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Úvodem

V MÁJI  
VŠECHNO KVETE.

Vážení obchodní partneři a zákazníci, 
spolupracovnice a spolupracovníci,

rok 2019 bude opět ve znamení nejdůležitěj-
šího strojírenského veletrhu EMO v Hannoveru, 
kde firma Hermle AG zase představí své četné 
výrobky, automatizační řešení a digitální 
moduly. K tomuto bodu vydáme ještě zvláštní 
zprávu.

Další důležitá akce, Open House Hermle se 
letos koná od 08. do 11. května 2019, již 
tradičně v Gosheimu. Po čtyři dny budeme 
opět představovat náš kompletní výrobní 
program, vysoce přesná a dlouhodobě přesná 
obráběcí centra a vysoce produktivní automati-
zační řešení. Na strojích se budou předvádět 
zajímavá obrábění z nejrůznějších odvětví. 
Samozřejmě budou ke strojům připojena také 
četná automatizační řešení, abychom vyhověli 
stále větší poptávce v této oblasti.

S více než 50 dalšími vystavovateli z oblastí 
upínací techniky, CAD/CAM a softwarových 
řešení nabídneme jako vždy zajímavou speciální 
přehlídku. Rozsáhlý rámcový program doplní 
vysoce kvalitní odborné přednášky a vedené 
exkurze po podniku. Pro kompetentní poraden-
ství v oblastech servisu, automatizace, vzdělávání 
a generativní výroby vám budou ochotně k 
dispozici naši zaměstnanci z těchto úseků. I o 
vás bude samozřejmě dobře postaráno.

Tímto vás srdečně zveme na návštěvu našeho 
Open House v Gosheimu. Můžete se těšit na 
prožití několika zajímavých hodin ve firmě 
Hermle přesně podle našeho sloganu  
"frézovat lépe s Hermle".

S přátelským pozdravem

FIRMA.

OPEN HOUSE 2018 VIDEO

Inovativní stroje na Open House Hermle.

OTVÍRACÍ DOBA

STŘEDA – PÁTEK 9:00 – 17:00 hod.

SOBOTA  9:00 – 13:00 hod.

PŘIHLÁŠKA

Přihlaste se prosím na: 

www.hermle.de/openhouse2019

nebo stačí oskenovat QR kód

Vstup na Open House je možný jen s platnou vstupenkou!

Tradice pokračuje i v roce 2019: Do Gosheimu se na Open House Hermle dostaví více  
než 1 000 firem a četní návštěvníci z celého světa. Originální švábské "Maultaschen"  
(taštičky plněné masem) se postarají o dobrou pohodu a švábské stroje o odborný zážitek.

Po čtyři dny budeme v technologickém a školicím středisku Hermle představovat náš inovační program strojů s více než 
30 obráběcími centry. Budete moci detailně posoudit všechny stroje a zároveň se podívat do zákulisí.

Stejně jako v minulých letech vám zajímavé odborné přednášky z výrobního prostředí a exkurze po firmě poskytnou 
ideální platformu pro ještě lepší poznání firmy Hermle a jejích výrobků.

www.hermle.de/review2018



VYSTAVOVATEL

UPÍNACÍ TECHNIKA

Albrecht Präzisionsspannfutter 

BIG KAISER

Emuge Franken

EROWA AG

Eugen Fahrion GmbH & Co. KG

Kesel Werkzeugmaschinen, Spannsysteme

GRESSEL AG

HAIMER GmbH

HAINBUCH GmbH Spannende Fertigung

Helmut Diebold GmbH & Co.  
- Goldringwerkzeuge - 

hemo Werkzeugbau

Hoffmann Group S

HWR Spanntechnik

Lang Technik GmbH

Lenzkes Spanntechnik GmbH

NT TOOL

PAROTEC AG, PARTOOL GmbH

Rego-Fix AG

RÖHM GmbH – prvotřídní výrobky od  
specialisty na upínací techniku.

Schrenk GmbH / Römheld

SCHUNK GmbH & Co. KG

SFT Spannsysteme GmbH

Simon Nann GmbH & Co. KG

SMW-AUTOBLOK

SPREITZER GmbH & Co. KG 

HARDWARE

Air Turbine Tools®

BLUM

Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

KELCH

m&h Inprocess Messtechnik GmbH  
(Hexagon) 

Renishaw GmbH

Rother Technologie

SIEMENS

ZOLLER Mess- und Einstellgeräte /  
Toolmanagement 

SOFTWARE

Autodesk GmbH 

CERATIZIT Group - Komet Deutschland

CGTech Deutschland GmbH

CIMCO A/S

HEXAGON Production Software

JANUS Engineering AG

MARPOSS GmbH

OPEN MIND Technologies AG

SOFLEX

SolidCAM

Solidpro GmbH

Tebis AG

unicam Software GmbH

FIRMA.

Středa, 08.05.2019

Čtvrtek, 09.05.2019

Pátek, 10.05.2019

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY

– Více než 30 STROJŮ částečně automatizovaných

– Škola uživatelů Hermle

– Speciální přehlídka UPÍNACÍ TECHNIKY, SOFTWARU a HARDWARU

– GENERATIVNÍ VÝROBA s TECHNOLOGIÍ MPA Hermle

– DIGITÁLNÍ MODULY live přehlídka

URČITĚ ZAUJME

10:00  — 10:30 hod.  HAINBUCH GmbH Spannende Fertigung 
Technologie, know how a inovace v upínací technice

10:40  — 11:10 hod.  HEXAGON Manufacturing Intelligence  
Automatické 5osé programování a NC simulace

11:20  — 11:50 hod.  PAROTEC AG   
Power-Grip – procesní bezpečnost pro systémy MT

12:00  — 12:30 hod.  SMW-AUTOBLOK Spannsysteme GmbH 
Budoucnost upínací techniky: Digitální a flexibilní

14:00  — 14:30 hod.  SOFLEX Fertigungssteuerung-GmbH 
Digitalizace výroby – výzvy a řešení

09:30  — 10:00 hod.   Kingsbury, UK 
Výběr globální vysoce výkonné platformy pro obrábění

10:00  — 10:30 hod.  Rego-Fix AG 
Efektivnější třískové obrábění s powRgrip

10:40  — 11:10 hod.  Autodesk GmbH  
The Future of Making – nové designové technologie vedou k novým výzvám ve výrobním procesu. 
Ukážeme, jak je můžete pomocí softwaru Autodesk řešit na stroji Hermle.

11:20  — 11:50 hod.  GRESSEL AG   
Praktické příklady upínací techniky zaměřené na prodloužení doby chodu stroje

12:00  — 12:30 hod.  SCHUNK GmbH & Co. KG 
Technika magnetického upnutí obrobku – neobjevené možnosti

14:00  — 14:30 hod.  Blum-Novotest GmbH 
LC50-DIGILOG – všechno pro nejvyšší výkon

10:00  — 10:30 hod.  Haimer GmbH 
Quality Wins – procesní bezpečnost a kvalita od první součásti

10:40  — 11:10 hod.  Open Mind Technologies AG  
Efektivní frézování a soustružení oběžných kol pomocí hyperMill®

11:20  — 11:50 hod.  Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH   
Automatizační řešení Hermle v dobách nedostatku odborných pracovních sil

12:00  — 12:30 hod.  hemo Werkzeugbau 
varia Plus a speed.change 30 – racionalizace začíná u technické přípravy vašeho stroje.  
Nové systémy v technice upnutí obrobku.

14:00  — 14:30 hod.  Lang Technik GmbH 
Hospodárnější výroba díky komplexní koncepci upínání
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VÝROBKY.

RS 05-2 
2. GENERACE KOMPAKTNÍHO  
ROBOTICKÉHO SYSTÉMU.

PERFORMANCE-LINE.

HIGH-PERFORMANCE-LINE.

Zdokonalená pro pět modelů strojů Hermle.

C 250 a C 400

C 12, C 22 a C 32

FAKTA
ROBOTICKÝ SYSTÉM RS 05-2

ROBOT 6osý průmyslový robot

TRANSPORTNÍ HMOTNOST do 10 kg

PODAVAČ  dvojitý podavač pro palety ITS 50  
a obrobky

MODULY ZÁSOBNÍKŮ  jednoduchá matrice, modul zásobníku  
s pěti teleskopickými zásuvkami, zásobník  
palet nebo zásobník Kanban

OVLÁDACÍ PANEL ROBOTA  KRC pro seřizovací provoz robota  
se softwarem GRP

OPERAČNÍ SOFTWARE HACS (Hermle-Automation-Control-System)



VÝROBKY.

FAKTA
ROBOTICKÝ SYSTÉM RS 05-2

ROBOT 6osý průmyslový robot

TRANSPORTNÍ HMOTNOST do 10 kg

PODAVAČ  dvojitý podavač pro palety ITS 50  
a obrobky

MODULY ZÁSOBNÍKŮ  jednoduchá matrice, modul zásobníku  
s pěti teleskopickými zásuvkami, zásobník  
palet nebo zásobník Kanban

OVLÁDACÍ PANEL ROBOTA  KRC pro seřizovací provoz robota  
se softwarem GRP

OPERAČNÍ SOFTWARE HACS (Hermle-Automation-Control-System)

Od té doby, co byl vyvinutý první kompaktní robotický systém, se značně změnily ná-
roky zákazníků. Možnost připojení k dalším modelům strojů a poptávka po individuálně 
řešených zásobnících si vyžádaly neustálý další vývoj.

2. generaci systému RS 05 lze nyní připojit čelně (C 250, C 400 a C 32) nebo z boku 
(C 12 a C 22). Robotický systém je mimořádně kompaktní, protože potřebuje místo 
pouze 2 m2. Systém RS 05-2 můžete vybavit různými moduly zásobníků, v závislosti 
na příslušném případu použití. Modularita je přitom prioritou, stejně jako snadná obslu-
ha. Tu zaručíme optimalizovaným přístupem k seřizovacím nebo kontrolním pracím 
prostřednictvím systému Hermle Automation-Control-System HACS a pomocí uživa-
telského rozhraní ovládaného pomocí "drag&drop".

Pomocí grafického robotického programování GRP se nejrůznější polotovary obrobků 
optimálně umístí na jednotlivé matrice. Díky tomu se také rychle realizují robotické 
procesy a vkládání obrobků do příslušných upínacích přípravků stroje.

Robotický systém RS 05-2 připojený k 5osému obráběcímu centru C 250 konstrukční řady Performance-Line.

RS 05-2 VIDEO
www.hermle.de/automation

vlevo Ovládací panel robota SmartPad s dotykovou funkcí pro snadné programování robota. nahoře Pomocí grafického robotického programování, 
zkráceně GRP, se pomocí snadno zadávaných hodnot nejrůznější polotovary obrobků optimálně umístí na matrice. 
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SERVISNÍ  
BROŽURA.

VÝROBKY.

Toho docílí jen ten, kdo má vysoce motivované zaměstnance. My jich máme více než 
1 200. Se stále novými nápady a příslovečnou přesností Hermle jsou odpovědní za 
možná nejlepší stroje na světě. Patří k nim především náš servis. Nejen jako obchodní 
model, ale v pravém slova smyslu – jako služba v zájmu dlouhodobých vztahů se zá-
kazníky.

Všechno, co musíte navíc vědět o našem servisu, naleznete nyní v nové brožuře.  
Horkou linku, školení, techniky, nástroje a samozřejmě také ohlasy zákazníků. Můžete 
tak získat jasný přehled o tom, co od nás můžete očekávat.

Naše hlavní zásada zní "frézovat lépe". Této zásadě se firma Hermle plně zavázala. 
Vším co děláme, měníme či optimalizujeme, přinášíme lepší a přesnější výsledek, 
který bude rychleji k dispozici. Nejen pro nás, ale pro úspěch našich zákazníků, kteří 
pomocí našich obráběcích center dosahují nejlepších výsledků.

NOVINKA

Nadchne vás.

"JIŽ 20 LET FRÉZUJEME     
JEN NA STROJÍCH HERMLE."

"Přejeme si, aby měla firma Hermle i 
nadále tak kompetentní montéry."

"Servis má špičkovou organizaci. Kompetentní lidi, rychlou reakci. 
Kupujeme stroje mimo jiné i kvůli servisu."

"FÉROVÉ CENY ZA SERVIS V POROVNÁNÍ 
S JINÝMI ZNAČKAMI."



VÝROBKY.

Servis Hermle – přesvědčí čtyřmi faktory.

RYCHLOST
Disponujeme plošnou, decentralizovanou servisní sítí,  
mezinárodními dceřinými společnostmi a podnikovými 
zastoupeními ve více než 50 zemích. Jsme tak pro vás k 
dispozici rychle a především kompetentně.

KONTINUITA
Sami vyrábíme. Víme, jak je důležitá prevence škod  
a v případě potřeby jejich rychlé odstranění. Proto naše 
zkušené zahraniční zastoupení bude váš stroj doprovázet 
po celou dobu jeho životnosti.

PREVENCE
U nás k tématu bezpečnosti patří i optimální preventivní 
procesy. Díky servisním intervalům stanoveným podle 
stavu můžeme váš stroj kdykoliv optimálně nastavit a 
předejít tak škodám.

BALÍČEK BEZSTAROSTNÉ PÉČE
Základem spokojenosti zákazníků pro nás není jen kvalita, 
přesnost a spolehlivost strojů, ale především také  
vynikající servis – pro všechny bez rozdílu.
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VÝROBKY.

5 DNŮ. 5 MODULŮ.
Náš systém školení je modulárně strukturovaný. Sami si zvolíte, kdy se ke kterému tématu budete chtít dozvědět víc. Přitom si můžete  
vybrat z pěti aktuálních témat oboru: přesnost, CAM, měřicí dotyková čidla, optimalizace procesů a parametry.

Samozřejmě si můžete sami určit i místo školení, vybrat si buď Gosheim nebo Kassel. Teoreticky je tedy možné v pěti dnech po sobě  
absolvovat vždy jedno jednodenní školení. Jeden týden nabitý expertními znalostmi přímo z praxe.

SESTAVTE SI SVÉ INDIVIDUÁLNÍ ŠKOLENÍ.

Používání variabilních programových struktur. Zvýšení bez-
pečnosti procesů díky dotazům/kontrole stavů programu. 

Parametry

Optimalizace výrobního procesu pomocí ovlivnění obráběcího 
času, kvality povrchu a přesnosti obrobku ve spojení s obrábě-
cím centrem. 

Optimalizace procesu
Nejlepší možné použití měřicího dotykového systému přímo v 
obráběcím centru s různými funkcemi a programy. 

Měřicí dotykové čidlo

Nahlédnete do moderního výrobního procesu, počínaje systé-
mem CAD/CAM přes řízení až po stroj, získáte užitečné tipy k 
výstupu postprocesoru a NC programu. 

CAM

Zvýšení přesnosti obrobků při zohlednění tepelných,  
mechanických a statických vlivů ve výrobním procesu. 

Přesnost



Firma Horstmann Maschinenbau GmbH, založená v roce 1979, 
stojí dnes na čtyřech pilířích: zakázkové výrobě, speciálním strojí-
renství, skladovém a přepravním systému a oblasti obalových mate-
riálů. Vstup do obalového průmyslu provedla společnost teprve před 
několika lety v souvislosti s vývojem obalů boxmaker. Za tím vězel 
nápad: Místo předzásobení přepravními kartony bude stroj na řezání 
kartonů vyrábět individuální obaly "just in time". 

horstmann-maschinenbau.de

UŽIVATELÉ.Celý článek najdete na webu www.hermle.de 
v části Média / zprávy uživatelů.

Rychlost a kvalita jsou vlastní deklarované cíle, kterých chce strojírenský podnik Horstmann docílit pomocí nového 5osého  
obráběcího centra Hermle. Důležitou roli přitom hraje automatizační řešení HS flex.  

zleva doprava Norbert Wieland (prodej boxmaker a marketing, Horstmann Maschinenbau GmbH), Andreas Härtter (Hermle + Partner Vertriebs GmbH),  
Christian Wensing (vedoucí výroby u firmy Horstmann Maschinenbau GmbH), Oliver Steinbach (obsluha stroje C 42 U u firmy Horstmann Maschinenbau GmbH).

PLNĚ AUTOMATIZOVANÁ  
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Horstmann využívá stroj C 42 U mimo jiné pro výrobu součástí aktuálně potřebných 
pro své speciální stroje.

Řízení pochází od firmy Heidenhain (typ TNC 640) a je díky rozhraní HSCI a EnDat  
naprosto digitální.

CESTA K AUTOMATIZACI

Jednotlivé díly pro boxmaker vyrábí firma Horstmann sama: Zpo-
čátku na 3- a 4osých strojích bez automatizace. Pro optimalizaci 
procesů zavedl Klaus Horstmann, ředitel firmy Horstmann Maschi-
nenbau GmbH, nejprve upínací systém s nulovým bodem. Pomocí 
následného přesunutí programování od stroje do kanceláře připra-
vil podnikatel své zaměstnance na automatizaci. Koncem března 
2018 provedl Horstmann tento krok: Po důkladné analýze a re-
šerši si u firmy Maschinenfabrik Berthold Hermle AG objednal 
5osé obráběcí centrum C 42 U s manipulačním systémem HS flex. 

Upínací plocha naklápěcího otočného stolu s nosností 450 kilo-
gramů má průměr 440 milimetrů. Vysoké nároky na přesnost spl-
ňuje i šnekový pohon, který spolehlivě zabrání torzi hřídele na 
stroji. Pojížděcí dráha je 800 milimetrů ve směru X a Y a maxi-
málně 550 milimetrů ve směru Z. Při obrábění může mít stroj  
C 42 U díky přídavnému zásobníku přístup až ke 192 nástrojům. 
"Pro nás byl rozhodující celý balík – stroj, manipulátor, nástroje, 
servis a podpora", zdůvodňuje Horstmann investici. 

Navíc nás o tom přesvědčily možnosti použití: "Potřebovali jsme mít 
možnost, abychom mohli výrobu podle poptávky po obalech box-
maker přerušit kvůli naléhavým výrobním zakázkám našich zákaz-
níků", vysvětluje ředitel firmy. 

BEZPEČNÁ CELKOVÁ KONCEPCE

Kromě flexibility je u strojírenského podniku, který se snaží předchá-
zet chybám pomocí standardizace, simulace a kontrolního měření 
velmi důležitá i bezpečnost procesů. Délku i polohu obrobku kontro-
luje stroj C 42 U automaticky před obráběním. "Pokud něco nesou-
hlasí, paleta se zablokuje a vymění za jinou zakázku", vysvětluje ve-
doucí výroby Christian Wensing. "Přídavné měřicí cykly stojí sice 
čas, ale slouží bezpečnosti a přesnosti. Ty jsou pro nás mimořádně 
důležité", vysvětluje Horstmann.

I když je téma automatizace ve firmě Horstmann relativně nové, 
pan Wensing už umí maximálně využívat možnosti, které stroj 
Hermle C 42 U poskytuje: "Výrobní časy jsou plně automaticky 
hlášeny ze stroje přímo do systému ERP. Můžeme tak ideálně 
změnit nasazení stroje." Doplňkový nástroj řízení HIMS (Hermle In-
formation Monitoring System) ukazuje aktuální stav stroje a infor-
mace o událostech zasílá e-mailem. Obráběcí centrum je tak již něko-
lik měsíců po uvedení do provozu v 16hodinovém pracovním dnu 
vytíženo až na 90 procent. 

Tento úspěch je třeba připsat i podpoře Hermle. "Servis je jedinečná 
prodejní nabídka", pochvaluje si spolupráci Klaus Horstmann. "Díky 
tomuto projektu jsme mohli realizovat mnoho našich vizí."
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"Na obráběcích centrech C 12 U například frézujeme komplexní 
implantáty, a k tomu máme vždy k dispozici dostatečně velký to-
čivý moment. Stroje pracují velmi spolehlivě, jsou a i s přibývajícím 
věkem zůstávají velmi přesné, nabízejí velmi dobrou přístupnost a s 
ohledem na naše požadavky vykazují optimální chování v případě 
kolizních obrysů", shrnuje nakonec Peter Scheuble. V neposlední 
řadě chválil i servis Hermle, který Švýcary přesvědčil svojí pohoto-
vostí a kvalitou. 

UŽIVATELÉ. Celý článek najdete na webu www.hermle.de 
v části Média / zprávy uživatelů.

AUTOMATIZOVANÁ VÝROBA IM-
PLANTÁTŮ V REŽIMU "JUST-IN-TIME" 

medartis.com

Výroba vysoce přesných implantátů na zakázku během 24 hodin: Švýcarská firma Medartis AG vsází na obráběcí centrum a  
robotické systémy Hermle.

zleva doprava Peter Scheuble, vedoucí výrobní techniky výroby dlah, David Saladin, mechanik/obsluha stroje, Laurent Fleisch, 
mechanik/obsluha stroje, Roger Hänggi, výrobní technik, všichni z firmy Medartis AG, a vpravo vně Gerd Messmer,  

ředitel firmy Hermle (Švýcarsko) AG.

Švýcarská Medartis AG již od roku 1997 vyvíjí a prodává titanové 
šrouby a dlahy pro osteosyntézu v oblasti obličejové části lebky a 
končetin. Společnost zaměstnává celosvětově více než 500 zaměst-
nanců – jenom kolem 230 jich je v hlavním sídle v Basileji. Specialisté 

zde vsází na úzkou spolupráci konstrukce a výroby, aby bylo možné 
splnit vysoké nároky na prototypování a výrobu kovových implan-
tátů. "Naši inženýři konstruují vzorky, ze kterých vznikají prototypy. 
Oddělení frézování a soustružení jsou již plně propojena", vysvětluje 
Peter Scheuble, zástupce vedoucího výroby v Basileji. Po úspěšném 
ukončení uživatelských testů následuje sériová výroba na CNC fré-
zovacích a soustružnických obráběcích centrech – zčásti bez ob-
sluhy až ve třech směnách. "V náročném segmentu 5osého simul-
tánního obrábění vsázíme především na vysokovýkonná obráběcí 
centra Hermle, která jsme vybavili mj. robotickými systémy pro plně 
automatický provoz", dodává Scheuble.

STABILNĚJŠÍ A PŘESNĚJŠÍ

Důvěra v techniku Hermle je založena na zkušenosti s prvním stro-
jem z Gosheimu, který firma Medartis koupila v roce 2001 pro kon-
strukci prototypů. Postupně následovala další obráběcí centra Her-
mle typu C 30 U a C 12 U. "Máme vysoké nároky na přesnost 
tolerancí. Stroje Hermle zkonstruované pro víceosé přesné obrá-
bění se ukázaly být značně stabilnější a přesnější než konkurenční 
produkty, které jsme používali předtím", zdůvodňuje Roger Hänggi, 
výrobní technik v oddělení výroby dlah firmy Medartis AG. 

FLEXIBILNÍ A UNIVERZÁLNÍ

I v případě nejnovějšího rozšíření strojového parku se Švýcaři roz-
hodli pro Hermle. Tato výrobní centra lze používat univerzálně, nic-
méně u firmy Medartis se nasazují především pro obrábění celých 
sérií dílů. Díky robotickému systému RS 05 s automatizovanou ma-
nipulací s obrobky se může na obráběcích centrech C 30 U i 5osých 
obráběcích centrech C 12 U vyrábět velký počet různých implan-
tátů. Navzdory kompaktní konstrukci jsou pojížděcí dráhy tak velké, 
že lze realizovat i komplikované geometrie. K pokrytí aktuálních i 
budoucích poptávek po implantátech jsou stroje vybaveny přídavnými 
zásobníky ZM 35, takže k jednomu stroji je k dispozici celkem 71 ná-
strojů. Jelikož jsou stroje identicky vybaveny co se týče hlavního vře-
tena, řízení a upínače nástrojů, robotických systémů RS 05 a dalších 
funkcí, lze velmi flexibilně každý implantát vyrábět na každém stroji. 

nahoře Medartis AG frézuje na obráběcích centrech Hermle titanové dlahy pro osteo-
syntézu. dole Jedno ze dvou flexibilních výrobních center na bázi 5osého obráběcího 
centra C 12 U s přídavným zásobníkem ZM 35 a vlevo s robotickým systémem RS 05. 

Jedna z palet obrobků vlastní konstrukce Medartis s několikanásobnými upínači pro 
přípravu titanových polotovarů resp. upnutí hotových dílů, přičemž manipulátor je zcela 
roboticky automatizovaný 



Myšlenka osamostatnit se napadla aplikačního technika Andrease 
Wengera v roce 2007. Nejprve nabízel jen své znalosti a zkušenosti 
ve všech oblastech programování CNC strojů. Po roce založil firmu 
Pastec GmbH, se kterou se díky investici do přesné 5osé frézovací 
technologie firmy Hermle AG stal poskytovatelem moderní techniky 
pro třískové obrábění. Postupně rozšiřoval procesní řetězec přes-
ného obrábění a výroby dílů. Dnes nabízí společnost se sídlem ne-
daleko Mnichova všechny procesní kroky od konstrukce přes pro-
gramování a výrobu včetně eloxování a laserového popisování, až 
po montáž konstrukčních celků s funkční kontrolou. 

Hlavní motivací pro investice hned do 5osé technologie byly vysoké 
nároky na přesnost a kvalitu. Wenger chtěl umět efektivně vyrábět 
obrobky s neměnnou přesností na setiny. "Našimi favority se staly 
stroje Hermle, takže jsme si v roce 2008 pořídili 5osé obráběcí cen-
trum C 40 U", vysvětluje ředitel firmy. Za ním následoval druhý 
stroj stejné konstrukční řady a nástup do automatizace pomocí jed-
noduchých systémů zásobníků a manipulačních systémů. S rostou-
cím objemem zakázek investovala firma Pastec GmbH od roku 2011 
do tří 5osých obráběcích center typu C 22 U.

pastec-gmbh.com

UŽIVATELÉ.Celý článek najdete na webu www.hermle.de 
v části Média / zprávy uživatelů.

Od výrobce jednotlivých dílů až po dodavatele kompletní přesné techniky – díky špičkové frézovací technologii od firmy Hermle a  
vlastnímu oddělení eloxování a montážním kompetencím vytváří firma Pastec GmbH základy pro trvalý úspěch.

Pohled shora na robotický systém RS 2, sestávající z robota s podavačem a vlevo i 
vpravo uspořádaná paletová místa.

EFEKTIVNĚ FRÉZOVANÁ  
PŘESNOST NONSTOP

NEPŘETRŽITĚ VYRÁBĚNÁ PŘESNOST 

Aby se při opakovaných zakázkách na dávkovou výrobu snížily pro-
stoje a zvýšila produktivita, rozhodl se Wenger jedno z nových 
5osých obráběcích center propojit s robotickým systémem RS 2 a 
pořídit stroj s přídavným zásobníkem pro dalších 192 nástrojů.  
"Jelikož má většina obrobků délku hran maximálně 200 milimetrů, 
postačuje i pojížděcí dráha stroje C 22 U se 450 milimetry ve 
směru X stejně jako 600 a 330 milimetrů v ose Y a Z", vysvětluje ve-
doucí výroby Sebastian Zyngier. Kombinace s robotickou buňkou 
umožňuje bezobslužný třísměnný i víkendový provoz. Vytvořena tak 
je dostatečná kapacita pro obrábění jak větších počtů kusů, tak i 
pro flexibilní a "just in time" obrábění série dílů "laserových skříní s 
víkem" s celkem 18 variantami. 

HOSPODÁRNĚ VE 3 OSÁCH

Následovala další investice, pomocí níž chtěl Wenger svá 5osá obrá-
běcí centra odlehčit od jednodušších třískových obrábění. 3osé CNC 
obráběcí centrum C 400 V s nepohyblivým stolem má totiž takovou 
koncepci, že vykazuje stejné vlastnosti jako jeho větší sourozenci. 
"To s sebou přináší mnoho výhod: stejnou kinematiku, stejnou kon-
cepci ovládání, stejný upínač nástrojů a stejné řízení v kombinaci s 
dobrým servisem", vypočítává Andreas Wenger. Proto neexistuje 
žádný důvod, proč bychom měli poptávat jiného dodavatele strojů. 
"Zejména proto, že používáme také stejný systém CAM, všechny pro-
gramy vytváříme mimo výrobu a technik musí jen zapnout stroj – a 
všechno běží tak, jak má", doplňuje Wenger. 

Nakonec uvádí ještě jeden příklad, proč se u firmy Pastec opako-
vaně rozhodují pro Hermle: "S naším prvním 5osým obráběcím 
centrem obrábíme i po deseti letech komplexní součásti lasero-
vých skenerů se stejnou přesností a kvalitou jako první den." 

zprava doleva Sebastian Zyngier, vedoucí výroby, Andreas Wenger, ředitel, všichni z 
firmy Pastec GmbH a Stefan Bux, obchodní zplnomocněnec firmy Hermle + Partner 
Vertriebs GmbH

Vysoce produktivní flexibilní výrobní buňka C 22 U s robotickým systémem RS 2 (vlevo) 
a přídavným zásobníkem ZM 192. 
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OPEN HOUSE HERMLE AG, GOSHEIM  

08.05.2019 – 11.05.2019

EASTEC, SPRINGFIELD 

14.05.2019 – 16.05.2019

PRODEX, ŠVÝCARSKO 

14.05.2019 – 17.05.2019

MACH-TECH, MAĎARSKO 

14.05.2019 – 17.05.2019

MOULDINGEXPO, STUTTGART 

21.05.2019 – 24.05.2019

METALLOOBRABOTKA, RUSKO 

27.05.2019 – 31.05.2019

MACHTOOL, POLSKO 

04.06.2019 – 07.06.2019 

AMERIMOLD, USA 

12.06.2019 – 13.06.2019

PARIS AIR SHOW, FRANCIE 

17.06.2019 – 23.06.2019

RAPIDTECH, ERFURT 

25.06.2019 – 27.06.2019

EMO, HANNOVER 

16.09.2019 – 21.09.2019

TERMÍNY VELETRHŮ

UŽIVATELÉ. Celý článek najdete na webu www.hermle.de 
v části Média / zprávy uživatelů.

schmidtundremmert.de

vlevo Automatické 5osé obrábění zvyšuje efektivitu firmy Schmidt und Remmert.  
vpravo Díky naklápěcímu stolu ve tvaru U je naklápěcí osa A a osa otáčení C na obrobku.

"90 procent našich zákazníků jsou renomovaní dodavatelé automobilového 
průmyslu", vysvětluje Dirk Schmidt, ředitel firmy Schmidt und Remmert 
GmbH. Těm společnost z města Geseke dodává polotovary z trubek pro 
palivové systémy, výfukové plyny nebo chladicí vodu. Tvářecí nástroje, 
které jsou k tomu zapotřebí, konstruuje a vyrábí firma sama. "Pracujeme v 
jednosměnném provozu. Abychom však vyhověli stále rostoucí poptávce, 
rozhodli jsme se pro automatizaci", vysvětluje Schmidt. Jeho plánem je po-
mocí bezobslužných nočních směn rychleji a flexibilněji obsloužit své zá-
kazníky. "Jelikož je pro nás mimořádně důležitá spokojenost zákazníků, 
máme i vysoké nároky na kvalitu a přesnost, kterou musí frézovací cent-
rum dodávat", doplňuje ředitel firmy. 

"PROSTOJE SI NEMŮŽEME DOVOLIT"

Pohled do výrobní haly naznačuje, že nové obráběcí centrum nebyl první 
kontakt s firmou Hermle. V roce 2004 a 2005 byl strojový park rozšířen 
vždy o jeden univerzální frézovací stroj typu U 740. Co pana Schmidta a 
jeho spolupracovníky od té doby vždy pozitivně překvapuje, je okamžitý a 
nekomplikovaný servis. "Ten je pro nás rozhodující. Prostoje si nemůžeme do-
volit", vysvětluje ředitel.

TŘÍSKOVĚ OBRÁBÍME 
16 HODIN DENNĚ

Pro rychlejší a flexibilnější výrobu tvářecích nástrojů pro obrábění trubek investovala firma Schmidt 
und Remmert u Hermle do 5osého obráběcího centra typu C 400 U s automatickým manipulačním 
systémem.  

zleva doprava Andreas Härtter (Hermle + Partner Vertriebs GmbH), Giacomo Förster (obsluha stroje C 400 U) a Dirk Schmidt 
(ředitel firmy Schmidt und Remmert GmbH).

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 
  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. 
  Horst, Niederlande 
  www.hermle-nederland.nl

RAKOUSKO 

  Hermle Österreich 
  Niederlassung Vöcklabruck, Österreich 
  www.hermle-austria.at

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, Schweiz 
  www.hermle-vostok.ru

ČESKÁ REPUBLIKA 

  Hermle Česká republika 
  Organizační složka.  
  Zastoupení Praha, Česká republika 
  www.hermle.cz

USA 

  Hermle USA Inc. 
  Franklin / WI, USA 
  www.hermleusa.net

5osé obráběcí centrum C 400 U, které je u firmy Schmidt und Remmert v 
provozu od října 2018, má řízení Heidenhain TNC 640. Obráběcí programy 
se přenášejí přímo ze systému CAM. Kromě standardních programových 
funkcí si firma Schmidt und Remmert vybrala volitelný diagnostický sys-
tém údržby Hermle. Tento systém nepřetržitě monitoruje stav stroje a pří-
padně vzniklé problémy hned hlásí obsluze. 

VSTUP DO AUTOMATIZACE

Aby mohl stroj C 400 U pracovat bez obsluhy i přes noc, je manipulační 
systém HS flex vybaven dvěma moduly zásobníku palet vždy se třemi regá-
lovými úrovněmi a osazovacím stanovištěm napojeným na obráběcí cent-
rum. "Toto řešení poskytuje hospodárný vstup do automatizace", zdůrazňu-
je Andreas Härtter z firmy der Hermle + Partner Vertriebs GmbH. Obsluha 
u stroje může manipulační systém zcela jednoduše ovládat pomocí systému 
Hermle Automation-Control-System (HACS) přes integrovaný dotykový panel.

Pracovní prostor stroje C 400 U má rozměry 850 x 700 x 500 milimetrů 
(ve směru X, Y a Z), upínací plocha naklápěcího otočného stolu měří v prů-
měru 440 mm při kolizním okruhu 885 mm. Díky doplňkovému přídavnému 
zásobníku ZM 88k může být připraveno až 126 nástrojů – dostatečný počet 
pro plánované plně automatické obrábění tvářecích nástrojů a stejných dílů.

Kromě automatizačního řešení přesvědčuje nové obráběcí centrumsvojí 
efektivitou a kvalitou. V delším horizontu chce ředitel Schmidt odstavit z 
provozu jedno starší frézovací centrum hned poté, co bude stroj C 400 U 
pracovat ve dvou směnách každý den. "V současnosti to realizujeme již tři 
dny v týdnu – po pouhých třech týdnech nasazení je to velmi uspokojivý 
dočasný výsledek", dělá ředitel firmy první závěry. Jisté je, že tohoto cíle do-
sáhneme v průběhu roku 2019, a na závěr dodává: "Problémy, které se v 
současné době ještě vyskytují, jsou většinou způsobené chybami uživatelů." 
Pokud tyto chyby vedou ke zhroucení systému, tak k plné spokojenosti ředitele 
Schmidta zasáhne rychlý servis: "To je jedinečná prodejní nabídka Hermle."


