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01.1
ROBOTRENDSZEREK

KOMPAKT ÉS MODULÁRIS

A következőkhöz rendelhető: 
C 250, C 400, C 12, C 22 és C 32
Szállítási súly: max. 10 kg

A Hermle automatizálási megoldásainak legfelső kategóriáját a robotrendszerek 
jelentik. Egyedi és rendkívül rugalmas, akár palettakezelésről, akár a munkadarabok 
cseréjéről van szó a matricákból vagy közvetlenül a tárolóból. Egyszeres vagy dupla 
megfogó megfogócseréje a még nagyobb rugalmasság érdekében. A legkülönbö-
zőbb méretezésű tárak az ügyfelek egyedi igényeinek kielégítése érdekében.

A robotrendszerek minden Hermle megmunkálóközpontra adaptálhatók és külön-
böző kivitelekre vannak felosztva. A kis palettákhoz és alkatrészekhez ajánlott RS 
05-2 robotrendszertől kezdve, az akár 420 kg-os szállítási súlyhoz is használható 
RS 3 robotrendszeren keresztül egészen a lineárisan összekapcsolt, kiváló termelé-
kenységű berendezésig.

RS 05-2 robotrendszer

RS 2 robotrendszer RS 1 robotrendszer RS 05-2 típusú robotrendszer megfogója



KOMPAKT ÉS MODULÁRIS

A következőkhöz rendelhető: 
C 12, C 22, C 32,  C 42, C 250 és C 400
Szállítási súly: max. 60 kg

SOKOLDALÚ ÉS EGYEDI

A következőkhöz rendelhető:
C 400, C 650, C 32, C 42 és C 52
Szállítási súly: max. 420 kg 

MAXIMÁLIS TERMELÉKENYSÉG ÉS  
VARIÁLHATÓSÁG

A következőkhöz rendelhető: 
C 250, C 400, C 650, C 22, C 32, C 42 és C 52
Szállítási súly: max. 420 kg

RUGALMAS ÉS SOKOLDALÚ

A következőkhöz rendelhető: 
C 250, C 400, C 650, C 22, C 32, C 42 és C 52
Szállítási súly: max. 240 kg

 - Egyedi méretezés a munkadarabok és alka-
trészcsaládok gazdaságos gyártásához

 - Rövid be- és kirakodási ciklusok

 - Előzetesen beprogramozott folyamatvezérlés

 - Rugalmas tárméretezés

 - Különböző megfogórendszerek

 - Palettakezelés

 - Alkatrészkezelés

 - Matricakezelés

 - Szerszámkezelés

 - Intuitív módon használható  
HACS* kezelőszoftver

ELŐNYÖK

*csak RS 05-2 esetén / RS 1

RS 1 robotrendszer RS 2 robotrendszer

RS 3 robotrendszer RS lineáris robotrendszer



01.2
PALETTACSERÉLŐ

A palettacserélő rendszereinkkel új utakon járunk, hiszen a rendkívül dinamikus 
megmunkálóközpontjaink felszerszámozása a főidővel párhuzamosan történik.  
A kiegészítésként adaptálható tárolórendszereinkkel tovább fokozható a termelé-
kenység: A megmunkálóközpontok beállíthatók egy palettatárolóval a kevés dolgo-
zót igénylő/dolgozó nélküli gépi futásidőkhöz a termelést szem előtt tartva, vagy az 
ügyfél egyedi kívánságának megfelelően a legkülönbözőbb alkatrészspektrumokkal. 

Opcionálisan forgatható  
felszerelési hely PW 150 palettacserélő 8-szoros tároló

Dupla megfogó 2 x 150 kg-hoz

C 62 U PW 3000 palettacserélővel



 - Teljesen szabadon hozzáférhető  
megmunkálóközpont*

 - Egyszerű és gyors felállítás

 - Nem szükséges rögzíteni a padlóban

 - Komplett szállítás (nincs szétszerelés)

 - A felszerelési hely opcionálisan forgatható

 - Palettatároló

 - Intuitív módon használható HACS  
kezelőszoftver

ELŐNYÖK

KOMPAKT ÉS NAGY TÁROLÓVAL
 
A következőkhöz rendelhető: C 12
Szállítási súly: max. 100 kg

MEGBÍZHATÓ ÉS CÉLSZERŰ 
 
A következőkhöz rendelhető: C 42 U / (MT)
Szállítási súly: max. 850 kg

A LEGNAGYOBB ALKATRÉSZEKHEZ IS  
ÁTALAKÍTHATÓ
 
A következőkhöz rendelhető: C 52 U / (MT) és  
C 62 U / (MT) | Szállítási súly: max. 3000 kg

KOMPAKT ÉS NAGY TÁROLÓVAL

A következőkhöz rendelhető: C 22
Szállítási súly: max. 150 kg

NAGY/NEHÉZ ALKATRÉSZEKHEZ

A következőkhöz rendelhető: C 52 U / (MT)
Szállítási súly: max. 2000 kg

PW 100 palettacserélő

PW 850 palettacserélő

PW 3000 palettacserélő

PW 150 palettacserélő

PW 2000 palettacserélő

*C 12 / C 22 típusoknál



01.3
KEZELŐRENDSZEREK

A gazdaságos gyártáshoz. A legkülönbözőbb formájú, méretű és súlyú paletták 
kezelése a költségek és az időráfordítás csökkentése érdekében a kezelőrendszerek 
segítségével nagy mértékben automatizálható.

HS flex két palettatároló modullal és felszerelési hellyel, C 42 U megmunkálóközpontra adaptálva. 



ELŐNYÖK 

 - Automatizálási megoldás magas paletta-
készletezéshez

 - Optimalizált, kezelőbarát bejutás 
a megmunkálóközponthoz

 - Nem szükséges rögzíteni a padlóban

 - Egyszerű és gyors felállítás és üzembe 
helyezés

 - Intuitív módon használható HACS  
kezelőszoftver

EGYSZERŰ ÉS CÉLSZERŰ
 
A következőkhöz rendelhető:  
C 12, C 22, C 32 és C 42
Szállítási súly: max. 300 kg

IH-rendszerek

RUGALMAS ÉS KOMPAKT
 
A következőkhöz rendelhető:  
C 250, C 400, C 12, C 22, C 32 és C 42
Szállítási súly: max. 450 kg

HS flex kezelőrendszer

RUGALMAS ÉS KOMPAKT
 
A következőkhöz rendelhető:  
C 400, C 650, C 32 és C 42
Szállítási súly: max. 1 200 kg

HS flex heavy kezelőrendszer



 - Magasabb kihasználás

 - Nagyobb termelési kapacitás

 - Minimális a gép óradíja

 - Rövidebb a megrendelések átfutási ideje

 - Alacsonyabb lekötött tőke

 - Függetlenedés a személyzettől

 - Kevesebb leállás

 - Jobb időbeosztás

 - A személyi költségek aránya alacsonyabb

ELŐNYÖK

Átlagos géphasználat 
(egyedi gyártás)

Átlagos géphasználat 
(sorozatgyártás)

Miért van szükség automatizálásra? Mindig is voltak kísérletek arra, hogy megköny-
nyítsék az emberi munkát, elkerüljék a monoton és nehéz munkát, és hogy még 
gazdaságosabban üzemeltessék az alkalmazott termelőberendezéseket. Az elsődle-
ges cél a főidők növelése és a mellékidők csökkentése. Ezáltal minimalizálódik a gép 
óradíja és a személyi költségek is, és így az Ön számára is alacsonyabb a lekötött tőke. 
Az automatizálás éppen az olyan időkben jelenthet alternatívát az emberek által 
irányított három műszakos üzem számára, amikor nehéz magasan képzett munkaerőt 
találni.

02 Miért van szükség  
automatizálásra?



03 HACS – Az intelligens  
megrendeléskezelő.

A HACS Hermle Automation-Control-System, mint a Hermle megmunkálóközpontok 
egyszerűen kezelhető megrendeléskezelője.

Az intuitív módon kezelhető szoftver lehetővé teszi a megrendelések intelligens 
feldolgozását és segíti a kezelőt a mindennapi feladatai elvégzésében. A megrende-
lések és a szükséges kezelői tevékenységek átlátható megjelenítése révén csökken-
nek a szervezetileg szükséges leállások, és a berendezések termelékenysége  
a maximumra növelhető.

JELLEMZŐK
 - A futásidő és a szerszámhasználat 
előzetes kiszámítása

 - Az NC-programok és a nullpontok intuitív 
hozzárendelése

 - A megrendelés meghatározása a darabszám 
követéséhez, a megrendelés prioritásának 
megállapításához és a tervezéshez

 - Az ütemterv dinamikus módosítása

 - A vezérléstől függetlenül Siemens és 
Heidenhain esetében is rendelhető

ELŐNYÖK
 - Intuitív kezelés

 - Minden fontos adatot szem előtt tarthat:  
Rendszeráttekintés, munkatervek, paletták, 
feladatok, szerszámtáblázat és ütemterv

 - Szerszámelemzés: A nem szükséges 
szerszámok megjelenítése, minden 
szerszám következő és utolsó használati 
időpontja (az NC-programot átfogó módon)

 - A kezelő feladatainak megjelenítése az 
ütemterv megszakítás nélküli teljesítése 
érdekében

 - Egyszerű palettaszállítás drag and drop 
(fogd és vidd) funkcióval

 - A szervezeti leállások csökkentése



C 12 C 22 C 32

 04.1   
 HIGH-PERFORMANCE-LINE

Mozgási út (mm-ben):

350 x 440 x 330 450 x 600 x 330 650 x 650 x 500

C 62 / C 62 U MTC 52 / C 52 U MTC 42 / C 42 U MT
Mozgási út (mm-ben):

800 x 800 x 550 1000 x 1100 x 750 1200 x 1300 x 900

A HIGH-PERFORMANCE-LINE termékkel a Hermle évek óta rendkívül pontos 
és nagyteljesítményű megmunkálóközpontokat kínál minden csúcstechnológiát 
képviselő iparágban a nemzetközi piacon. Legyen szó akár különálló (stand alone) 
gépről, automatizált berendezésről vagy összekapcsolt gyártóberendezésről, a mi 
gépeink nem riadnak meg az összehasonlítástól.



C 400 C 650

 04.2   
 PERFORMANCE-LINE

C 250
Mozgási út (mm-ben):

600 x 550 x 450 850 x 700 x 500 1050 x 900 x 600

A PERFORMANCE-LINE termékkel a Hermle olyan rendkívül pontos megmunkáló-
központokat kínál, amelyek csak a felszereltség tekintetében maradnak  
el a HIGH-PERFORMANCE-LINE modelljeitől.



6 kontinensen több mint 40 országban áll az Önök rendelkezésére az értékesítési és 
szolgáltató hálózatunk szakértő helyszíni szolgáltatással. Ez a sikerünk egyik ténye-
zője a hosszú távú és partnerségen alapuló ügyfélkapcsolatok érdekében.

Jelmondatunk: Közvetlen értékesítés és decentralizált szerviz, semmi egyéb!  
A Hermle cég ezért világszerte kizárólag közvetlenül a vevői érdekében dolgozik 
helyszíni szaktanácsadással, értékesítéssel, oktatással és hozzáértő szervizzel.

Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG
Industriestraße 8-12 
D-78559 Gosheim

Tel. +49 (0)7426 95 - 0
Fax  +49 (0)7426 95 -1309

info@hermle.de | www.hermle.de

Az ebben a brosúrában felhasznált megmunkálási példákat vevőink kifejezett és szíves engedélyével közöljük. Az ebben a brosúrában 
lévő információk csak olyan, általános ismertetéseket, ill. teljesítmény-jellemzőket tartalmaznak, amelyek egy konkrét alkalmazási eset-
ben nem mindig egyeznek meg az ismertetett vagy ábrázolt formával, ill. amelyek a termékek továbbfejlesztése miatt változhatnak.  
A kívánt teljesítmény-jellemzők csak akkor kötelező érvényűek, ha azokról szerződéskötéskor kifejezett megegyezés születik.  
A képeken látható gépek tartalmazhatnak opciókat, tartozékokat és vezérlési változatokat.
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 Az egész világon

Hermle leányvállalatok

Hermle AG központi gyár

Hermle partnerek


