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Úvodem

SPOLEČNOST.

PERFORMANCE-LINE 
PŘIZPŮSOBENÁ DYNAMIKA ZACHOVÁNÍ NEJVYŠŠÍ PŘESNOSTI

S oběma modely strojů C 250 a C 400, které se dodávají jak  

v 5osém, tak i ve 3osém provedení, vyvinula společnost  

Hermle vlastní strojírenskou řadu pro zákazníky, kteří se 

nechtějí vzdát vysoké preciznosti, dlouhodobé přesnosti 

a kompetentního a rychlého servisu, na druhou stranu ale 

nevyžadují vysoce dynamické procesy obrábění. 

Oba modely jsou v modifikovaném portálové konstrukci 

gantry s technologií minerálních odlitků a namontovány jsou 

do nich jen vysoce kvalitní komponenty. Jak Pick-up výměník, 

S řadou PERFORMANCE-LINE nabízí Hermle vysoce přesná obráběcí centra, která 
zaostávají za modely řady HIGH-PERFORMANCE-LINE pouze co do vybavení.

tak také uspořádání stolu jsou podobně jako u všech  

ostatních modelů strojů Hermle integrovány do lože stroje 

a právě při pohonu stolu klade Hermle nejvyšší důraz na 

vysokou přesnost. 

Každodenní využívání strojů za podmínek výroby doplňuje 

četné doplňkové vybavení. Na straně řízení byly oba stroje 

vybaveny nejnovější generací řízení TNC 640 od společnosti 

HEIDENHAIN a k dispozici jsou také četné vlastní softwarové 

nástroje Hermle.

Vážení obchodní přátelé a zákazníci, milé kolegyně 
a kolegové,

další úspěšný rok se chýlí ke konci. Významným 
základním kamenem je důvěra, kterou věnují naši 
vážení zákazníci naší společnosti. Za to bych vám 
rád upřímně poděkoval také jménem celého týmu 
Hermle a těším se na dobré partnerství i nadále.

Na jaře 2016 představený stroj C 250 se těší 
dobrému přijetí na trhu a společně s C 400 tvoří 
konstrukční řadu PERFORMANCE-LINE.  
PERFORMANCE-LINE představuje s nejvyšší 
přesností, kompaktním vybavením a dostatečnou 
dynamikou důležitý doplněk naší řady  
HIGH-PERFORMANCE-LINE zahrnující šest  
modelů. Díky tomu disponujeme širokým spektrem 
strojů, které jsou schopny dokonale uspokojit  
nejrůznější požadavky trhu. Společnost Hermle 
nabízí vše od jediného dodavatele a z jediné  
firmy – počínaje 3osým strojem přes vysoce 
komplexní 5osé stroje s integrovanou technologií 
frézování a soustružení až po pružné výrobní 
systémy v podobě zřetězených zařízení.

Naplánované jsou stavební činnosti s přestavbou 
třískového obrábění zde v Gosheimu a nová výrobní 
hala v Zimmern o.R., kde budeme v budoucnosti 
vyrábět lože strojů.

Náš pohled se soustředí již do roku 2017, kdy se 
bude v září konat veletrh EMO v Hannoveru a po 
čtyřech letech abstinence bude opět čelním  
strojírenským veletrhem v Německu. V dubnu 
bude opět zde v našem sídle uspořádána výstava 
Open House a na tu Vás zveme již dnes. 

Přeji Vám i vašim rodinám požehnané vánoční 
svátky a při nejlepším zdraví dobrý a úspěšný  
rok 2017.

S přátelským pozdravem
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SPOLEČNOST.

HIGH-PERFORMANCE-LINE

PERFORMANCE-LINE

HIGH-PERFORMANCE-LINE  
TO NEJLEPŠÍ PRO VAŠE OBRÁBĚNÍ FRÉZOVÁNÍM

PERFORMANCE-LINE 
PŘIZPŮSOBENÁ DYNAMIKA ZACHOVÁNÍ NEJVYŠŠÍ PŘESNOSTI

S řadou HIGH-PERFORMANCE-LINE nabízí Hermle již řadu let 
vysoce přesná a výkonná obráběcí centra pro všechna odvětví 
mezinárodního trhu vyžadující špičkovou technologii. Ať už jde  
o samostatné stroje, automatizovaná zařízení nebo zřetězená  
výrobní zařízení, naše stroje se nebojí žádného srovnání.

Nejrůznějším odvětvím je k dispozici šest modelů strojů, které se  

v podstatě liší velikostí zpracovávaných součástí.

Vysoká preciznost, dlouhodobá přesnost, nejvyšší dynamika a 

spolehlivost společně s výkonným, kompetentním a rychlým servi-

sem – to všechno přináší Hermle se všemi svými obráběcími centry 

HIGH-PERFORMANCE-LINE. 

Všechny modely lze vybavit individuálně podle potřeb zákazníků a lze je sestavit z ohromné sta-

vebnice, která nabízí řešení téměř všech požadavků. Také v oblasti počtu nástrojů nabízí Hermle 

nejrůznější přídavné zásobníky a také komfortní software pro správu a přípravu nástrojů.  

Pokud jde o řízení, k dispozici jsou řídicí jednotky TNC 640 od společnosti HEIDENHAIN nebo  

jednotky S 840 D od společnosti SIEMENS. Ty jsou doplněny četnými vlastními softwarovými nástroji 

Hermle nebo nastaveními obráběcích strojů, které jsou dnes neodmyslitelné při programování nebo 

obsluze strojů. Zde jsou na vzestupu především nástroje ke sledování stavu a diagnostické systémy.

Se třemi modely MT nabízí Hermle navíc k frézování také plně integrovanou technologii soustružení  

a to u obrobků do hmotnosti 1500 kg při soustružení a 2500 kg při frézování. Jako u všech  

komponent dodávaných společností Hermle jsou i zde na prvním místě myšlenky na bezpečnost. 

Další důraz se u společnosti Hermle klade na automatizaci vysoce produktivních úloh obrábění s bezpeč-

nými procesy od velikosti dávky 1 kus. Hermle nabízí celé spektrum nejmodernějších automatizačních 

řešení od jednoduchého manipulačního systému přes výměník palet se zásobníkem palet na těžké  

a velké obrobky až po složité robotické systémy nebo zřetězená zařízení o několika strojích. Zde nabí-

zíme vše od jednoduchého systému manipulace přes nejrůznější výměníky palet se zásobníky palet na 

těžké a velké obrobky až po komplexní robotické systémy nebo zřetězená zařízení o několika strojích.
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C 250

600 x 550 x 450 mm

max. 1100 kg

C 400

850 x 700 x 500 mm

max. 2000 kg

C 22 V

450 x 600 x 330 mm

max. 750 kg

C 32 V

650 x 650 x 500 mm

max. 1500 kg

C 42 V

800 x 800 x 550 mm

max. 2000 kg

SPOLEČNOST.
VÝHODY PRO VÁS

•	 	Lože	stroje	s	tlumením	proti	vibracím	 
v	provedení	z	minerálních	odlitků	pro	 
optimální	povrchy

•	 	Dokonale	navzájem	sladěné	komponenty	 
strojů	pro	nejvyšší	přesnost

•	 	Velký	pracovní	prostor	v	poměru	k	ploše	instalace	
pro	objemné	obrobky	do	hmotnosti	2000	kg

•	 Během	obrábění	není	třeba	obrobky	hýbat,		
	 takže	dynamika	lineárních	os	je	díky	tomu	 
	 nezávislá	na	hmotnosti	obrobků

•	 	Ergonomické	uspořádání	stolu	a	optimální	 
vkládání	pomocí	jeřábu

LÉPE FRÉZOVAT 
TAKÉ VE 3 OSÁCH

ROZMĚRY	OBROBKŮ

Je-li požadována maximální preciznost a nejvyšší kvalita  
povrchů pro klasické 3osé obrábění, nabízí Hermle  
s pěti modely strojů dokonalé a optimální řešení.

MODIFIKOVANÁ PORTÁLOVÁ KONSTRUKCE GANTRY  

PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY FRÉZOVÁNÍ

Již více než 20 let nabízí Hermle se svou modifikovanou portálovou 

konstrukcí gantry v provedení z minerálních odlitků obráběcí  

centra pro všechna odvětví, která vyrábějí hospodárně součásti  

s vysokou přesností, dokonalými povrchy a velkým objemem 

třísky. S pěti modely, které jsou konstruovány optimálně na  

obrábění ve 3 osách, pokrývá Hermle i tuto klasickou oblast  

vysoce přesného frézování.

VYBAVENÍ, KTERÉ SPLNÍ VŠECHNA PŘÁNÍ 

S naší stavebnicí, která disponuje četným doplňkovým vybavením 

a nástroji konfigurace můžete téměř pro všechny úkoly obrábění 

konfigurovat své individuální obráběcí centrum. Při obsluze  

a programování poskytují podporu četné softwarové nástroje.  

Nezapomínáme ani na automatizaci, takže můžete používat svůj 

stroj ještě hospodárněji již od kusové výroby díky vlastním  

manipulačním systémům, výměníkům palet nebo robotickým 

systémům od společnosti Hermle.
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UŽIVATELÉ.Celý článek najdete na webu www.hermle.de 

v části Info-Center/Anwenderberichte.

Typicky středně velký podnik tmv Temel 
Metallverarbeitung & Vorrichtungsbau 
zabývající se obráběním kovů a konstrukcí  
přípravků využívá 5osou technologii 
Hermle a k zajištění produktivity sází na 
výměník palet a schopnosti standardně 
obsaženého řídicího softwaru HACS a AFC.

www.tmv-cnc.com

Od přidané hodnoty pro výrobu náročných frézovaných dílů pro 

vlastní konstrukci přípravků až po přidanou hodnotu kubických 

obrobků vyráběných na objednávku zákazníků – to jsou jednodu-

ché jmenovatele, kterými lze vyjádřit investiční filozofii rodinného 

podniku tmv Temel Metallverarbeitung & Vorrichtungsbau z Vorar-

lbergu. "Dnes jsme schopni obrábět soustružené díly do průměru 

500 mm v délce 800 mm a frézované díly do délky 2000 mm. 

Těžiště však leží na víceosém kompletním obrábění malých až 

středně velkých obrobků, které vyrábíme od kusové výroby až do 

sérií o několika tisících dílů pro vlastní potřebu a pro zákazníky  

z nejrůznějších průmyslových odvětví", říká paní Temel.

VÍCE VÝKONU DÍKY 5OSÉ TECHNOLOGII  

A VYSOKÉMU STUPNI AUTOMATIZACE

Po podrobném vyhodnocení padlo rozhodnutí o koupi ve pro-

spěch 5 osého vysoce výkonného CNC obráběcího centra C 32 U. Z 

důvodu rostoucí integrace funkcí obrobků, s tím spojené složitosti 

obrábění a vzhledem k delším dobám zpracování u kompletního 

obrábění, odstranění neproduktivních vedlejších časů a konečně 

maximálnímu využití ve dvousměnném resp. třísměnném provozu 

se Temelsovi rozhodli vybavit obráběcí centrum výměníkem palet 

PW 250. Výměník palet PW 250 a zásobník palet nabízí nejlepší 

předpoklady k vysoce produktivnímu automatizovanému komplet-

nímu obrábění náročných obrobků.

S VYŠŠÍ PRODUKTIVITOU A BEZPEČNOSTÍ PROCESŮ DÍKY 

HACS A AFC 

V kombinaci centra C 32 U, zásobníku a výměníku palet se  

v systému nachází až sedm palet o velikosti 400 x 400 mm. Ty lze 

samozřejmě osadit stejnými nebo různými obrobky resp. upínacími 

přípravky a umožňují tak vysoce pružné kompletní obrábění  

od 1 kusu v automatickém režimu provozu. Tento proces je řízen a 

sledován novým systémem řízení automatizace HACS  

(Hermle Automation-Control-System), přičemž tyto funkce jsou re-

zervovány pro stroje vybavené výměníky palet. HACS je součástí 

standardního softwaru a je v systému integrován bezplatně. HACS 

usnadňuje plánování výroby, dovoluje měnit priority, automaticky 

provádí zařazení nově osazených obrobků do plánu průběhu, navíc 

umožňuje přizpůsobovat plán průběhu jednoduše pomocí funkce 

přesouvání Drag & Drop a zahrnuje také plánování nástrojů. Jak 

jsme se již zmiňovali, je HACS součástí standardního vybavení  

a totéž platí pro rovněž pozoruhodné funkce AFC.  

AFC znamená "Adaptive Feed Control" a představuje adaptivní 

řízení posuvu k automatické regulaci posuvu dráhy řízení TNC. To 

v závislosti na výkonu jednotlivých vřeten a na dalších parametrech 

procesu. Předností je optimalizace doby obrábění, šetření stroje a 

jejích mechanických částí a sledování nástrojů a konečně delší doba 

životnosti. 

VYTYČENÝ CÍL:  

ZAPNOUT A NECHAT BĚŽET SAMOSTATNĚ!

Patricia Temel objasňuje: "Náš vytyčený cíl zněl a zní: spustit  

a nechat běžet samostatně!" K tomu přispívá podstatnou měrou 

software HACS, protože ten běží vždy bez ohledu na to, zda právě 

vyrábíme jednotlivé díly nebo malé série do počtu 50 kusů, při-

čemž necháváme výrobu automaticky přecházet z 1. směny do 2. 

a 3. směny. Když chcete, je software HACS řízením frézování pro 

praxi KMU, protože ho lze díky integrované simulaci velmi snadno 

naprogramovat, přizpůsobit a obsluhovat. Díky podpoře systému 

HACS a využití výměníku palet se zásobníkem jsme bez dalších 

nároků schopni zkracovat dobu průběhu, zvyšovat průchodnost, 

maximálně využívat dobu provozu stroje a optimalizovat jeho vy-

tížení. K tomu se přidává minimalizace neproduktivních vedlejších 

časů díky rychlejší přípravě souběžně s hlavním časem, a to při 

celkově nižších nárocích na personál. Z toho máme něco nejen 

my, ale také naši zákazníci – a tomu říkám skutečná výhra pro 

všechny. 

Zleva doprava: Patricia Temel, odpovídá za oblast CNC frézování a výrobu mecha-
nických dílů; Ingo Temel, jednatel a technické vedení, a Brigitte Temel, obchodní 
vedení, všechny ze společnosti tmv Temel Metallverarbeitung & Vorrichtungsbau, 
a vpravo Florian König, prodej Rakousko/Jižní Tyrolsko ve strojírenském podniku 
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

Přídavný displej na osazovacím stanovišti výměníku palet PW 250 pro rychlý  
záznam a vizuální kontrolu průběhů procesů uložených v softwaru HACS  
a informací o paletách

Výměník palet PW 250 se zásobníkem palet (vpravo vzadu) a osazovacím 
stanovištěm (vlevo); včetně palet nacházejících se v pracovním prostoru a sedmi 
palet v systému, které jsou naloženy různými nebo vícenásobnými upínacími 
přípravky resp. obrobky.

Celkový pohled na 5osé vysoce výkonné obráběcí centrum CNC  
Hermle C 32 U s výměníkem a zásobníkem palet PW 250; na čelní straně se 
nachází osazovací stanoviště PW 250

BEZPLATNÉ 
PRODUKTIVNÍ TURBO
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UŽIVATELÉ. Celý článek najdete na webu www.hermle.de 

v části Info-Center/Anwenderberichte.

FRÉZOVANÁ PŘESNOST  
VE 3D SOUČÁSTECH FOREM

Od konstrukce modelů přes nástroje prototypů až po výrobu forem pro sériovou výrobu 
dílů tlakovým litím – jak racionalizoval svou výrobu nástrojů technologický podnik Langer 
Group s 5osými vysoce výkonnými CNC obráběcími centry C 60 U od společnosti Hermle.

www.langer-group.de

Výrobní a výkonové portfolio společnosti Langer sahá od vývoje  

a konstrukce přes výrobu vzorů a sériovou výrobu modelů/Cubing, 

výrobu zkušebních prostředků/měřidel, konstrukci prototypů  

a forem, sériovou výrobu forem, zpracování kompozitů/RTM až po 

díly k tlakovému lití pro segmenty automobilového průmyslu, lé-

kařských výrobků, letectví a kosmonautiky. Jakožto technologický 

podnik disponuje společnost Langer rozsáhlou a velmi výkonnou 

výrobou, aby byla schopna vyrábět modely, vzory, prototypy 

forem a sériové formy podle potřeb zákazníků v krátkých lhůtách 

s velmi vysokou pružností.

5 OSÁ KOMPETENCE PŘI FRÉZOVÁNÍ  

PRO VŠECHNY SOUČÁSTI NÁSTROJŮ/FOREM

K tomu řekl Jörg Lehmann, vedoucí skupiny NC výroby ve společ-

nosti Langer: "Jakožto samostatné, soběstačné oddělení vyrábíme 

se 13 vysoce kvalifikovanými odborníky ve špičkových moderních 

obráběcích centrech CNC veškeré díly nástrojů pro konstruk-

ci forem. K tomu patří nástavby forem, desky forem, vložky 

forem, smykadla a sériové díly forem ze všech druhů nástrojové 

oceli, které obrábíme do tvrdosti 60 HRC. Kromě toho vyrábíme 

všechny komponenty nástrojů pro prototypy forem z hliníkových 

materiálů. Skutečnou výzvou jsou pro nás stále větší nástroje 

tlakového lití, které jsou  

z hlediska chladicích systémů 

co nejtěsněji kopírujících obry-

sy obrobků podstatně náročněj-

ší. K tomu potřebujeme vysoce 

pružná a přesná 5osá zařízení 

s odpovídajícími pracovními prostory. Vzhledem k většinou vysoké 

složitosti velkých dílů forem je při programování strojů absolutní 

nutností systém CAM". 

(TÉMĚŘ) IDENTICKÁ VYBAVENÍ  

NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI

Právě obě velká 5osá vysoce výkonná CNC obráběcí centra  

C 60 U tvoří dnes podstatnou součást pružné a časově úsporné 

výroby částí forem, protože umožňují například časově souběžné 

obrábění zrcadlových součástí 

(desek forem) pro kompletní 

nástroj. Jörg Lehmann k tomu 

dodává: "S oběma obráběcími 

centry C 60 U od společnosti 

Hermle provádíme kompletní 

obrábění náročných obrobků 

od hrubování až po hlazení při 

jediném upnutí obrobků. Podle 

složitosti a velikosti dosahuje-

me doby průběhu až 125 hodin, 

což také bylo důvodem, proč 

jsme investovali do dalšího 

obráběcího centra typu C 60 U. Kromě toho můžeme na těchto 

strojích provádět vrtací práce hlubokých děr až do délky 360 mm, 

díky čemuž jsme si ušetřili přechod k vrtačce hlubokých děr, a to 

včetně manipulace s obrobky a novým seřizováním jakož i progra-

mováním". Obráběcí centra Hermle pokrývají lví podíl současných 

potřeb přesného obrábění. Navíc tvoří prakticky samostatně 

redundanci resp. nabízejí odpovídající vysokou výrobní kapacitu 

a pružnost, kterou Jörg Lehmann vyčísluje na základě spektra 

obráběných obrobků a jejich složitosti na přibližně 5900 hodin na 

stroj ročně.

KONSTRUOVAT STROJE  

MOHOU MNOZÍ..., ALE... 

Kromě skutečnosti, že obráběcí 

centra Hermle představují 

díky koncepci stroje, výkonu, 

přesnosti a spolehlivosti třídu 

samy pro sebe, představuje 

servis ještě další trumf navíc. 

Máme-li těžkosti, pomůže 

hotline okamžitě, a pokud mám 

opravdový problém odpoledne 

kolem 16:30 hod., druhého dne 

ráno tu je montér a má s sebou 

všechny potřebné náhradní 

díly. Ve světě Hermle se dokonale vyznají všichni naši zaměst-

nanci, protože pracuje se stejnou koncepcí a stejnou kinematikou. 

Nebo řečeno jinak: kdo zná C 42 U, zná také C 60 U a naopak; 

díky tomu mohou naši zaměstnanci kdykoli přejít na jiný stroj, 

shrnuje Jörg Lehmann.

Vlevo Jörg Lehmann, vedoucí skupiny NC obrábění, a vpravo Harald Schreiber, specialista na  
frézování a pracovník obsluhy obráběcího centra C 60 U, oba ze společnosti Langer GmbH & Co. KG

Ukazuje velmi snadnou operaci vklá-
dání jeřábem do obráběcího centra  
C 60 U s otevřenými dvojitými dveřmi

Znázorňuje 5osé kompletní 
obrábění velkých a těžkých 

desek forem a nástrojů  
o velkých formátech při jediném 

upnutí; velký pracovní prostor  
a koncepce stroje "3 osy  

v nástroji a 2 osy v obrobku" 
umožňuje optimální přísuv 

nástrojů
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www.sh-ctmc.com.cn

UŽIVATELÉ.Celý článek najdete na webu www.hermle.de 

v části Info-Center/Anwenderberichte.

HIGH END VÝROBA DÍLŮ  
V ŘÍŠI STŘEDU

Nejlepší partner: STMC Shanghai Tobacco Machinery Co. nastavuje 
s 5osými vysoce výkonnými CNC obráběcími centry společnosti 
Hermle měřítka co do přesnosti a produktivity 

Z počátečního výrobce 

tabáku a cigaret na čelní 

společnost na asijském 

trhu v oblasti tabákových 

strojů a kompetenční cen-

trum hospodárné výroby 

přesných dílů specifických 

pro jednotlivé zákazníky 

– historie čínského podniku STMC Shanghai Tobacco Machinery Co. 

Ltd. v Pudongu/Šanghaj odráží mnoha způsoby také razantní změnu 

průmyslové historie Číny. Tato společnost byla založena v roce 1902 

jako britsko-americký tabákový podnik ShenZhong a zpočátku 

se zabývala výrobou tabákových výrobků a cigaret; v roce 1952 

podstoupila změnu na výrobce strojů na zpracování tabáku resp. 

na konfekční zpracování cigaret. Po úspěšných letech na čínských 

trzích a na asijských trzích v sousedních zemích byla v průběhu další 

industrializace Říše Středu provedena od roku 2002 restruktura-

lizace na dnešní společnost Shanghai Tobacco Machinery Co. Ltd. Zří-

zením nového výrobního areálu v roce 2009 nakonec zajistilo vedení 

společnosti předpoklady další expanze. V oblasti baliček cigaret má 

společnost STMC v Číně podíl více než 65% a podobně úspěšně jedná 

také ve Vietnamu, Indonésii, Jižní Koree a Turecku. 

Nová "Hermle Road" ve společnosti STMC se 12 5osými  
vysoce výkonnými CNC obráběcími centry C 42 UP  

s výměníky palet, uspořádanými do řady

Nahoře: Obě 5osá vysoce výkonná CNC obráběcí centra C 40 
U s RS2 k vysoce automatizované výrobě součástí pro baličky 
cigaret
Obrázek vlevo: Pan Hu, vedoucí služeb Hermle China a pan Zhu,  
vedoucí projektu Shanghai Tobacco

VÝROBA PŘESNÝCH DÍLŮ JEN 

V OBRÁBĚCÍCH CENTRECH 

HERMLE

S vysokou kompetencí k 

vývoji a výrobě součástí strojů 

přichází také vysoká míra vý-

robně technického know-how, 

přičemž společnost STMC se  

u obráběcích strojů ke kubic-

kému obrábění již řadu let 

spoléhá na výrobky společnosti 

Maschinenfabrik Berthold 

Hermle AG. K tomu došlo takto: 

Na základě cílené mezinárodní 

veřejné soutěže se obráběcí centra Hermle dokázala prosadit ve 

všech oblastech, jako je například vysoká preciznost obrábění, 

vysoká efektivita výroby, spolehlivost a také kvalita zákaznických 

služeb, takže již v roce 2001 došlo k nákupu nejdříve tří CNC  

obráběcích center konstrukční řady C 800 U. Do roku 2010  

následovala čtyři 5osá vysoce výkonná CNC obráběcí centra  

typu C 40 U, která pak byla spojena dvěma robotickými systémy 

typu RS 2, takže tyto čtyři stroje C 40 mohly nyní vyrábět plně 

automatizovaně. Protože  

v těchto obráběcích centrech 

byly a jsou vyráběny přede-

vším součásti pro baličky ci-

garet, vypadá to po naposledy 

realizované velké investici hned 

do dvanácti 5osých vysoce 

výkonných CNC obráběcích 

center typu C 42 UP zcela 

jinak. 

VŽDY PRODUKTIVNÍ DÍKY 

PŘIZPŮSOBENÉMU STUPNI 

AUTOMATIZACE 

Protože na počátku zmiňovaná 

doplňková činnost s výrobou 

zákaznických dílů se rozvinula 

díky prokázané výkonnosti technologie obrábění, stal se podnik 

dodavatelem služeb obrábění. Společnost STMC nyní dodává své 

výrobky řadě čínských resp. asijských strojírenských podniků,  

a proto musela podstatně rozšířit své kapacity. Díky velmi dobrým 

zkušenostem, různým možnostem automatizace a dodávkám 

odpovědného dodavatele padlo rozhodnutí opět ve prospěch spo-

lečnosti Hermle, konkrétně formou investice do dvanácti 5osých 

vysoce výkonných CNC obráběcích center C 42 UP. S vyškole-

nými, vysoce kvalifikovanými zaměstnanci, kteří jsou schopni ve 

2směnném nebo 3směnném provozu obsluhovat každý dva nebo 

tři stroje, vzniká s přizpůsobeným stupněm automatizace velmi 

vysoká produktivita s nejvyšší výrobní přesností. Zaměstnanci 

společnosti STMC si dále velmi cení vysoké aplikační a užitné 

pružnosti obráběcích center Hermle, přičemž jsou schopni bezpeč-

ně zvládat malé výrobní dávky (5 až 10 kusů) a také stále rostoucí 

rozmanitost vyráběných dílů – dnes i v budoucnosti.

Součástky robotů v různých velikostech, které jsou kompletně vyráběny ve 12 nových obráběcích centrech Hermle C 42 UP.
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VTM, ODENSE/DÁNSKO 

28.02. – 03.03.2017

INTEC, LIPSKO 

07.03. – 10.03.2017

ECMA, MEXICO CITY/MEXICO 

07.03. – 10.03.2017

MNE/MTMS, KORTRIJK/BELGIE 

22.03. – 24.03.2017

MECSPE, PARMA/ITÁLIE 

23.03. – 25.03.2017 

CIMT, PEKING/ČÍNA 

17.04. – 22.04.2017

FIREMNÍ VÝSTAVA OPEN HOUSE, GOSHEIM 

26.04. – 29.04.2017

METALLOOBRABOTKA MOSKVA/RUSKO  

15.05. – 19.05.2017

EASTEC, WEST SPRINGFIELD/MA/USA 

16.05. – 18.05.2017 

MOULDINGEXPO, STUTTGART 

30.05.-02.06.2017

TERMÍNY	VELETRHŮ

Tiráž
Vydavatel: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG 
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NĚMECKO

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

  Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH 
  Gosheim, Deutschland 
  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. 
  JD Horst, Nizozemsk 
  www.hermle-nederland.nl

RAKOUSKO 

  Hermle Österreich 
  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

ŠVÝCARSKO 

  Hermle (Schweiz) AG 
  Neuhausen am Rheinfall, Švýcarsko 
   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

UŽIVATELÉ.

MARTEN MACHINING SE OHLÍŽÍ 
NA TÉMĚŘ TŘI DESETILETÍ 
PŘESNÉHO OBRÁBĚNÍ

Celý článek najdete na webu www.hermle.de 

v části Info-Center/Anwenderberichte.

www.martenmach.com

Strojový park společnosti Marten Machining dosahuje od starších strojů C 800 až po nejnovější C 22.

Stejně jako mnoho jiných 

amerických podnikatelů věděl 

Marten ze své zkušenosti 

zaměstnance, že by mohl být 

úspěšný, když by byl sám sobě 

pánem. Po osmi letech práce 

jako konstruktér nástrojů a forem v roce 1984 usoudil, že nadešel čas  

k založení vlastního podniku. Neměl ani zaměstnance, ani kmenové 

zákazníky a jediný prostor, který mohl považovat za vlastní a který mohl 

přeměnit na vlastní dílnu, byla dvojgaráž v Stevens Point (Wisconsin/USA). 

Otázka, která byla až do této doby v životní dráze Martena rozhodující, 

zněla: "Tak jo, a jak to funguje teď?" Tato otázka stále ještě denně budí 

Martenovu zvědavost a díky jeho neutišitelné touze naučit se něco nového 

a realizovat to, rozšiřoval svůj podnik a současně zanechal v ostatních 

přetrvávající dojem. 

PODROBENO ZKOUŠCE

V průběhu pouhých tří let se jeho podnik natolik rozrostl, že musel rozšířit 

své kapacity pořízením prvního CNC stroje. Marten byl pevně rozhodnut 

podrobit dodavatele svého nového stroje, ať už se jím měl stát kdokoli, 

důkladné zkoušce. Do užšího výběru se dostal také německý výrobce CNC 

obráběcích strojů, kterého si Marten povšiml díky reklamnímu inzerátu 

– společnost Hermle AG. Rozhodl se tedy, že než se rozhodne pro koupi, 

otestuje výkon stroje na zkušebním dílu. Poté, co zaměstnanec společnosti 

Hermle při svém setkání s Martenem podrobně studoval předložený zku-

šební program přibližně pět minut, prohlásil: "Tak dobrá, a tady začneme." 

Oba společně prošli program se všemi jeho podrobnostmi, přitom rozpo-

znali potenciální těžkosti a ihned je zkorigovali. Přibližně po 45 minutách 

přetahování nastal čas vyfrézovat požadovaný zkušební díl. K Martenově 

velké spokojenosti vyšel zkušební díl ze stroje Hermle na první pokus – byl 

vyroben přesně podle jeho zadání s požadovanou přesností. Protože nyní 

mohl Marten vyrábět také výrobky vyžadující maximální přesnost, jeho 

podnik se rozlétl. A také po téměř 30 letech ještě rád vzpomíná na své 

první zkušenosti se společností Hermle. "SPOLUPRACOVAL jsem se zástup-

cem společnosti Hermle 45 minut a přitom jsem 

se něco naučil."  

ČLOVĚK SE POŘÁD MÁ CO UČIT

Zkušenosti Martena z učení při koupi jeho první-

ho stroje Hermle se přidružily k jeho víře v moc 

otázky "Tak jo, a jak to funguje teď?" a nakonec 

vedly k tomu, že se celý podnik upsal vzdělávání 

pracovníků obsluhy a péče o CNC stroje.  

V průběhu let dala společnost Marten Machining 

příležitost celým tuctům budoucích pracovní-

ků obsluhy a péče o CNC stroje, aby jako učni 

ukázali, co v nich vězí. Dnes běží ve společnosti 

Marten Machining několik plně automatických 

strojů Hermle, kterých si Marten postupně pořídil 

více než 20. Tím je uvedený podnik ze severního 

Wisconsinu dnes vzorem úspěšného vzdělávání 

vysoce kvalifikovaných odborníků. "Člověk se 

pořád má co učit," prohlašuje Marten. "Dokon-

ce po všech těch letech, po které pracuji v tomto oboru, učím se stále 

něco nového a jsme nesmírně hrdí na práci, kterou vykonáváme pro naše 

zákazníky. To, že jsme schopni předávat tyto znalosti dál a otevřeli jsme 

možnosti vzdělávání dalším generacím, mne naplňuje stejnou spokojeností 

jako všechno, čeho jsem dosáhl během své kariéry."

POKRAČUJE TO DÁL

Dnes, 30 let po koupi prvního stroje Hermle, společnost Marten Machining 

prosperuje. Firemní areál dnes zaujímá téměř 2800 metrů čtverečních  

a doby, kdy firma sídlila ve dvojgaráži, se zdají být již celou věčnost za 

námi. V listopadu očekává Marten dodávku svého 22. stroje Hermle. 

Když začal Al Marten budovat svůj podnik, neměl 
nic, kromě své vášně pro pořizování výrobků  
a přesné oko pro detaily.

Zleva doprava: Alan Marten (zakladatel a jednatel); Shawn Demski (výrobní ředitel); 
Thomas Renier (učeň aplikační technika HMC); David Marten (viceprezident)


