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Vážení obchodní přátelé a zákazníci, milé kole-
gyně a kolegové,

rok bohatý na události je nyní téměř za námi 
a my vyhlížíme vpřed do roku 2015. kurz 
společnosti Hermle aG je stabilní a pravděpo-
dobně docílíme očekávaného přírůstku obratu 
i hospodářského výsledku v horní jednomístné 
procentuální oblasti.

při výstavbě nové montážní haly pro montáž 
obráběcích center c 50 a c 60 a automatizova-
ných systémů Hermle-Leibinger systemtechnik 
(HLs) započaté na jaře zcela plníme časový 
plán. po slavnostním otevření začátkem pro-
since by se již měly montovat první stroje a 
HLs by měla konstruovat svá první automati-
zovaná zařízení. do kanceláří, školicích prostor 
a konferenčních místností o velikosti více než 
2000 čtverečních metrů se také nastěhují obě 
vývojová oddělení (HLs) z Gosheimu a tuttlin-
genu. Více úloh plněných v jedné lokalitě nejen 
podporuje náš pocit vzájemnosti, ale také 
zesiluje integraci HLs do týmu Hermle.

z hlediska trhu bylo c 12 u dynamic, naše 
nejmenší obráběcí centrum, přijato dobře a my 
jsme mohli model přizpůsobit mimo jiné pro 
zamýšlené obory lékařské techniky, přesného 
strojírenství, výroby nástrojů a konstrukce 
forem. na jednom z nejúspěšnějších veletrhů 
společnosti Hermle aG, na amb ve stuttgartu 
jsme centrum c 12 u dynamic představili již s 
připojeným robotickým systémem Rs 05 (bližší 
informace na straně 2-3 tohoto vydání). 

Již dnes probíhají první přípravy na výstavu 
open House, která se bude v Gosheimu konat 
od 22. do 25. dubna 2015. V příštím vydání k 
tomu podáme podrobnější informace.

zároveň mi dovolte, abych vám i vašim rodi-
nám touto cestou popřál požehnané vánoční 
svátky, úspěšný rok 2015 a stálé zdraví.

s přátelským pozdravem

Franz-Xaver bernhard 
ředitel divize prodeje, výzkumu & vývoje

Kompaktní obráběcí centrum 
C 12 U dynamic

Úvodem

kompaktní obráběcí centrum c 12 u dynamic 
s připojeným robotickým systémem Rs 05 
připojením kompletního robotického systému Rs 05 se sice zvětší 
instalační plocha o 2 m2, ale uživatel získá mimořádné ekonomické 
zhodnocení. 

na obrázku kompaktní pracovní prostor stroje  
c 12 u při vkládání obrobku pomocí robotického  
systému Rs 05

nově vzniklá plně automatická výrobní linka může nyní nepřetržitě vyrábět s minimální obsluhou nebo zcela bez obsluhy. 

obráběcí centrum c 12 u s robotickým systémem Rs 05 nalezne své uplatnění právě v oborech jako lékařská technika, přesné 

strojírenství a výroba elektrod při výrobě nástrojů a konstrukcí forem.

celý systém tvoří dva hlavní moduly, obráběcí centrum c 12 u a robotický systém Rs 05. 
Robotický systém Rs 05 je umístěn vlevo vedle stroje c 12 u a skládá se z modulu zásobníku palet pro až 12 matric, které lze 
nad sebou ukládat ve variabilních odstupech. tyto matrice mohou být individuálně osazeny obrobky nebo např. 
paletami Its 50. Robot může podle provedení podavače vkládat a vykládat až 10 kg těžké palety nebo obrobky 
přímo z matric do pracovního prostoru stroje c 12 u. při této operaci najede osa y stroje c 12 u do polohy 
výměny nástroje a současně otevře levou mezistěnu mezi pracovním prostorem a robotem. Robot vytáhne 
vedenou matrici z matricového zásobníku a jednoduchým resp. dvojitým podavačem vloží palety nebo 
přímo polotovary obrobků do pracovního prostoru. na naklápěcím otočném stole nc mohou být namon-
továny speciální zákazníkovy upínací prostředky pro 
bezpečné a rychlé upnutí palet nebo obrobků.

Vkládání do zásobníku palet se provádí ze zadní strany, 
souběžně s hlavním časem. pouze se nahoru vysunou 
dveře, na odkládací plochu se položí matrice a ručně se 
zasunou do zásobníku. místo ke vkládání a vykládání 
nástrojů ze stroje c 12 u se rovněž nachází na zadní 
straně stroje. standardní zásobník nástrojů pojme  
36 nástrojů. doplňkově lze zásobník bez nutnosti 
zvětšení instalační plochy téměř zdvojnásobit, z 36 na 
71 nástrojových míst. to je velká výhoda právě v auto-
matickém obráběcím procesu, protože při něm se často 
pro zachování procesně bezpečného pracovního chodu 
pracuje s náhradními nástroji nebo nástroji stejného 
druhu. přídavný 19“ ovládací pult usnadňuje zadávání 
dat nástrojů a umožňuje komfortní správu nástrojů.

spoLečnost.
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spoLečnost.

Kompaktní obráběcí centrum 
C 12 U dynamic

Pojížděcí dráha X–Y–Z:  350 – 440 – 330 mm

Otáčky:  12000 / 15000 / 18000 
 30000 / 42000 ot./min 

Rychlé posuvy lineárně X-Y-Z  
(dynamik): 30 (50) m/min

Zrychlení X-Y-Z
(dynamik): 4 (8) m/s2 

Řízení:  tnC 640

PaRametRY C 12 U dYnamIC

nakláPěCí OtOčný stůl 
Upínací plocha: Ø 320 mm
Rozsah naklopení: +/- 115 °
druh pohonu otočné osy C: krouticí moment
Otáčky osy otáčení C
(dynamik): 40 (80) ot/min
druh pohonu výkyvné osy a: mechanický jednostranný
Otáčky výkyvné osy a (dyna-
mik): 25 (55) ot/min
Zatížení stolu: max. 100 kg

ZásObník nástROjů 
 (integrovaný v loži stroje)

standardní prstencový zásobník: 36 nástrojů
Přídavný zásobník: 35 nástrojů

PaRametRY RObOtICkéhO  
sYstémU Rs 05 Rs 05

Robot: 6osý průmyslový robot
Přepravní hmotnost: do 10 kg
Podavač: dvojitý podavač pro palety Its 

50 a obrobky
Zásobník palet: pojme až 12 matric, které mohou 

být individuálně dimenzovány 
na palety Its 50 nebo obrobky

Ovládací panel robota: pro seřizovací provoz robota

na obrázku pracovní prostor a na straně umístěný  
robot s matricí při procesu výměny (shora)

na obrázku seřizovací provoz  
s obslužným modulem robota

    
    

    
  h

igh precision
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spoLečnost.

Přídavný zásobníK
zM 92 – zM 108 – zM 115 – zM 135 – zM 192

přídavný zásobník Hermle monolitické osmihran-
né konstrukce pro prostorově optimalizovanou 
montáž k obráběcím centrům Hermle c 32 až c 60.
na základní ploše 3 m2 je až 192 nástrojových 
míst.

základní podstavec a opěra osy z jsou provedeny 
z minerálního odlitku a zajišťují stabilitu zásob-
níku. nastavitelné podstavce s vestavěnými pře-
pravními kolečky usnadňují montáž k obráběcímu 
centru.

-  k dispozici pro všechny modely 
strojů C 32, C 42, C 50 a C 60 

- Instalační plocha jen 3 m2

-  monolitická 8hranná konstrukce 

-  Základní podstavec a opěra osy Z 
v provedení z minerálního odlitku

-  až 192 nástrojových míst 
(v závislosti na rozhraní)

-  Vkládací a vykládací místo s 
2 x 2 resp. 3 x 3 nástrojovými místy 
(v závislosti na rozhraní)

-  Přídavné ovládací stanoviště 
u strojů C 50 a C 60

-  nastavitelné nohy s integrovanými 
přepravními kolečky

- kombinovat lze dva zásobníky

důležIté VlastnOstI

provedení pro stroje c 50 / mt a c 60 / mt s přídavným ovládacím stanovištěm provedení pro stroje c 32 a c 42 / mt.  

ovládací panel stroje lze natočit ke vkládacímu a vykládacímu místu
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FRézoVání  
na Vysoké úRoVnI

užIVateLé.nezkrácený článek si můžete přečíst na webu www.hermle.de 

v části news / anwenderberichte.

středně velký poskytovatel služeb cad/cam, technologií prototypů a obráběcí 
techniky, společnost schütz GmbH, vsází od samého počátku na výkonnost 
cnc obráběcích center Hermle

vlevo Reinhard schütz, zakladatel a majitel společnosti schütz 
GmbH, vpravo Franz baier, operátor obráběcího centra cnc  
a „muž  v první linii“, dlouholetý zaměstnanec společnosti 
schütz GmbH

když se kreativní hlava se znalostí know-how 

ve firmě dostatečně nevyužívá nebo je ve svých 

aktivitách omezována, zůstává jí otevřena již jen 

cesta k samostatnosti. Reinhard schütz, majitel a 

uvedená kreativní a know-how obsahující hlava 

firmy totiž koncem 90. let minulého století zjistil, 

že skutečně doslova ustrnul ve svém vývoji, tedy 

nemohl se již správně realizovat. nyní pod svým 

vedením zaměstnává 20 odborníků. V důsledku 

toho podstoupil riziko a založil firmu, ve které 

se mělo všechno točit kolem aplikací cad/cam, 

výroby prototypů, konstrukce zařízení a nástrojů 

pro vstřikovací formy, stejně jako kolem kom-

pletního obrábění náročných jednotlivých dílů a 

malých sérií.

vysoCe Kvalitní vybavení Pro oPaKova-

telné Kvalitní výKony 

„V podniku, ve kterém jsem léta pracoval, bylo 

jednoho dne třeba pořídit nový frézovací stroj a 

tehdy vyhrála firma Hermle. V následujícím obdo-

bí se potvrdilo, že to bylo zcela správné rozhod-

nutí a mně již v této době bylo jasné, že ve vlastní 

firmě budu pracovat právě se stroji Hermle. aby-

chom co nejvíce stlačili nutnou investici, pořídili 

jsme si jako první stroj použitou univerzální frézu 

Hermle uWF 1002 H a po ní brzo následoval 

další stroj u 630. oba přesné obráběcí a frézovací 

stroje s určitým stupněm částečné automatizace 

jsme několik let plně využívali a pak jsme v roce 

1999 nastoupili novou cestu s obráběcím cen-

trem cnc c 600 V,“ říká Reinhard schütz o fázích 

budování své společnosti. naši zákazníci byli s 

námi tak spokojeni, že jsme k uspokojení jejich 

potřeb vyšších kapacit a třískového obrábění 

větších obrobků mohli postavit novou výrobní 

halu a provést další investice do univerzálních 

frézovacích strojů a cnc obráběcích center od 

firmy Hermle (v roce 2001 jeden stroj u 1000 

a a jeden stroj c 800 V). V následujícím období 

prověřovali odborníci společnosti schütz výkon-

nost strojů Hemle prostřednictvím 3 a 4osých 

univerzálních frézovacích strojů resp.  

cnc obráběcích center a pomocných zařízení až 

na meze jejich možností a stejně tak zkoumali 

kreativní řešení upnutí a použití nástrojů. nako-

nec bylo v roce 2003 rozhodnuto, že se pořídí 

nové 5osé vysokovýkonné obráběcí centrum  

c 40 u a naší společnosti se otevřely zcela nové 

možnosti.

velKý ÚsPěCh: realizaCe nabídKy 5osého 

obrábění 

Vyzbrojeni zkušenostmi minulých let a s vizí 

budoucnosti před očima jsme postupně vytvořili 

sektor 5osého/5stranného kompletního simul-

tánního obrábění. přednedávnem jsme objednali 

vysokovýkonné 5osé cnc obráběcí centrum typu 

c 60 u na výrobu velkých dílů. Reinhard schütz 

k tomu objasňuje: „díky dalším šesti 5osým 

obráběcím centrům jsme alespoň pro tuto chvíli 

docílili velmi vysokého stavu 5osých obráběcích 

i výrobních kapacit a současným i budoucím 

zákazníkům tak můžeme poskytnout jistotu, že 

dostanou náročné obrobky a řešení ve sjedna-

ných termínech. důležitou roli přitom samozřej-

mě hraje i velmi vysoká technická dostupnost 

strojů Hermle a vysloveně dobrý a spolehlivý 

servis. Firma Hermle nás po všechny roky velmi 

angažovaně doprovázela a dokonce jednou dala 

k dispozici stroj okamžitě, když jsem se kvůli 

malým obráběcím kapacitám téměř dostali pod 

tlak s dodávkami.“

„Jiná“ PraCovní filozofie: dát PersonálU 

Prostor a čas 

Reinhard schütz má po ruce následující vysvětle-

ní: „naši zaměstnanci jsou vždy plně odpovědní 

za určitý projekt, a to od konzultací k projektu až 

po odeslání hotových dílů v doložené kvalitě. 

Jelikož se většinou nezabýváme běžným cnc ob-

ráběním, ale vysoce náročným 5osým/5stranným 

kompletním/simultánním obráběním jednotlivých 

obrobků z nejrůznějších materiálů, jsou i nároky 

na naše zaměstnance vysoké. když naši zákaz-

níci z automobilového průmyslu požadují složité 

prototypy a součásti, je na prvním místě většinou 

rychlost, protože nové generace vozidel čekají 

resp. mají přerušené důležité zimní a letní testy. 

V takových případech je naprosto nejdůležitější 

disponibilní kapacita. ale minimálně stejně důleži-

tá je přesnost dílů a jejich kvalita a zde neznáme 

absolutně žádné kompromisy. Vše musí sedět do 

posledního detailu a k tomu je zapotřebí velká 

koncentrace. když zaměstnanec vše správně 

udělá a stroj pracuje přesně podle zadání, výsled-

kem je zisk jak pro zákazníka, tak pro nás. příliš 

mnoho tlaku neprospívá ničemu a kvalita našich 

výrobků je toho důkazem.

www.cad-schuetz.depracovní prostor stroje c 22 u s naklápěcím otočným stolem nc průměru 450 mm a upnutým strojním svěrákem
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užIVateLé.

vlevo martin blüml, obsluha strojů/zařízení a vpravo andreas 
bauer, vedoucí cnc vertikálního frézování, oba ze společnosti 
Rohde & schwarz, závod teisnach

závod v teisnachu jako centrum poskytování služeb v oblasti mechanické a 
elektronické výroby ve skupině Rohde & schwarz GmbH & co. kG vsází mimo 
jiné na automatizovaná vysokovýkonná cnc obráběcí centra od Hermle

Vyznamenaná 
smLuVní VýRoba

nezkrácený článek si můžete přečíst na webu www.hermle.de  

v části news / anwenderberichte.

„továrna roKU – vyniKaJíCí výrobCe Ma-

lýCh sérií 2010“ 

potom následovala „nejlepší továrna 2013“ a 

letos bavorská cena kvality. Firma, která se smí 

pyšnit takovými oceněními, musí v širokém oboru 

výrobní techniky už něco dokázat, jako například 

být dlouhodobým dodavatelem mechanických 

součástí a konstrukčních celků. Vezměme ještě 

v úvahu, že se v případě tohoto ocenění jedná 

o výrobky a řešení z oblasti elektronické měřicí 

a komunikační techniky a mechanická výroba 

nepatří k hlavní podnikatelské činnosti společnos-

ti Rohde & schwarz GmbH & co. nebo snad již 

hlavní činností je? 

sPeCialita: KoMPlexní Přesné díly od 

veliKosti šarže 1 

V oblasti vertikálního frézování, ve které máme 

aktuálně 38 zaměstnanců, musíme důsledně 

vsázet na výkonnost a konkurenceschopnost, 

což v praxi většinou znamená automatizované 

5osé/5stranné kompletní simultánní obrábění. 

„abychom mohli trvale splňovat tyto požadavky, 

spustili jsme v roce 2010 racionalizační projekt 

,automatizovaná (převážné bezobslužná) výroba 

dílů‘, pro který jsme hledali dostatečně zkušeného 

partnera. nalezli jsme ho ve společnosti maschi-

nenfabrik berthold Hermle aG.“

osazovací stanoviště palet umístěné na čelní straně výměníku palet,  
volně přístupné ze tří stran a shora

bezobslUžná, ProCesně bezPečná, PrUž-

ná a Přesná Kvalitní výroba 

zkušený praktik andreas bauer k tomu dodává: 

„Vytyčili jsme si cíl značně zvýšit dobu bezob-

služného provozu a řešení nám v plném rozsahu 

poskytly koncepce Hermle. nejprve jsme viděli 

dokonalé prezentace a poté i naprosto uspokojivé 

důkazy výkonnosti. Ve workshopech jsme nako-

nec definovali rozsahy vybavení a rozhraní. 

Velkou výhodou se přitom ukázalo, že jsme dosta-

li kompletní systémy od jednoho dodavatele, tedy 

jednak dvě 5osá vysokovýkonná cnc obráběcí 

centra typu c 30 u spojená s robotickým sys-

témem Rs 2 a zásobníkem obrobků a v druhém 

případě jedno 5osé vysokovýkonné cnc obráběcí 

centrum typu c 42 u s integrovaným trojnásob-

ným systémem výměny palet.“

závěr 

díky zkušenostem s výrobou získaným na obou 

obráběcích centrech c 30 u plus a robotickém 

systému Rs 2 jsme se u systému frézování 

na obráběcím centru c 42 u plus vybaveném 

trojnásobným výměníkem palet po pouhých třech 

měsících rozběhové fáze dostali na srovnatelně 

vysoký stupeň využití, tedy na více než 95 %. 

www.rohde-schwarz.de
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přednost  
spoLečnostI ocuLus

užIVateLé.nezkrácený článek si můžete přečíst na webu www.hermle.de  

v části news / anwenderberichte.

od myšlenky k výrobku, aneb: Výroba přesných dílů a vysoký stupeň soběs-
tačnosti výroby jako ústřední prvky úspěchu společnosti v oblasti  
optických systémů a přístrojů pro oční lékaře a pracovní lékařství

vlevo uwe Wambach, provozní vedoucí, a vpravo andreas theis, 
průmyslový mechanik, oba ze společnosti oculus optikgeräte 
GmbH ve Wetzlaru, v pozadí 5osé vysokovýkonné cnc obráběcí 
centrum c 22 u od Hermle

„Přesnost člověK zvládne, Když si téMěř 

všeChno dělá sáM,  

má k dispozici nutné vybavení a kvalifikovaný 

a nadšený odborný personál“, popisuje uwe 

Wambach, provozní vedoucí u společnosti oculus optikgeräte GmbH ve Wetzlaru filozofii výroby a 

kvality výrobce oftalmologických přístrojů. ovšem pěkně popořadě: založení středně velkého rodinného 

podniku oculus optikgeräte GmbH se datuje do roku 1895. světlo světa spatřil tenkrát v berlíně, později 

následovalo stěhování do „údolí optiky“ v okolí města Wetzlar. zde se z podniku oculus stala skutečně 

globální společnost, jejíž přístroje a kompletní řešení pro oftalmology, optometristy a oční optiky se  

prodávají ve více než 80 zemích. Ve třech závodech ve Wetzlaru a v sousedním münchholzhausenu 

pracuje 265 zaměstnanců a za podpory vědeckých výzkumníků se zde zabývají vývojem a výrobou 

komplexních mechatronických přístrojů a systémů s nejvyššími nároky na kvalitu. kromě tradiční  

jemné mechaniky a jemné optiky hraje důležitou roli i elektronika a software. 

efeKtivní obrábění PřesnýCh dílů PřiPravenýCh 

K Montáži 

za programování a obsluhu odpovídá 15 odborných 

pracovníků ve dvousměnném provozu. Vyučený 

jemný mechanik uwe Wambach k tomu 

vysvětluje: „při výrobě 5000 živých 

a častěji opakovaných dílů a 6000 

nových dílů máme velmi široké 

spektrum obrobků. počty kusů jsou 

přitom velmi různé, od 1 do 4000, 

zejména když vyrábíme sériové 

součásti podle potřeby a kapacit v 

šaržích od 25 do 250 kusů. na naše stroje 

máme proto vysoké nároky nejen z hlediska 

přesnosti tvarů, úhlů a referenčních rovin (polohy 

optických os), ale i z hlediska pružnosti jejich využití. 

V neposlední řadě musíme zmínit zásluhy 5osého vysokovýkonného obráběcího centra c 22 u od 

firmy Hermle, které u nás má, díky své možnosti obrábět obrobky všech stupňů obtížnosti a provádět 

povrchové úpravy takříkajíc na klíč, funkci určitého měřítka, které ukazuje, jak lze skloubit vysokou 

přesnost obrábění s vysokou efektivitou práce.

K Cíli PoMoCí 5 os 

Firma oculus potom důsledně urychlila pořízení 5osého vysokovýkonného cnc obráběcího centra  

c 22 u a provedla tak správnou investici. 

uwe Wambach k tomu vysvětluje: přesvědčila nás koncepce 5osého obrábění a konstrukce stroje, stej-

ně jako zkoušky frézování, metoda odstraňování třísek a doplňková vybavení pro individuální přizpůso-

bení zařízení. 

žádný jiný stroj nedosáhl požadované přesnosti při 5stranném kompletním obrábění s opakovatelnou 

přesnou souosostí pro optické přístroje tak snadno, jako obráběcí centrum Hermle. protože je obrábění 

jednotlivých a sériových součástí připravených pro montáž tak náročné, nemůžeme si dovolit absolutně 

žádný omyl, proto jsme zvolili jistotu – obráběcí centrum typu c 22 u od Hermle.

www.oculus.deVelmi velký pracovní prostor na obráběcí centrum kompaktní třídy a naklápěcí otočný stůl nc průměru 320 mm pro naklá-
pění/otáčení obrobku/obrobků (dvě osy v obrobku a tři osy v nástroji) pro 5osé/5stranné kompletní obrábění komplexních 
optických součástí

         komplexní 
 držák optiky s několika 
            referenčními rovinami pro optické osy, 
5ose kompletně vyfrézovaný z jednoho kusu ve dvou  
upnutích (vpravo kompletní konstrukční celek)

06
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užIVateLé.

V pětI osácH 
RycHLeJI k RoI

nezkrácený článek si můžete přečíst na webu www.hermle.de  

v části news / anwenderberichte.

 

„Přesnost a výKon Pro světový trh“ 

– to ve společnosti meissner aG v hessenském 

biedenkopf-Wallau neříkáme jen tak do větru, 

nýbrž to doslova realizujeme. Velký podíl na tom 

má v našich zeměpisných šířkách ne tak běžná 

struktura akciových společnosti se spoluúčastí 

zaměstnanců, v nichž většinu společnosti vlastní 

zaměstnanci. to byl začátek úspěšného příběhu, 

který pokračuje dodnes. Ve společnosti meissner 

aG je dnes v sídle v biedenkopf-Wallau zaměst-

náno více než 300 zaměstnanců a dalších zhruba 

100 je zaměstnáno v čínské pobočce v kchun-

šanu. V současné době se zabýváme technicky 

náročnými kompletními řešeními, od vývoje 

výrobků a inženýringu, rychlého zpracování 

prototypů, výroby forem a nástrojů přes kontrolu 

kvality, náběh nových nástrojů až po servis pro 

výrobu nástrojů pro slévárny, vyfukovacích forem 

a nástrojů pro kapotáž vozidel. Většina nástrojo-

vých systémů pokračuje dále do automobilového 

průmyslu, kde působí mnozí naši zákazníci jako 

výrobci či jako jejich technologičtí partneři resp. 

subdodavatelé.

výzva: raCionálně vyrábět větší nástroJe  

Vedoucí oddělení mechanické výroby, Reinhard 

Hackler: „Vidíme silný trend zvětšování forem a 

nástrojů, pokračující snahy o větší materiálovou a 

energetickou efektivitu a stále rostoucí integraci 

funkcí resp. zhušťování výkonu automobilových 

konstrukčních celků.“ V praxi se setkáváme s 

tím, že formy a nástroje jsou vytvářeny z větších 

základních jednotek a větších součástí, což 

vyžaduje příslušně větší stroje. podle filozofie 

RoI (návratnosti investic) společnosti meissner 

je nutné vyrábět formy a nástroje pro zákazníky 

hospodárně, pro efektivní výrobu kompletních 

dílů to znamená investovat do větších cnc strojů 

s důrazem na 5osé technologie. 

řešení: vysoCe aUtoMatizované obryso-

vé, siMUltánní a KoMPletní frézování 

Reinhard Hackler k tomu dodává: „po krátkém 

vyhodnocení nám bylo jasné, že na obrábění vel-

kých dílů nasadíme nová obráběcí centra typu c 

60 u od firmy Hermle, protože se nám hned zdály 

být ideální pro zamýšlené kompletní a simultánní 

obrábění. nyní již využíváme tři tyto stroje c 

60 u převážně k obrysovému a simultánnímu 

frézování s vysokým stupněm automatizace a z 

důvodu prokazatelného výkonu postupně na toto 

5osá obráběcí centra převádíme výrobu dalších 

komplexních nástrojů nebo dílů.

závěr aneb: víCe než Jen sPlněná očeKá-

vání 

Ročně vyrábíme zhruba 600 kompletních nástro-

jů a v mechanické výrobě máme současně v běhu 

asi 15 projektů. s vysokovýkonnými 5osými cnc 

obráběcími centry c 60 u od firmy Hermle jsme 

se naprosto trefili do černého a naše očekává-

ní jsou silně překonána. především jsme však 

pomocí 5osého simultánního obrábění schopni 

kompenzovat určité soustružnické nebo i zahlu-

bovací práce, které díky tomu odpadnou, čímž 

ušetříme náklady na manipulaci a změnu upnutí 

a zkrátíme i dobu potřebnou k výrobě. přesnost a 

kvalita povrchu, a tím i celková kvalita kompletně 

frézovaných základních prvků a součástí nástrojů 

je nakonec tak vysoká, že se dokončovací práce 

omezují skutečně na minimum.    

www.meissner.eu

středně velká společnost meissner aG, 
jeden z předních mezinárodních poskyto-

vatelů kompletních služeb v oblasti výroby 
forem a nástrojů zvyšuje „Return on Invest-

ment“, tedy návratnost investic svých zákaz-
níků mimo jiné pomocí tří 5osých vysokovýkonných 

cnc obráběcích center c 60 u od Hermle.
obráběcí centrum c 60 u má velmi velký pracovní prostor o 
rozměrech X = 1200, y = 1300 a z = 900 mm a naklápěcí otoč-
ný stůl nc 1350 x 1100 mm, který pojme obrobky o hmotnosti 
až 2500 kg a zaručuje dynamické 5osé/5stranné kompletní/
simultánní obrábění

vlevo Reinhard Hackler, vedoucí oddělení mechanické výroby, a 
vpravo Lukas Garthe, mechanik obrábění, před „svým“ 5osým 
vysokovýkonným cnc obráběcím centrem c 60 u s řízením 
Heidenhain 
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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-generativ-fertigen.de

  předváděcí středisko Hermle kassel-Lohfelden 
  awt.kassel@hermle.de 
  www.hermle.de

belGie 

  Hermle belgien 
  www.hermle-nederland.nl 

bUlharsKo 

  Hermle southeast europe 
  sofie, bulharsko 
  www.hermle.bg

čína 

  Hermle china 
  shanghai Representative office  
  a beijing Representative office 
  www.hermle.de

dánsKo, finsKo, norsKo 

  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 Vöcklabruck, 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

inteC liPsKo/něMeCKo 
24.02.2015 – 27.02.2015

MeCsPe ParMa/itálie 
26.03.2015 – 28.03.2015

CiMt PeKinG/čína 
20.04.2015 – 25.04.2015

oPen hoUse 

GosheiM/něMeCKo  
22.04.2015 – 25.04.2015

MoUldinGexPo  

stUttGart/něMeCKo 
05.05.2015 – 08.05.2015

MaCh-teCh bUdaPešť/MaďarsKo 
12.05.2015 – 15.05.2015

MetalloobrabotKa 

MosKva/rUsKo 
25.05.2015 – 29.05.2015

MaChtool Poznaň/PolsKo 
09.06.2015 – 12.06.2015

valná hroMada 

GosheiM/něMeCKo 
08.07.2015 

teRmínY
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