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C 400: dynAMIKA –  
PŘESnOST – SPOLEHLIVOST
iTnC 530 v provedení HSCI a nové varianty stolu

TECHnOLOGIE MPA
Komplexní výroba velmi složitých součástí
speciálně pro zákazníky společnosti Hermle

REPORTáŽE SE ZáKAZníKy
Z oborů výroby křišťálového skla,
nástrojářství a techniky třískového obrábění

nOVý šKOLICí PROGRAM
Sjednocení různých
kurzů do nového systému



Stroj C 400 společnosti Hermle je upravená verze modelu 
C 400 basic – dynamické obráběcí centrum, které patří 
do základní kategorie pětiosého/pětistranného obrábění. 
díky novým řídicím jednotkám, rozšířeným  
programovacím funkcím a mnoha doplňkům se teď 
ovládá ještě snadněji.

osvědčené zkušenosti 

Obráběcí centrum C 400 je výsledkem našich osvědčených zkušeností v oblasti pětiosé techno-

logie, které se plně uplatnily v podobě stolu se šnekovým pohonem. Všechny stoly se kompletně 

vyrábějí pouze v Gosheimu. 

V tomto novém a vylepšeném obráběcím centru s modifikovanou konstrukcí Gantry lze dyna-

micky a souběžně na 5 osách a 5 stranách obrábět obrobky až do 600 kg. široká nabídka funkcí 

umožňuje vysoce přesnou a ekonomickou výrobu dílů. Rekordně rychle a dokonale přesně lze 

frézovat velmi obtížně obrobitelné materiály. Stále je zachována maximální přesnost a vysoká 

dostupnost stroje.

Různé naklápěcí otočné stoly nC jsou ideální k zahájení práce s pětiosou technologií.

SPOLEčnOST. SPOLEčnOST.

3osé

850 x 700 x 500 mm

max. 2000 kg

Ø 650 x 500 mm

max. 600 kg

Kolizní okruh: Ø 1020 mm

5osé 

RozměRy obRobKu
Vlastnosti stroje C 400:
– velký výkyvný rozsah obrobků v pracovním prostoru
– využití celého rozsahu pojezdu
– velký kolizní okruh mezi bočnicemi stolu

Předmluva
Vážení obchodní partneři a zákazníci,
spolupracovnice a spolupracovníci,

máme za sebou nesnadný rok, ve kterém naše firma oslavila 
75 let existence, a před námi je podobně obtížný rok 2014.  
nejistá situace trvá a stále je na místě opatrnost, ale díky 
velkému objemu stávajících zakázek budeme už v prvním 
čtvrtletí 2014 vyrábět s větší kapacitou.  
našim zákazníkům bychom tedy chtěli velmi poděkovat za 
důvěru, kterou vkládají do našich výrobků!

Také v nadcházejícím roce nabídneme některé novinky. na 
firemní výstavě od 9. do 12. dubna 2014 představíme nový 
model stroje, který bude hned potom k dodání.

dvěma stavebními událostmi v Gosheimu se připravíme na 
rostoucí požadavky trhu. Zahájili jsme stavbu restaurace pro 
návštěvníky, abychom svým hostům pobyt v areálu Hermle co 
nejvíce zpříjemnili. Tato přístavba k naší administrativní budo-
vě bude zprovozněna v dubnu 2014 a první zkouškou projde 
při firemní výstavě. V dubnu 2014 také začneme stavět mon-
tážní halu. Po jejím dokončení se z Tuttlingenu do Gosheimu 
přestěhuje společnost Hermle Leibinger Systemtechnik. nová 
hala poskytne optimální výrobní podmínky pro automatizační 
řešení, speciální konstrukce a montáž našeho největšího obrá-
běcího centra C60. 

Já osobně jsem se rozhodl ukončit ke 31. březnu 2014 své 
dlouholeté působení jako mluvčí představenstva. Moje práce 
ve firmě Hermle byla náročná, ale také zajímavá a naplňující 
a dodnes mě těší. Proto se neloučím úplně, ale zůstávám s 
podnikem v úzkém kontaktu. dále se budeme často potkávat, 
i když bude má spolupráce s týmem Hermle trochu volnější. 
Odpovědnost za podnik dále ponesou ti, kteří se už osvědči-
li – moji dlouholetí kolegové z představenstva Günther Beck, 
Franz-Xaver Bernhard a Alfons Betting. Jim i všem ostatním 
pracovníkům přeji i do budoucna mnoho úspěchů.
 
Všem děkuji za dobré vztahy, mnoho  
zajímavých rozhovorů a setkání a dlouholetou  
příjemnou spolupráci.

S díky a upřímnými pozdravy

dietmar Hermle 

Pojížděcí dráha X – y – z:   850 – 700 – 500 mm

otáčky:  15000 / 18000 ot./min. 

Lineární rychloposuv X – y – z: 35 m/min.

Lineární zrychlení X – y – z: 6 m/s2

Řídicí systém:  itnC 530

teChnICKé údaje

tuhý upínací stůl
upínací plocha: 1070 x 700 mm
max. zatížení stolu: 2000 kg

naklápěcí otočný stůl nC
upínací plocha: Ø 440 mm
max. zatížení stolu: 400 kg

Pomocné upínací desky
upínací plocha: 920 x 490 mm

naklápěcí otočný stůl nC
upínací plocha: Ø 650 x 540 mm
max. zatížení stolu: 600 kg

další informace
www.hermle.de/c400/tischvarianten

uPínaCí stoLy

Přesnost ve všech směrech

www.hermle.de/c400

40 let 
Manfred Mielke

25 let 
Stefan Mauch 

Hermann Ritter 

Holger Steger 

Gerd Zisterer 

Edgar Staiger

10 let 
Oliver Stengelin 

Tanja niebel 

Linda Bernhard 

Markus Braun 

Michele de Luca 

Bernd dreher 

Sven Engler 

daniel Feldi 

Matthias Haller 

Stefan Hermle 

Ralf Müller 

Richard Ritter 

Kevin Simon 

Johannes Weber 

Harald Friz 

Kai Bacher 

Lars Hofmann 

Rita Lach 

Wolfgang Zimmerer 

Veronika Seifriz 

Peter Tilitz

našI 
jubILantI 2013
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UŽIVATELé.

MnOHOTVáRné FRéZOVání 
PRO UMěLECKé SKLáŘE

Zleva: Christian Vollmer (vedoucí konstrukce forem a nástrojů) 
a Coskun yesiltas (programátor a operátor strojů pro konstrukci 
forem a nástrojů) před vysoce výkonným pětiosým CnC 
obráběcím centrem C 30 U vybaveným řídicí jednotkou Heiden-
hain iTnC 530, která je pro výrobu forem a nástrojů optimální.

německou technologii pětiosého obrábění využívá francouzský výrobce  
uměleckého křišťálového skla Lalique, a to k výrobě složitých modelů, forem a  
nástrojů i vytváření textury vysoce kvalitních luxusních výrobků z křišťálového skla.

další nástrojová forma ze speciální formařské litiny k odlévání 
exkluzivní sochy z křišťálového skla.

Filigránsky frézovaná nástrojová forma na mísu s jemnými 
detaily.

Pracovní prostor obráběcího centra Hermle C 30 U s naklápěcím 
otočným stolem nC (Ø 630 mm) pro pětiosé kompletní obrábění 
složitých trojrozměrných prototypů, modelů a nástrojových 
segmentů.

SPOLEčnOST.

Rene LaLique 

…se narodil v roce 1860 v Ay v kraji Champagne a byl jedním z nejznámějších 

šperkařů a sklářů období art deco a především francouzské odnože secese – 

art nouveau. 

Až do své smrti v roce 1945 se R. Lalique vyvíjel od kreslíře a návrháře 

šperků přes jejich výrobce až v podnikatele, jehož dílny a továrny vyráběly 

především umělecké sklo podle vlastních návrhů. 

Po 1. světové válce otevřel v roce 1921 v alsaském Wingen-sur-Moder větší 

továrnu, která je dnes základnou výroby uměleckého skla značky Lalique a v 

současné době zaměstnává celosvětově asi 500 pracovníků. 

uMěLeCké zPRaCovÁnÍ oLovnatéHo kŘišŤÁLovéHo skLa sPoJuJe 

tRadičnÍ a ModeRnÍ PRvkY

Aby bylo možné vyhovět velmi vysokým nárokům zákazníků i vlastním náro-

kům, probíhá vývoj, konstrukce a výroba modelů, forem a nástrojů ve vlast-

ním závodu. Každý rok se tady vyrobí asi 60 nových nástrojových 

forem s velmi různou úrovní složitosti. Protože trend směřuje ke 

stále větším exkluzivním originálům z křišťálového skla, bylo 

třeba pořídit obráběcí centrum schopné racionálně zajistit 

kompletní obrábění větších nástrojových seg-

mentů. Protože se běžný způsob výroby nástro-

jů obráběním ve více fázích a tříosá technologie 

ukázaly jako neefektivní, byla zvolena pětiosá 

technologie.

veLkÝ Posun k Pětiosé teCHnoLoGii

Po delším hodnocení a testování přesvědčil  

Christiana Vollmera a jeho kolegy nakonec jen je-

den výrobek, a to vysoce výkonné pětiosé CnC obrá-

běcí centrum C 30 U společnosti Hermle. 

Tento stroj má poměrně velký rozsah pojezdu a pracovní prostor, což vyho-

vuje nástrojářským a formařským požadavkům firmy Lalique z hlediska kom-

pletního obrábění větších nástrojových dílů. V kombinaci s velkým naklápěcím 

otočným stolem nC průměru 630 mm vzniká pro pětiosé kompletní obrábění 

netušený prostor, který se využívá kreativním způsobem. na obráběcím cent-

ru C 30 U v současné době probíhá nejen výroba prototypů a modelů z mode-

lářských materiálů a nástrojů, resp. nástrojových segmentů ze speciálních litin 

a nástrojové oceli, ale také se na odlitcích z křišťálového skla obrábějí např. 

filigránské dekory a textury. 

Aby bylo možné všechna tato obrábění provést v jednom procesu, resp. na 

jedno nebo málo upnutí, používá stroj zásobník nástrojů se 32 místy, který 

úplně postačuje. nástroje se upínají pomocí upínače HSK-A63 a rotují rychlos-

tí až 18000 ot./min. podle nastavení a kombinace faktorů obráběný materiál/

tvarově přesný nástroj/optimální parametry.

PokRYtÍ vÝkonu standaRdnÍM oBRÁBěCÍM CentReM C 30 u

Takto Christian Vollmer celkově zhodnotil obráběcí centrum Hermle C 30 U 

a zvýšení výkonu, kterého s ním dosáhli ve výrobě prototypů, modelů, 

nástrojů a forem a obrábění křišťálového skla: „Máme na skladě ně-

kolik tisíc tvarových nástrojů pro výrobky, které se většinou použijí 

jen párkrát, protože se jedná o unikáty nebo exkluzivní malé sé-

rie. Abychom mohli vyhovět vysokým nárokům 

zákazníků z celého světa, je zásadní, abychom 

mohli přímo frézovat tvary hrubováním a dokon-

čováním v navazujících procesech.  

Je potřeba méně manipulace, což šetří spoustu 

času a peněz. Obráběcí centrum využíváme pro 

všechny potřebné práce, protože jeho provedení a 

kvalita vyhovuje skutečně všem našim způsobům 

aplikace.“

www.lalique.com

Celý článek najdete na webu www.hermle.de 

v části news/Anwenderberichte.

GEnERATIVní VýROBA 
TECHnOLOGIí MPA

Pracovní prostor pětiosého obráběcího centra s integrovanou technologií MPA při výrobě  
nástrojové vložky.

Výroba hřídele s chladicím kanálkem z materiálu 1.2344  
(kalitelná ocel pro práci zatepla, H13).

Vstřikovací forma z materiálu 1.2344  
(kalitelná ocel pro práci zatepla, H13).

Píšťalka z materiálu 1.2344  
(kalitelná ocel pro práci zatepla, H13).

mateRIáLy –  
KoVoVé PRášKy

základním materiálem pro tuto metodu 
nanášení jsou kovové prášky s ve-
likostí zrna od 25 do 75 μm. Pomocí 
výplňových materiálů rozpustných ve 
vodě lze vytvořit vnitřní geometrické 
tvary a vybrání. Po dokončení výroby se 
materiál z dílu vymyje, takže vzniknou 
požadované dutiny.

obRobKy

metodou mPa lze vyrábět temperovatel-
né nástroje a vložky do forem s vnitřními 
chladicími kanály nebo integrovanými 
topnými tělesy. Lze vyrábět také kulaté 
díly s těmito vlastnostmi.

Lze zpracovávat tyto 
materiály:
– kalitelná ocel pro práci zatepla 1.2344 (h13)

– nerezavějící ocel 1.4404 (316L)

–  výplňový materiál pro vnitřní geometrické tvary 

(rozpustný ve vodě)

— měď, bronz, titan...

www.heRmLe-geneRatIV-FeRtIgen.de

saLes.hmg@heRmLe.de

Technologií MPA (nanášení kovových prášků – Metall-Pulver-Auftragsver-

fahren) zahajuje svou činnost firma Hermle Maschinenbau GmbH (HMG) 

se sídlem v Ottobrunnu u Mnichova, která je 100% dceřinou společností 

koncernu Maschinenfabrik Berthold Hermle AG. Jako poskytovatel služeb v 

oboru generativní výroby má HMG k dispozici rozsáhlé znalosti a mnoho dílů 

z různých odvětví, testovaných za provozních podmínek.

nanÁšenÍ a tŘÍskové oBRÁBěnÍ JednÍM stRoJeM

Technologií MPA se vyrábějí díly z kovového prášku, které lze používat za 

provozních podmínek. Technologie MPA je tepelné vstřikování kovových 

prášků, kterým lze generativně vyrábět velkoobjemové díly s téměř libovol-

nou vnitřní geometrií.

koMBinaCe nanÁšenÍ a tŘÍskovéHo oBRÁBěnÍ MateRiÁLu

Integrace nanášecí jednotky do pětiosého obráběcího centra Hermle 

umožňuje používat hybridní výrobní procesy – nanášení materiálu a třískové 

obrábění jedním kombinovaným strojem. Programy, ve kterých se střídají 

nanášecí a třískové obráběcí postupy, se vytvářejí pomocí vlastního  

softwaru CAd/CAM pro proces MPA s názvem MPA Studio. Tento software je 

schopen simulovat celý průběh procesu i funkce zajištění kvality, takže pro 

technologii MPA představuje flexibilní a všestranný nástroj.

anaLÝza MateRiÁLu a kontRoLa kvaLitY

K výrobě dílů je nutné pro každý použitý kovový prášek optimalizovat pa-

rametry procesu. Vlastnosti vytvořené struktury se určují dlouhými sériemi 

zkoušek s referenčními díly. 

Maschinenbau GmbH
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v RoCe 1991

založili Josef Reisinger († 2007) a Herbert Höcherl 

v bavorském Walderbachu firmu Höcherl & 

Reisinger Zerspanungstechnik GmbH, která se 

z klasického malého závodu postaveného na 

2 lidech vypracovala na současného vzorného 

poskytovatele technologií s 80 zaměstnanci. Aby 

vždy kompletně vyhověli požadavkům zákazníků, 

zaměřují se na všechny související technologie 

jako soustružení, frézování, broušení a erodování 

a vždy vyráběli přesné díly na CnC strojích s od-

povídajícím výkonem. Herbert Höcherl k dlouhole-

tému pevnému partnerství se společností Hermle 

uvedl: „dřív byla oblast kolem Chamu dost chudá, 

ale dneska je tady dobře rozvinutý průmysl. Proto 

jsme z hlediska výkonu, přesnosti a technické 

dostupnosti zvláště u frézování nechtěli žádné 

kompromisy a jako jeden z prvních strojů jsme 

si pořídili univerzální frézku UWF 1001/HTC od 

firmy Hermle.“

od univeRzÁLnÍCH FRézek s MěničeM 

nÁstRoJŮ…

Později byly po několik let základem úspěšného 

podnikání dvě univerzální frézky a několik sou-

struhů a konvenčních strojů. dnes je ve výrobní 

hale ve Walderbachu, která se rozrostla na  

6500 m2, 21 obráběcích center Hermle, z toho 

dokonce 18 s kompletním technologickým vyba-

vením pro náročné pětiosé/pětistranné souběžné/

kompletní obrábění. Herbert Höcherl k tomu s 

oprávněnou hrdostí dodává: „naše první stroje 

Hermle jsou dodnes v provozu, což svědčí o jejich 

vysoké kvalitě a dlouhodobé přesnosti. 

V současné době používáme po několika pětiosých 

centrech Hermle řad C 600 U, C 800 U a hlavně  

C 40 U, C 42 U a také jeden stroj C 50 U MT. Vždy 

doplňujeme stroje nejnovější generace, takže 

také stále zlepšujeme svou nabídku špičkového 

kompletního obrábění.“

…aŽ k vYsoCe vÝkonnÝM PětiosÝM CnC 

oBRÁBěCÍM CentRŮM s autoMatiCkÝMi 

RoBotY neBo inteGRovanou soustRuŽniC-

kou teCHnoLoGiÍ  

Herbert Höcherl nakonec fungující partnerství s 

firmou Hermle a úzce související úspěch svého 

podniku shrnuje takto: „díky širším možnostem 

strojů Hermle jsme svou odbornost v oboru 

obrábění rozšiřovali na stále větší díly. Ze spoleh-

livosti těchto strojů a kvality servisu jsme dodnes 

nadšení. 

Protože zvyšujeme svou výkonnost a úroveň 

automatizace strojů, můžeme efektivně vyrábět 

i středně velké série. dnes tedy těžiště naší čin-

nosti tvoří výroba prototypů, jednotlivých kusů 

a malých sérií. Ve třísměnném provozu vyrábíme 

hlavně obrobky z ušlechtilé oceli a hliníku. 

Zvláště při obrábění dílů z ušlechtilé oceli jsou 

stroje a nástroje často velmi namáhány, ale na 

strojích Hermle se to už léta nijak neprojevuje“.

www.hoecherl-reisinger.de

sPoLečnost HoFMeisteR s.R.o.

…založil v roce 1990 Václav Hofmeister a je i za hranicemi česka 

uznávaným specialistou na výrobu přesných dílů.

Po vstupu Jindřicha Hofmeistera se zaměřila na dodávky obrábě-

cích nástrojů českým kovoobráběčským podnikům a subdodávky 

přesných dílů. 

V současné době pracuje v plzeňském podniku bratrů Hofmeiste-

rových kolem 110 kvalifikovaných pracovníků, z toho asi 60 v me-

chanické výrobě. Využívají širokou obchodní nabídku standardních 

nástrojů různých výrobců i svou odbornost v oblasti speciálních 

nástrojů. 

Ze svých zkušeností v nástrojářství a know-how v oblasti třísko-

vého obrábění podnik těží také při CnC výrobě přesných dílů pro 

různá průmyslová odvětví.

identiFikované a dŮsLedně vYuŽÍvané sYneRGiCké 

eFektY

špičková úroveň, která se dnes těší obecnému uznání, je založena 

na dobrých pracovnících a odpovídajícím výkonném strojovém 

parku. Jindřich Hofmeister jasně zdůrazňuje: „Když jsme začínali 

zavádět výrobní program nástrojů, chtěli jsme vytvořit ucelené 

portfolio schopné uspokojit požadavky všech zákazníků. 

Abychom stále náročnější obrábění zvládli kvalitně, a přitom efek-

tivně, rozhodli jsme se vyrábět na základě standardních nástrojů, 

respektive otočných břitových desek žádané speciální nástroje.  

Aby byla výroba těchto speciálních nástrojů racionální i kvalitní, 

spoléháme se mimo jiné na německé přesné obráběcí stroje. 

dvě pětiosá CnC obráběcí centra Hermle rozšířila naše možnosti 

obrábění a zároveň zvýšila naši kapacitu, kterou plně využíváme 

pro výrobu nástrojů a zakázkové třískové obrábění ve dvou- až 

třísměnném provozu.“ 

na obráběcích centrech Hermle se pětiosou technologií vyrábějí 

především základní držáky složitých speciálních nástrojů. Výroba je 

výrazně rychlejší, celkově přesnější a především mnohem flexibil-

nější než dříve. 

Pětiosé koMPLetnÍ oBRÁBěnÍ sLoŽitÝCH nÁstRoJŮ

Také kolegové z výroby velmi chválí výkonnost, vysokou aplikační a 

provozní flexibilitu, odolnost a dlouhodobou přesnost obou obrábě-

cích center Hermle – C 20 U a C 40 U. 

na vysoce výkonném pětiosém CnC obráběcím centru C 20 U se 

nejčastěji vyrábí základní tělesa nástrojů a náročné zakázkové 

obrobky. na větším vysoce výkonném pětiosém CnC centru C 40 U 

se obrábějí mj. nástrojové držáky s dlouhým vyložením a speciální 

dlouhé díly.

se dvěMa oBRÁBěCÍMi CentRY Lze zvLÁdnout veLMi  

šiRoké sPektRuM dÍLŮ

nakonec Jindřich Hofmeister shrnuje: „díky zásobníkům nástrojů 

pro obráběcí centra Hermle, které jsou i ve standardní verzi dost 

velké, můžeme třísměnný provoz s úplným personálním obsazením 

rozšířit o víkendový jednosměnný provoz s malým počtem pracovní-

ků. Využíváme ho k obrábění složitých nástrojů a dílů s delší dobou 

zpracování a pracovníci obsluhují více strojů zároveň, takže roste 

výkonnost a efektivita výroby a speciální nástroje se k zákazníkům 

dostanou ještě rychleji."

www.hofmeister.cz

UŽIVATELé. UŽIVATELé.

PEVné PARTnERSTVí PRO  
dLOUHOdOBý úSPěCH

Zleva: Pavel Kožmín (vývoj, konstrukce a zajištění kvality), Jindřich Hofmeister 
(jednatel a spolumajitel společnosti) Jiří němeček (operátor stroje)  
– všichni z plzeňské firmy Hofmeister s.r.o. Vpravo Pavel němeček (manažer prodeje  
v pražské pobočce Hermle česká Republika), který pro firmu Hofmeister zajišťuje  
péči o zákazníka.

Jak česká firma Hofmeister s.r.o., specializovaná na výrobu  
nestandardních nástrojů, efektivně plní požadavky svých zákazníků 
na speciální obráběcí nástroje pomocí obráběcích center Hermle.

Obrábění držáku speciálního nástroje s dlouhým vyložením na obráběcím centru 
Hermle C 40 U s opěrným ramenem; opěrné rameno je usazeno na saních a umožňuje 
obrábění dílů dlouhých až 250 mm i vlnitých dílů.

EFEKTIVní VýROBA 
SPECIáLníCH náSTROJů

Malá ukázka speciálních frézovacích 
nástrojů, které firma Hofmeister 
s.r.o. vyvinula, vyrobila a zkomple-
tovala se standardními otočnými 
břitovými deskami.

Zleva: Herbert Höcherl (jednatel společnosti Höcherl & Reisinger 
Zerspanungstechnik GmbH) a Josef Paulus  
(vedoucí frézovací výroby Höcherl & Reisinger) a vpravo  
Manfred Moser (servisní pracovník Hermle + Partner  
Vertriebs GmbH), který pro Höcherl & Reisinger zajišťuje péči o  
zákazníka, před robotickou buňkou RS3 flexibilního výrobního 
systému FFS.

Jak se výrobce obráběcí techniky Höcherl & Reisinger díky obráběcím centrům 
Hermle stal žádaným poskytovatelem technologií pro přesné díly.

Vlevo: Robot manipulující s paletou pro obrobky. Robot odebere paletu z regálu a položí ji na stanovený stůl stroje. Předtím vyndal  
paletu s hotovým dílem a odložil ji do zásobníku. Osazený robot zajišťuje také manipulaci s paletami nahoru a dolů na vkládacím místě.

Vpravo: Strojový park Hermle na ploše 6500 m2 ve výrobním středisku firmy Höcherl & Reisinger v bavorském Walderbachu,  
mj. flexibilní výrobní systém (FFS) tvořený dvěma vysoce výkonnými pětiosými CnC obráběcími centry  

C 42 U a robotickým systémem RS3 se zásobníkem nástrojů.

Celý článek najdete na webu www.hermle.de 

v části news/Anwenderberichte.

Celý článek najdete na webu www.hermle.de 

v části news/Anwenderberichte.
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– HeidenHain BasiC – vÝMěnÍk PaLet 150 / 160 / 850

 Samostatná obsluha a programování obráběcích center s výměníkem palet

– HeidenHain BasiC – PCs4 / Rs05

 Samostatná obsluha robotických buněk

sPeCIaLIzoVané semInáŘe

SEMInáŘE.

– HeidenHain BasiC – zÁkLadY

 Samostatná obsluha a programování CnC strojů na 3 osách

– HeidenHain uPGRade

 Ovládání a programování nejnovějších funkcí

– HeidenHain add on – LaseRové MěŘenÍ nÁstRoJŮ

 Samostatné měření a kontrola nástrojů

– HeidenHain add on – sPRÁva nÁstRoJŮ HsCi / tnC640 / tCs

 Samostatná obsluha a programování nástroje a přídavného zásobníku

– HeidenHain BasiC – PRoGRaMovÁnÍ LiBovoLnÝCH oBRYsŮ

 Programování složitých obrysů v řídicím systému

- HeidenHain – nakLÁPěnÍ RovinY (zÁkLadY)

– HeidenHain advanCed – nakLÁPěnÍ RovinY (RozšÍŘenÍ)

– HeidenHain BasiC – nakLÁPěCÍ CYkLus 19

 Samostatná obsluha a programování CnC strojů na 5 osách

– HeidenHain BasiC – MiLLtuRn

 Samostatná obsluha a programování strojů typu MT

– HeidenHain BasiC – uŽivateLé aPLikaCÍ CaM

 Seznámíte se s možnostmi programování CAM v řídicím systému iTnC 530.  

 Získáte také podněty týkající se výstupů do systému CAM pro další zpracování.

– sieMens BasiC sHoPMiLL PL (PoweRLine)

– sieMens BasiC din iso PL

– sieMens BasiC sHoPMiLL sL oPeRate (soLutionLine)

– sieMens BasiC din iso sL oPeRate

 Samostatná obsluha a programování CnC strojů na 3 osách

– sieMens add on – LaseRové MěŘenÍ nÁstRoJŮ

 Samostatné měření a kontrola nástrojů

– sieMens add on – sPRÁva nÁstRoJŮ tdi / tCs

 Samostatná obsluha a programování zásobníku nástrojů

– sieMens BasiC – nakLÁPěnÍ

 Samostatná obsluha a programování CnC strojů na 5 osách

– sieMens BasiC – MiLLtuRn

 Samostatná obsluha a programování strojů typu MT

záKLadní semInáŘe

Podrobnou nabídku školení najdete na webu www.hermle.de 

v části dienstleistungen/Schulungen.

Efektivně vám ukážeme, jak s našimi produkty dosáhnete nejlepších výsledků. 
náš školicí tým se těší na vaši účast!

PanÍ HeLGa nann

PanÍ susanne dResen

Telefon: +49 (0) 7426 95-6179

Fax: +49 (0) 7426 95-6184

www.hermle.de/dienstleistungen

AWT-Schulungen@hermle.de
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KontaKtní osoba

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

  Předváděcí středisko Hermle  
  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

česko 

  Hermle česká republika 
  Organizační složka  
  pobočka Praha, česko 
  www.hermle.cz

usa 

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

PRAKTICKá šKOLEní

na všechny semináře se lze přihlásit v gosheimu i v našem  
předváděcím středisku Kassel-Lohfelden.

euRoMoLd FRankFuRt, něMeCko 
3.–6.12.2013

noRteC HaMBuRk, něMeCko 
21.–24.1.2014

Metav düsseLdoRF, něMeCko 
11.–15.3.2014

teCHnisHow utReCHt, nizozeMsko 
11.–14.3.2014

MeCsPe-euRostaMPi PaRMa, itÁLie 
27.–29.3.2014

veRktoGMnYastikeR odense, dÁnsko 
1.–4.4.2014

oPen House GosHeiM, něMeCko 
9.–12.4.2014

inteRtooL vÍdeň, Rakousko 
6.–9.5.2014

vaLnÁ HRoMada 

GosHeiM, něMeCko 

2.7.2014

aKCe
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