a kvalita povrchu, vsadíme-li 
na optimální kvalitu povrchu, bude to na úkor rychlosti.  

Nejprve je třeba nalézt optimální vybavení a konstrukci stroje a potom jeho hospodárný a uživatelsky 
příjemný provoz.  

Hermle na to jde dvěma způsoby: Za prvé používá jedinečnou konstrukci stroje v podobě konstrukce  
gantry, za druhé Hermle vsází na výkonnou a především přizpůsobitelnou řídicí a regulační techniku!  
Díky "adaptivnímu" nastavení regulátoru pohonů se docílí optimum pokud jde o výkonné frézování,  
kvalitu povrchu, přesnost a zrychlení/posuv. 

Každý stroj Hermle "druhé" řady disponuje z výroby(!) funkcemi regulátoru, které jsou obsaženy v softwa-
rových balících Dynamic Precision a Dynamic Efficiency od firmy Heidenhain. Konkrétně je to Cross Talk 
Compensation (CTC) pro kompenzaci polohových odchylek závislých na zrychlení, Active Vibration Dam-
ping (AVD) k potlačení vibrací v hnacím ústrojí a Load Adaptive Control (LAC) pro nastavení dynamických 
hodnot kruhových os v závislosti na zatížení a Adaptive Feed Control (AFC) pro adaptivní řízení posuvu a 
Active Chatter Control (ACC) k potlačení chvění. 

Pomocí funkcí regulátoru Heidenhain se nám daří zvyšovat přesnost a efektivitu našich strojů nad 
obvyklou míru, našim uživatelům však dále nabízíme také možnost měnit nastavení pohonů pomocí nasta-
vení obrábění Hermle pro procesně cílené zvýšení produktivity našich strojů podle zaměření na příslušnou 
úlohu třískového obrábění. Jako důkaz naší oddanosti přesnosti a produktivitě je nastavení obrábění 
nedílnou součástí každého stroje Hermle.
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UŽIVATELÉ

VÝROBA NÁSTROJŮ  
VOLKSWAGEN SÁZÍ  
NA TECHNOLOGII MPA
LEHKÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE 
VYROBENÉ U VOLKSWAGENU 
PŘÍMÝM TVÁŘENÍM ZA TEPLA 

Tvářením manganových boritých ocelí za tepla se docílí vyšších pev-
ností součástí při menší tloušťce plechu. V případě nárazu pak mohou 
být splněny vyšší požadavky na pevnost, a tím vyšší bezpečnost při 
nižší hmotnosti. U aktuálního modelu Golf mohla být hmotnost hrubé 
karoserie oproti předchozímu modelu snížena o 23 kilogramů.

 
 
 

INOVACE V CHLAZENÍ 
Tváření za tepla je proces, při kterém se plechové desky zahřejí na 
cca 950 stupňů Celsia, tvarují a při tom se během několika málo 
sekund ochladí na <200 stupňů Celsia. Kontrolované ochlazení 
probíhá ve vodou chlazeném nástroji, aby se součást vytvrdila 
stejnoměrně. Optimální chlazení a lepší odvádění tepla jsou pro 
nástrojovou techniku velkou výzvou. U komplexních geometrií tkví 
výhody technologie MPA oproti vrtaným chladicím kanálům v tom, 
že se může provádět chlazení součásti v blízkosti jejích obrysů. Tyto 
výhody slibují dobré možnosti zlepšení chlazení, protože se výborně 
hodí pro segmenty velkoobjemových nástrojů. 

 

Optimalizace geometrie chladicího kanálu pomocí technologie MPA

PRVNÍ TEST V PRAXI 
PŘI SÉRIOVÉM PROVOZU 

Volkswagen projevoval zájem o technologii MPA a její výhody již 
od roku 2012. Vyvinula se z toho těsná spolupráce s cílem použít 
technologii při velkosériové výrobě.
Po několika předběžných šetřeních a zkouškách nanášení materiálu 
1.2367, který byl u firmy Hermle testován a posouzen jako způsobilý 
pro tuto metodu, byla ve Volkswagenu nalezena vhodná tvářecí čelist 
pro první zkoušky. Po úspěšném prvním použití se nyní v kooperaci 
konstruuje a zkouší celý nástroj pro tepelné tváření s generativně 
vyrobenými tvářecími čelistmi. 
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UŽIVATELÉCelý článek najdete na webu www.hermle.de 
v části News/Anwenderberichte.

Při výrobě prototypů a 
vývoji procesů pro precizní 

frézování mechanických 
součástí sází CERN, Evrop-
ská organizace pro jaderný 

výzkum, mimo jiné na 5osé vysokovýkonné 
CNC obráběcí centrum od firmy Hermle 

Pokud je řeč o mezinárodním fyzikálním základním výzkumu, 
automaticky padne jméno CERN. Tato "Evropská organizace pro 
jaderný výzkum" je mezinárodní výzkumné zařízení s více než 3200 
zaměstnanci se sídlem v Meyrinu ve švýcarském kantonu Ženeva. 
Pomocí takzvaných urychlovačů částic se zde zkoumá složení hmoty. 
V současné době nejdelší a nejznámější urychlovač částic je Large 
Hadron Collider (LHC), který byl uveden do provozu v roce 2008. 
Po první intenzivní provozní fázi urychlovače LHC (2010 – 2013) 
následovala jeho dvouletá důkladná oprava a údržba. V dubnu 2015 
bylo celkově obnovené zařízení "restartováno". 
 
JEDNO ZE ZADÁNÍ:  
PRECIZNÍ FRÉZOVÁNÍ PRO PROCESNÍ ZPŮSOBILOST  

Said Atieh, vedoucí mechanické výroby v oboru "Mechanical & Ma-

terials Engineering" v oddělení Engineering, hovoří o úkolech svého 
osazenstva čítajícího téměř 40 odborníků: "Abychom měli procesy 
pod kontrolou a mohli zajistit reprodukovatelnou kvalitu, tak řešení 
založená na technologii a know-how vyvíjíme podle výroby proto-
typů. Proto od začátku vsázíme na maximální přesnost obrábění a 
využíváme k tomu nejlepší na trhu dostupné stroje, jakými jsou v 
případě precizního frézování CNC obráběcí centra od Hermle." 
Společnost Hermle AG se svým 5osým vysokovýkonným CNC 
obráběcím centrem typu C 42 U se nakonec ukázala být s převahou 
nejpřesnější. Předstihla totiž všechny potenciální dodavatele, jejichž 
počet byl v rámci předběžného výběru podle výkonnostních kritérií 
zúžen již jen na několik konkurentů. "Tendr pro tenkrát aktuální 
náhradu za starší přesné frézovací stroje byl založen na reproduko-
vatelné přesnosti obrábění nebo frézování v rozsahu od 2 do 5 µm, 
přičemž stroje Hermle se pohybovaly dokonce zřetelně a trvale pod 
nejmenší toleranční hodnotou! Tato skutečnost a technická podpora, 
stejně jako vyhlášený dobrý servis nás přesvědčily," říká Said Atieh.
 
POŽADOVÁNO: 2 AŽ 5 µm; DOSAŽENO: 0,5 µm 

Pětiosé vysokovýkonné CNC obráběcí centrum typu C 42 U insta-
lované v dílnách CERNu je standardní obráběcí centrum, které je 
vybaveno vřetenem nástroje s otáčkami až 18000 ot/min, upínačem 
nástrojů HSK A 63, zásobníkem nástrojů se 42 místy, NC naklápěcím 
otočným stolem s průměrem 800 x 630 mm, elektrickou kompenzací 
teploty, systémem měření nástrojů a monitorováním zlomení nástroje, 
měřicími dotykovými čidly, zařízením IPCH s tlakem 40 bar a řízením 
Heidenhain iTNC 530 HSCI. Stroj byl rozšířen o doplňková vybavení, 

dostupná rovněž ze závodu: Balík pro 
zvýšení přesnosti I pro osy X, Y a Z, 
balík pro zvýšení přesnosti II pro osy 
A a C a přejímací protokol pro 5osé 
obrobení zkušebního obrobku "kostka". 
Tento obrobek byl vyroben zčásti s 
přesnostmi 0,2 µm, přičemž se jako 
trvale reprodukovatelná pak ukázala 
být přesnost obrábění 0,5 µm. 
Said Atiehs závěrem shrnuje: "U 
obráběcího centra C 42 U jsou hlediska 
koncepce, přesnosti, výkonu a reprodu-
kovatelné přesnosti obrábění v ideální 
symbióze, která je navíc završena velmi 
dobrým servisem. Ten je také velmi dů-
ležitý, protože prototypy se často musí 
vyrobit velmi rychle, a proto je, stejně 

jako ve výrobním provozu, požadovaná vysoká dostupnost stroje. 
Kromě toho stojí za povšimnutí, že naši průmysloví partneři nejraději 
sází opět na stejného koně, takže od MME z CERNu nechtějí mít jen 
know-how k procesům, ale pro jistotu často používají i stejné stroje, 
což přináší skutečný užitek všem zúčastněným."  

 
www.cern.ch

Zleva doprava: obsluha stroje Christophe Delorme, dílenský mistr Jean-Marie Geisser, vedoucí mechanické výroby v MME, Said Atieh, všichni tři z CERNu v Meyrinu, a Martin Tschupp, prodejní technik u Hermle (Švýcarsko) AG

VYFRÉZOVANÁ PRECIZNOST 
ŠETŘÍ NÁKLADY A ENERGII

Na obrázku 2 je velký pracovní prostor obráběcího centra Hermle C 42 U s naklápěcím otočným stolem NC o průměru 800 x 
630 mm (osy A a C) pro 5osé/5stranné kompletní a simultánní obrábění nejrůznějších součástí pro urychlovač částic 

Nové 5osé vysoce výkonné CNC obráběcí centrum C 42 U dynamic vybavené balíkem pro 
zvýšení přesnosti I a II pro vysoce precizní, reprodukovatelně přesné kvalitní obrábění v 
rozmezí +/-0,5 µm instalované v oddělení MME ve švýcarském CERNu
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UŽIVATELÉ

Díky instalaci pěti 5osých vysokovýkonných 
CNC obráběcích center od Hermle realizuje 
nyní firma Hirschmann Automotive své tech-
nické inovace kvalitních mechatronických 
výrobků efektivněji než dříve.

V sedmi závodech společnosti Hirschmann Automotive GmbH z 
Rankweilu v Rakousku, v České republice, Rumunsku (2 závody), v 
Maroku, Číně a také v Mexiku se vývojem a výrobou zabývá více než 
4500 zaměstnanců. V Rankweilu sídlí vedení společnosti, administra-
tiva, vývoj a výroba konektorových systémů, senzorů, vstřikovacích 
forem a mechatronických modulů. 

Další centrální funkci vykonává oddělení výroby nástrojů, provozních 
prostředků a zařízení, které pouze v závodu Rankweil čítá 170 spe-
cialistů. Zde se sbíhají všechny nitky od nápadu přes vývoj výrobku, 
výrobu prototypu a vzorových dílů, výrobu vstřikovacích nástrojů, až 
po konstrukci montážních zařízení a automatů. 
 
 

S 5OSÝMI VYSOKOVÝKONNÝMI CNC OBRÁBĚCÍMI CENTRY VSTŘÍC 
BUDOUCNOSTI 

"Musíme se orientovat podle výkonnosti externích výrobců nástrojů, 
přičemž musíme mít před nimi vždy náskok" říká Andreas Bolter, 
vedoucí výroby nástrojů a strojních zařízení v Rankweilu. Zaměřu-
jeme na prémiový segment automobilového průmyslu s menšími až 
středně velkými počty kusů vstřikovaných dílů, jejichž varianty a 
tím i nástroje jsou velmi různorodé. "Jelikož co se týče výkonnosti 
a především i servisu máme několikaleté velmi dobré zkušenosti se 
dvěma obráběcími centry 
Hermle typu C 20 U, z nichž jedno je vybaveno zásobníkem obrobků 
a manipulačním systémem IH 60, zvolili jsme jako partnera Hermle 
a zahájili jsme rozsáhlý investiční program založený na 5osých CNC 
obráběcích centrech." 
 
PĚT NARÁZ: PRO OBROBKY O ROZMĚRECH 5 x 5 x 10 mm DO  
1, 5 TUNY 

To se u Hermle ještě nestalo: Hirschmann Automotive si objednal 
najednou pět nejmodernějších 5osých vysokovýkonných CNC 
obráběcích center konstrukční řady C v modelech C 12 U, C 22 U, 
C 32 U, C 42 U a C 52 U a nejindividuálněji tak pokryje široký pra-
covní prostor pro obrábění malých nástrojových součástí od několika 
milimetrů až po velkoformátové součásti o hmotnosti až 1,5 tuny a 
velikosti 500 x 1000 mm. Jelikož se pracovní prostory strojů jednot-
livých velikostí v okrajových zónách vždy o slušný kus překrývají, 
lze frézovací kapacity velmi flexibilně využít pro prioritní nebo pro 
všechna potřebná obrábění.  

UŽITEČNÁ SOUČINNOST PRO VYSOKOU AKCEPTACI A VYŠŠÍ 
PRODUKTIVITU 

Všechny stroje mají řízení Heidenhain TNC 640, naklápěcí otočné 
stoly NC, upínače nástrojů HSK A 63, vřetena nástroje s otáčka-
mi až 18000 ot/min a funkce ACC (funkce regulátoru pro snížení 
procesně specifického chvění) a AFC (adaptivní regulace posuvu 
dráhy v závislosti na příslušném výkonu vřetena a dalších procesních 
parametrech/údajích). Stejná koncepce a vybavení obráběcích center 
Hermle, stejně jako zkušenosti z každodenní praxe mají několikaná-
sobný pozitivní vliv. Zejména školení pro 5osá vysokovýkonná CNC 
obráběcí centra je velmi efektivní a blízké praxi, a proto je od začátku 
dobře akceptováno. U našich vysoce kvalifikovaných obsluhujících 
vidíme z hlediska vztahů procesních komponent stroj-nástroje-obslu-
ha významné ztotožnění a silnou důvěru, což se nakonec projeví v 
maximálním objemu třísek, tedy ve vysoké produktivitě.  
 
www.hirschmann-automotive.com

Zleva doprava: Gerhard Zech, vedoucí výroby provozních prostředků; Markus Gapp, vedoucí skupiny frézoven, oba z firmy Hirschmann Automotive GmbH; Florian König, prodej Rakousko/Jižní Tyrolsko u firmy Maschinenfabrik Berthold Hermle AG; a Andreas Bolter, vedoucí 
výroby nástrojů a zařízení z firmy Hirschmann Automotive GmbH před vlajkovou lodí C 52 U frézovny v závodě A-Rankweil

SCHOPNOSTI 5OSÉHO FRÉZOVÁNÍ  
PRO VÝROBU HIGHTECH NÁSTROJŮ

Pracovní prostor 5osého vysokovýkonného CNC obráběcího centra Hermle C 52 U s naklápěcím otočným stolem NC o průměru 1150 x 
900 mm pro velké součásti o hmotnosti až 2000 kg

Na obrázku je pracovní prostor 5osého vysokovýkonného CNC obráběcího centra Hermle 
C 32 U s naklápěcím otočným stolem NC pro 5osé/5stranné kompletní/simultánní 
obrábění v jednom upnutí
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UŽIVATELÉCelý článek najdete na webu www.hermle.de 
v části News/Anwenderberichte.

SCHOPNOSTI 5OSÉHO FRÉZOVÁNÍ  
PRO VÝROBU HIGHTECH NÁSTROJŮ

 

Výrobními procesy založenými na CAD/CAM 
a na špičkové výrobní technologii, jakou 
je například vysoce automatizované 5osé 
frézování, nastavuje společnost Prodrive 
Technologies měřítka flexibilitě a efektivitě 
zakázkové výroby 

"Výrobky připravenými k použití" nebo zakázkovou výrobou jako 
dílčím i kompletním řešením z jednoho zdroje – tím se v krátké době 
proslavila nizozemská středně velká společnost Prodrive Technolo-
gies, která nyní přijímá zakázky od technologicky vyspělých podniků 
z nejrůznějších oborů jako jejich partner pro vývoj a výrobu modulů 
a přístrojů. Podnik, který je svým stářím 20 let stále ještě mladý, se 
zcela zjevně chová jinak než většina klasických zakázkových výrobců 
a považuje se za "vertikálního integrátora", protože ve skupině 
Prodrive, která dnes čítá 750 zaměstnanců, jsou zastoupeny téměř 
všechny technologické obory potřebné pro soběstačnou výrobu. 
Prodrive Technologies se tím podstatně liší od specializovaných 
poskytovatelů služeb, kteří se zaměřují jen na jednu nebo několik 
technologií. 
 
ROVNOU "NAPLNO" 5OSE NEBOLI 
VSTUP DO NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ 

Neobávali se přitom investovat do vyspělých technologií z nuly 
na sto, čehož je důkazem automatizovaná výroba mechanických 
součástí na 5osých obráběcích centrech. Velmi rychle se rozvíjející 
závody Eindhoven a Son společnosti Prodrive Technologies byly 
původně technicky zaměřeny na výrobu elektroniky a elektromecha-
niky, avšak časem se ukázalo, že hlavně externě dodávaná mechanika 
jednak omezuje vlastní výrobně technické postupy a za druhé nega-
tivně ovlivňuje dodací schopnosti koncovým zákazníkům. Při hledání 

výkonného vybavení navázala firma Prodrive Technologies kontakt 
s Geertem Coxem z Hermle Nederland B.V. a předložila mu souhrn 
požadavků s ohledem na možné velikosti součástí. Favorizované bylo 
mimo jiné 5osé kompletní/simultánní obrábění, jednosměnný provoz 
s obsluhou i výroba jednotlivých dílů a malých sérií obrobků s různý-
mi dobami chodu/obráběcími časy při nočních směnách a nakonec po-
stupný rozvoj s možností dodatečné automatizace. Po pečlivé analýze 
a konzultacích se v Prodrive Technologies rozhodli jít do toho naplno 
a zakoupili 5osé vysokovýkonné obráběcí centrum Hermle typu  
C 42 U s přídavným zásobníkem nástrojů ZM 160. 
 
OBRÁBĚCÍ CENTRUM HERMLE C 42 U POKRÝVÁ CELÉ SPEKTRUM 
OBROBKŮ 

Aby kromě potřebných kapacit 
mohli zajistit i požadovanou flexibilitu, 
investovali v Prodrive Technologies v 
krátké době do čtyřech dalších, téměř 
identicky vybavených 5osých vyso-
kovýkonných obráběcích center typu 
C 42 U, takže dnes je u nich v provozu 
pět těchto "průbojníků produktivity, 
kvality a flexibility". Aktuálně jsou v 
novém oddělení frézování u Prodrive 
Technologies tři obráběcí centra C 42 U 
propojená pomocí robotického systému 
RS 2 a dvě obráběcí centra C 42 U jako 
samostatně stojící systémy.  

Obráběcí centra C 42 U propojená robotickým systémem a zásob-
níkem obrobků se přednostně používají pro "Just-In-Time" přístup k 
výrobě malých dílů a malých sérií "čtyřiadvacet hodin denně" a dále 
pro společnou výrobu celých skupin dílů s vysokými požadavky na 
přesnost lícování a kompatibilitu součástí. Všechna obráběcí centra C 
42 U jsou vybavena vřeteny nástroje s max. otáčkami 18000 ot/min, 
naklápěcím otočným stolem NC s momentovým pohonem a průmě-
rem 440 mm, upínačem nástrojů HSK A 63, vysokotlakým přívodem 
chladicího maziva IPCH 80 bar a upínacím systémem obrobků s nulo-
vým bodem. Obě obráběcí centra C 42 U instalovaná jako samostatné 
systémy mají vždy přídavný zásobník ZM 160 s dalšími 160 nástroji.  
             
PARTNERSTVÍ OD ZAČÁTKU NA ROVNOCENNÉ ÚROVNI 

Odpovědní pracovníci Prodrive Technologies nakonec vyjádřili velkou 
spokojenost s partnerstvím s firmou Hermle: "Vycházejíce z mož-
ných velikostí součástí jsme zvolili model C 42 U, což se ukázalo 
jako správné, protože můžeme přesně vyrábět jak velké základní 
desky pro chladicí konstrukce, tak i malé díly s délkou hrany několik 
milimetrů. Obvykle se počty dílů pohybují mezi 10 až 500 kusy, ale 
často musíme vyrábět i prototypy a jednotlivé součásti, které jsou 
samozřejmě zapotřebí velmi rychle." 
 
www.prodrive-technologies.com

Zleva doprava: Sietze de Jong, Group Leader Operations u Prodrive Technologies, uprostřed Geert Cox, Managing Director Hermle-Nederland B.V. a Chris van Helmond Maschinenbediener z Prodrive Technologies v závodě Son

VÝROBNÍ SLUŽBY 
ZALOŽENÉ NA TECHNOLOGII

Pracovní prostor obráběcího centra C 42 U pro kompletní obrábění jak vysoce přesných, komplexních základních desek chladicích 
těles, tak i drobounkých přesných součástí pro mechatronické moduly

11

10



UŽIVATELÉ INTERTOOL, VÍDEŇ 

10.5.2016 – 13.5.2016

METALLOOBRABOTKA, Rusko  

23.5.2016 – 27.5.2016

ILA BERLIN AIR SHOW, BERLÍN 

1.6.2016 – 4.6.2016

MACHTOOL, POLSKO 

7.6.2016 – 10.6.2016

RAPIDTECH, ERFURT 

14.6.2016 – 16.6.2016

VALNÁ HROMADA, GOSHEIM 

6.7.2016

IMTS, CHICAGO 

12.9.2016 – 17.9.2016

AMB, STUTTGART 

13.9.2016 – 17.9.2016

TERMÍNY VELETRHŮ

Tiráž
Vydavatel: 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 
Redakce, koncepce:  Udo Hipp  
Grafická úprava:  Südpol. die andere agentur. · www.suedpol.com 
Příspěvky o uživatelích:  Edgar Grundler, VW 
Fotografie:  Inspirations · www.inspirations.de 
 Hermle AG · zákazníci společnosti Hermle 
Tisk:  Straub Druck + Medien – Schramberg 
Tyto informace jsou nezávazné. Děkujeme redakcím a nakladatelstvím za 
souhlas s použitím zveřejněných odborných článků a reportáží s uživateli.

NĚMECKO

  Hermle + Partner Vertriebs GmbH 
  Gosheim, Deutschland 
  www.hermle.de

  Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH 
  Gosheim, Deutschland 
  www.hermle.de
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  www.hermle.de
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  www.hermle-nordic.dk

ITÁLIE 
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NIZOZEMSKO 

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

RAKOUSKO 
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  pobočka Vöcklabruck, Rakousko 
  www.hermle-austria.de

POLSKO 
  Hermle Polska 
  pobočka Varšava, Polsko 
  www.hermle.pl

RUSKO

  Hermle Vostok OOO 
  Moskva, Rusko 
  www.hermle-vostok.ru
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  Hermle (Schweiz) AG 
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   www.hermle-schweiz.ch

  Hermle WWE AG 
  Neuhausen am Rheinfall, Švýcarsko 
   www.hermle-schweiz.ch

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

Zprava doleva Dipl.-Ing. (FH) strojírenství Herbert Kaut, jednatel; Jürgen Sauter, majitel; mistr nástrojař, odpovědný vedoucí výroby forem a od roku 2015 spolujednatel a obsluha stroje a 
programátor Dieter Lies; vedoucí výroby Arthur Stroppel a Kurt Löffler, rovněž obsluha stroje a programátoři

Na obrázku je pracovní prostor 5osého vysokovýkonného CNC 
obráběcího centra Hermle C 32 U s naklápěcím otočným stolem NC 
pro 5osé/5stranné kompletní/simultánní obrábění v jednom upnutí

40 LET UTUŽOVANÉ 
PARTNERSTVÍ

Od svého založení v roce 1974 
sází specialista na vstřikovací 
nástroje a plastovou techniku 
Kaut na frézovací stroje a CNC 
obráběcí centra firmy Hermle AG 

Herbert Kaut od začátku kladl vysoké nároky na 
sebe i na své odborné spolupracovníky a spolupra-
covnice, stejně jako na provozní vybavení. V tom, 
a především v zaměření na náročné technologie 
a součásti viděl šanci, jak se odlišit od konkuren-
ce. Jürgen Sauter, mistr nástrojař a dlouholetý 
vedoucí výroby forem, vysvětluje filozofii firmy: 
"Zaměřujeme se na vedoucí pozici v oblasti 
technologií, a proto klademe důraz na vysoce 
kvalifikovaný personál, moderní strojový park a 
dobře vybavená pracoviště. Od prvotního nápadu 
přes konstrukci a výrobu nástrojů, až po sériovou 
výrobu a servis představujeme uzavřený rele-
vantní procesní řetězec, který završujeme vysoce 
kvalitním vybavením." 
 
OD VRTÁNÍ A FRÉZOVÁNÍ 70 LET… 

Herbert Kaut pěstuje se společností Hermle úzké 
obchodní vztahy již 40 let. Již krátce po zahájení 
své činnosti si Herbert Kaut v roce 1975 opatřil 
univerzální frézovací stroj Hermle typu UWF 800. 
Vrchol dosavadního vývoje: 5osé vysokovýkonné 
CNC obráběcí centrum C 42 U pořízené v roce 
2012. Herbert Kaut: "Po všechna léta nám byla 

poskytována silná podpora, což bylo v dobách 
začátků éry CNC a především 5osé technologie 
velmi důležité. Faktor důvěry v dodanou techniku 
hraje při realizaci všech nejmodernějších a vysoce 
komplexních obráběcích technologií velkou roli 
a je nedílnou součástí úspěchu naší společnosti. 
Z tohoto hlediska má společnost Hermle nezane-
dbatelný podíl na našem úspěchu po celých 40 
let rozvoje našeho podnikání. A proto budeme na 
inovačních schopnostech a na výkonnosti tohoto 
partnera stavět i v budoucnu." 

…PO SOUČASNÉ 5OSÉ/5STRANNÉ KOMPLETNÍ/
SIMULTÁNNÍ OBRÁBĚNÍ   

Až na dvě mezitím prodaná obráběcí centra využí-
vá Kaut stále ještě všechny stroje pro nejrůznější 
obrábění při výrobě nástrojů a forem. Doposud 
byly stroje pouze udržované a jinak jsou denně v 
provozu. "Pracujeme podle potřeby v jedné nebo v 
několika směnách a jsme odkázáni na spolehlivost 
frézovacích strojů a obráběcích center. Servis Her-
mle musíme označit jako vzorový, nikdy nás nene-
chal ve štychu, resp. vždy nám v případě potřeby 
brzy pomohl." Navíc jsme vždy také profitovali z 
inovační síly společnosti Hermle, což je 

vidět na příkladu 5osého vyso-
kovýkonného CNC obráběcího 
centra C 42 U" říká Jürgen 
Sauter. 

C 42 U SE ZM 160 =  
5OSÉ OBRÁBĚNÍ A VYŠŠÍ 
EFEKTIVITA PROCESŮ 

Tento stroj je vybaven přídav-
ným zásobníkem ZM 160 se 
160 nástroji, takže obsluha má 
včetně strojového zásobníku k 
dispozici celkem 202 nástrojů. 
Z toho však neprofituje jen 
obsluha stroje, ale i konstruktéři 
a programátoři forem a vstřiko-

vacích nástrojů. Velký výběr nástrojů umožňuje 
jednak určitou standardizaci při konstrukci tva-
rových desek a dílů, ale pomáhá i šetřit náklady 
na nástroje. Na druhou stranu se díky velkému 
výběru může v jednom upnutí provést kompletní 
hrubování a dokončování, čímž se ušetří doba 
výměny a seřízení a obrábění se může provádět i 
přes noc.

www.kaut.info


