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Wymiary przedmiotu obrabianego (mm):Wymiary przedmiotu obrabianego (mm):

C 22C 12
Obróbka 5-osiowaObróbka 5-osiowa

Ø 450 x 370Ø 320 x 265

frezowanie:  maks. 300 kg frezowanie:  maks. 100 kg frezowanie:  maks. 750 kg

Droga przemieszczania X-Y-Z:Droga przemieszczania X-Y-Z: 350 - 440 - 330 mm  

Prędkość obrotowa:Prędkość obrotowa:  12000 / 15000 / 18000 / 
25000 / 30000 /  
42000 obr./min

Biegi szybkie liniowe X-Y-ZBiegi szybkie liniowe X-Y-Z
(dynamic):  30 (50) m/min

Sterowanie:Sterowanie: TNC 640 / TNC7  

Stół obrotowy wychylny: Stół obrotowy wychylny: 
Stół z napędem momentowym:  Ø 320 mm 
Zakres wychylania:  +/-115° 
Prędkość obrotowa osi A: 25 (55) obr./min (dynamic) 
Prędkość obrotowa osi C: 40 (80) obr./min (dynamic) 
Maks. obciążenie stołu:  100 kg

Droga przemieszczania X-Y-Z:Droga przemieszczania X-Y-Z: 450 - 600 - 330 mm  

Prędkość obrotowa:Prędkość obrotowa: 15000 / 18000 / 25000 /  
30000 / 42000 obr./min  

Bieg szybkie liniowe X-Y-Z Bieg szybkie liniowe X-Y-Z  
(dynamic):   30 (50) m/min 

Sterowanie: Sterowanie:  TNC 640 / TNC7 / S 840 D sl  

Sztywny stół do mocowania: Sztywny stół do mocowania:  600 x 630 mm

Maks. obciążenie stołu: Maks. obciążenie stołu:  750 kg

Stoły obrotowe wychylne: Stoły obrotowe wychylne: 
Stół z napędem ślimakowym: Ø 320 mm / Ø 450 x 360 mm 
Zakres wychylania: +/- 135° 
Prędkość obrotowa osi A:  25 obr./min 
Prędkość obrotowa osi C:  40 obr./min 
Maks. obciążenie stołu: 300 kg  

Stół z napędem momentowym: Ø 320 mm
Zakres wychylania: +/- 135°
Prędkość obrotowa osi A:  25/55* obr./min
Prędkość obrotowa osi C:  80 obr./min
Maks. obciążenie stołu: 150 kg

*przy napędzie tandemowym

Obróbka 3-osiowa

450 x 600 x 330 
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Wymiary przedmiotu obrabianego (mm):Wymiary przedmiotu obrabianego (mm):

C 42 / C 42 U MTC 32
Obróbka 5-osiowaObróbka 5-osiowa

Ø 800 x 560Ø 650 x 420

frezowanie:  maks. 1400 kg 
MT toczenie:  maks. 700 kg 
MT frezowanie: maks. 1400 kg

frezowanie:  maks. 1000 kg frezowanie:  maks. 2000 kgfrezowanie:  maks. 1500 kg

Droga przemieszczania X-Y-Z:Droga przemieszczania X-Y-Z: 650 - 650 - 500 mm

Prędkość obrotowa: Prędkość obrotowa:   15000 / 16000 / 20000 / 
 25000 / 42000 obr./min

Biegi szybkie liniowe X-Y-ZBiegi szybkie liniowe X-Y-Z
(dynamic):   45 (60) - 45 (60) - 40 (60) m/min

Sterowanie: Sterowanie:  TNC 640 / TNC7 / S 840 D sl

Sztywny stół do mocowania:  Sztywny stół do mocowania:  900 x 665 mm

Maks. obciążenie stołu:  Maks. obciążenie stołu:  1500 kg

Stoły obrotowe wychylne: Stoły obrotowe wychylne: 

Stół z napędem ślimakowym: Ø 320 mm / Ø 450 x 360 mm
Zakres wychylania: +/- 130°
Prędkość obrotowa osi A:  25 obr./min
Prędkość obrotowa osi C:  40 obr./min
Maks. obciążenie stołu: 300 kg

Stół z napędem ślimakowym: Ø 650 x 540 mm
Zakres wychylania: +/- 130°
Prędkość obrotowa osi A:  25 obr./min
Prędkość obrotowa osi C:  30 obr./min
Maks. obciążenie stołu:  600 kg

Stół z napędem momentowym:  Ø 320 mm Ø 650 x 540 mm 
Zakres wychylania: +/- 130° +/- 130° 
Prędkość obrotowa osi A:  25/55* obr./min  25 obr./min 
Prędkość obrotowa osi C:  80 obr./min 65 obr./min 
Maks. obciążenie stołu: 200 kg 600/1000* kg  

*przy napędzie tandemowym

Droga przemieszczania X-Y-ZDroga przemieszczania X-Y-Z: 800 - 800 - 550 mm

Prędkość obrotowa:   Prędkość obrotowa:   15000 / 16000 / 20000 / 
25000 /  42000 obr./min

Bieg szybkie liniowe X-Y-Z Bieg szybkie liniowe X-Y-Z  
(dynamic): 45 (60) - 45 (60) - 40 (60) m/min

Sterowanie: Sterowanie:  TNC 640 / TNC7 / S 840 D sl

Sztywny stół do mocowania:  Sztywny stół do mocowania:  1050 x 805 mm 

Maks. obciążenie stołu:Maks. obciążenie stołu:  2000 kg

Stoły obrotowe wychylne:Stoły obrotowe wychylne: 
Stoły z napędem ślimakowym:  Ø 440 mm  Ø 800 x 630 mm
Zakres wychylania:  +/- 130° +/- 130°
Prędkość obrotowa osi A:  25 obr./min  15 obr./min
Prędkość obrotowa osi C:  30 obr./min 25 obr./min
Maks. obciążenie stołu:  450 kg  850 kg

Stoły z napędem momentowym:  Ø 440 mm  Ø 800 x 630 mm
Zakres wychylania:  +/- 130° +/- 130°
Prędkość obrotowa osi A:  55 obr./min  25 obr./min 
Prędkość obrotowa osi C:  65 obr./min  65 obr./min 
Maks. obciążenie stołu  450 kg  1400 kg

C 42 U MT dynamic  C 42 U MT dynamic  
Stół obrotowy wychylny:
Stół z napędem momentowym: Ø 750 mm
Zakres wychylania:  +/- 130°
Prędkość obrotowa osi A:  25 obr./min 
Prędkość obrotowa osi C:  800 obr./min
Maks. obciążenie stołu: toczenie: 700 kg 

frezowanie:  1400 kg

Obróbka 3-osiowaObróbka 3-osiowa

800 x 800 x 550 650 x 650 x 500 



Wymiary przedmiotu obrabianego (mm):Wymiary przedmiotu obrabianego (mm):

C 62 / C 62 U MTC 52 / C 52 U MT
Obróbka 5-osiowaObróbka 5-osiowa

frezowanie:  maks. 2500 kg 
MT toczenie:  maks. 1500 kg 
MT frezowanie: maks. 2500 kg

frezowanie:  maks. 2000 kg 
MT toczenie:  maks. 1000 kg 
MT frezowanie: maks. 2000 kg

Droga przemieszczania X-Y-Z:Droga przemieszczania X-Y-Z: 1000 - 1100 - 750 mm  

Prędkość obrotowa: Prędkość obrotowa:  9000 / 14000 / 18000 obr./min  

Biegi szybkie liniowe X-Y-Z:  Biegi szybkie liniowe X-Y-Z:  60 - 60 - 55 m/min

Sterowanie: Sterowanie:  TNC 640 / TNC7 / S 840 D sl

Stoły obrotowe wychylne: Stoły obrotowe wychylne: 
Stoły z napędem momentowym:  Ø 700 / Ø 1150 x 900 mm 
Zakres wychylania:  +100° / -130° 
Prędkość obrotowa osi A:  20 obr./min 
Prędkość obrotowa osi C:  30 obr./min 
Maks. obciążenie stołu:  2000 kg   

C 52 U MT dynamic  C 52 U MT dynamic  
Stół obrotowy wychylny: 
Stół z napędem momentowym:  Ø 1000 mm  
Zakres wychylania:  +100° / -130° 
Prędkość obrotowa osi A:  20 obr./min 
Prędkość obrotowa osi C:  500 obr./min
Maks. obciążenie stołu:   toczenie: 1000 kg

frezowanie: 2000 kg

Droga przemieszczania X-Y-Z:Droga przemieszczania X-Y-Z: 1200 - 1300 - 900 mm  

Prędkość obrotowa: Prędkość obrotowa:  9000  / 14000 /  18000 obr./min  

Biegi szybkie liniowe X-Y-Z:  Biegi szybkie liniowe X-Y-Z:  50 m/min  

Sterowanie: Sterowanie:  TNC 640 / TNC7 / S 840 D sl  

Stoły obrotowe wychylne: Stoły obrotowe wychylne: 
Stoły z napędem momentowym:  Ø 900 / Ø 1350 x 1100 mm    
Zakres wychylania:  +/- 130° 
Prędkość obrotowa osi A:  15 obr./min 
Prędkość obrotowa osi C:  30 obr./min 
Maks. obciążenie stołu:  2500 kg   

C 62 U MT dynamic  C 62 U MT dynamic  
Stół obrotowy wychylny: 
Stół z napędem momentowym:  Ø 1200 mm  
Zakres wychylania:  +/- 130° 
Prędkość obrotowa osi A:  15 obr./min 
Prędkość obrotowa osi C:  400 obr./min
Maks. obciążenie stołu:   toczenie: 1500 kg

frezowanie: 2500 kg

Ø 1100 x 810 Ø 1000 x 810 Ø 1300 x 900 Ø 1200 x 900



Wymiary przedmiotu obrabianego (mm):Wymiary przedmiotu obrabianego (mm):

C 400C 250
Obróbka 5-osiowaObróbka 5-osiowa

Ø 650 x 500

frezowanie:  maks. 600 kg frezowanie:  maks. 300 kg frezowanie:  maks. 2000 kgfrezowanie:  maks. 1100 kg

Droga przemieszczania X-Y-Z:Droga przemieszczania X-Y-Z: 600 - 550 - 450 mm  

Prędkość obrotowa: Prędkość obrotowa:  15000 / 18000 obr./min  

Biegi szybkie liniowe X-Y-Z: Biegi szybkie liniowe X-Y-Z:  35 m/min  

Sterowanie:Sterowanie: TNC 640 / TNC7  

Sztywny stół do mocowania:Sztywny stół do mocowania:   800 x 616 mm 
Maks. obciążenie stołu:  1100 kg  

Stół obrotowy wychylny: Stół obrotowy wychylny: 
Stół z napędem ślimakowym: Ø 320 mm Ø 450 x 360 mm 
Zakres wychylania: +/- 115°   +/- 115° 
Prędkość obrotowa osi A: 25 obr./min    25 obr./min 
Prędkość obrotowa osi C: 40 obr./min   40 obr./min
Maks. obciążenie stołu: 300 kg   300 kg

Droga przemieszczania X-Y-Z:Droga przemieszczania X-Y-Z: 850 - 700 - 500 mm  

Prędkość obrotowa: Prędkość obrotowa:  15000 / 18000 obr./min  

Biegi szybkie liniowe X-Y-Z: Biegi szybkie liniowe X-Y-Z:  35 m/min  

Sterowanie:Sterowanie: TNC 640 / TNC7     

Sztywny stół do mocowania:  Sztywny stół do mocowania:   1070 x 700 mm 
Maks. obciążenie stołu:  2000 kg  

Stół obrotowy wychylny: Stół obrotowy wychylny: 
Stół z napędem ślimakowym: Ø 440 mm Ø 650 x 540 mm 
Zakres wychylania: + 91° / - 139°   + 91° / - 139° 
Prędkość obrotowa osi A: 25 obr./min    25 obr./min 
Prędkość obrotowa osi C: 30 obr./min   30 obr./min 
Maks. obciążenie stołu: 450 kg   600 kg

Obróbka 3-osiowaObróbka 3-osiowa

850 x 700 x 500 
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Ø 450 x 355 600 x 550 x 450 



Wymiary przedmiotu obrabianego (mm):

C 650
Obróbka 5-osiowa

Ø 900 x 600

frezowanie:  maks. 1500 kg frezowanie:  maks. 3000 kg

Droga przemieszczania X-Y-Z:Droga przemieszczania X-Y-Z: 1050 - 900 - 600 mm  

Prędkość obrotowa: Prędkość obrotowa:  15000 / 16000 / 20000 obr./min  

Biegi szybkie liniowe X-Y-Z:  Biegi szybkie liniowe X-Y-Z:  35 m/min  

Sterowanie:Sterowanie: TNC 640 / TNC7     

Sztywny stół do mocowania: Sztywny stół do mocowania:   1250 x 982 mm 
Maks. obciążenie stołu:  3000 kg  

Stół obrotowy wychylny: Stół obrotowy wychylny: 
Stół z napędem ślimakowym: Ø 900 x 750 mm 
Zakres wychylania: + / - 115° 
Prędkość obrotowa osi A: 25 obr./min 
Prędkość obrotowa osi C: 25 obr./min 
Maks. obciążenie stołu:  1500 kg

Obróbka 3-osiowa

1050 x 900 x 600 



Maszyny Hermle sprawdzą się we wszystkich branżach. Koncentrujemy się na 
zapewnieniu najwyższej precyzji i stabilnej obróbki: Nasze maszyny są wprost 
stworzone do codziennej pracy — zarówno jako element kompletnej linii produkcyj-
nej, jak i jako maszyna niezależna w mniejszych zakładach.

Przemysł motoryzacyjny Przemysł lotniczy i kosmiczny

Sporty motorowe i wyścigowe

Przemysł optyczny

Energetyka

Produkcja maszyn Sprzęt medyczny

Przemysł kooperacyjny

Produkcja narzędzi i form Technika narzędziowa
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Wszyscy mówią o automatyzacji, która już dawno nie jest tylko pustym modnym 
hasłem. Nasza firma z dostawcy maszyn przeistoczyła się w dostawcę komplekso-
wych rozwiązań, gdyż integrację wszystkich maszyn ciągu technologicznego i urzą-
dzeń peryferyjnych traktujemy jako decydujące kryterium osiągnięcia efektywności 
automatyzacji procesu obróbki. Obecnie ewolucja zapoczątkowana wprowadzeniem 
ekonomicznych zmieniaczy palet i inteligentnych manipulatorów doprowadziła nas 
do ultranowoczesnych zespołów robotów. Już od ponad 20 lat z prostych maszyn 
tworzymy elastyczne stanowiska produkcyjne.

Zmieniacz palet PW 850 z zasobnikiem

System obsługi HS flex. Chwytak systemu robota RS 05-2

System robota RS 05-2 

Zasobnik palet 
zmieniacza palet PW 150
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 Automatyzacja



Systemy IH

System robota RS Linear

Zmieniacz palet PW 850

 Zmieniacz palet PW 2000 Zmieniacz palet PW 3000

System robota RS 1

System robota RS 3

System robota RS 2System robota RS 05-2

Zmieniacz palet PW 100 Zmieniacz palet PW 150

System obsługi HS flex System obsługi HS flex heavy 



W Hermle wszystko toczy się wokół frezowania i najlepszych efektów pracy. Na to 
są ukierunkowane wszystkie nasze działania: nasza architektura, nasza struktura, 
nasza praca, nasze myślenie, nasz rozwój, nasza konstrukcja, nasz montaż, nasze 
usługi. Dzięki wszystkiemu, co uda nam się ulepszyć i zoptymalizować, efekty pracy 
stają się lepsze, bardziej precyzyjne i szybsze — to tylko tyle i aż tyle.

Najlepiej świadczy o tym motto firmy Hermle AG — "lepsze frezowanie". Za nim kryją 
się wydajne, niezwykle innowacyjne centra obróbcze, należące do wiodących produk-
tów na rynku krajowym i zagranicznym. Symbolizuje potężną i gęstą sieć handlowo-
-serwisową oraz ponad 30 tysięcy maszyn pracujących na całym świecie. Również
sukces naszych klientów, którzy z użyciem naszych produktów osiągają najwyższą
precyzję i ekonomiczność produkcji.

Jak jednak jest możliwe "lepsze frezowanie"? Poprzez coraz to nowe pomysły przy-
słowiową już precyzję wykonania maszyn Hermle, poprzez doradztwo technologicz-
ne i perfekcyjne zarządzanie projektami. Dzięki odpowiedzialnym za to wszystko 
1 300 zaangażowanym pracownikom, którzy współtworzą nasz sukces. Na dodatek 
w miejscu o bogatych tradycjach mechaniki precyzyjnej i produkcji maszyn. To 
wszystko tworzy idealne środowisko pracy. To właśnie dlatego jesteśmy dziś wio-
dącym partnerem firm z wielu kluczowych branż. Od wielkich i złożonych detali, po 
małe zaawansowane technicznie elementy. Od przemysłu medycznego po wyścigi 
samochodowe. Dyktujemy tempo!
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 Usługi
Perfekcja, z jaką tworzymy i produkujemy nasze 
maszyny, wyraża się również w obszarze serwisu. 

Dlatego nasz dział serwisowy oferuje znacznie więcej, 
niż "tylko" dostawy części zamiennych i szybką pomoc 
w ciągu kilku godzin. Firma Hermle postrzega siebie 
również jako kompleksowego usługodawcę, który 
oferuje swoim klientom liczne korzyści. 

Poza klasycznymi zadaniami serwisu są to:
-  Nasze dopracowane, ekonomiczne, ukierunkowane

na praktykę i elastyczne koncepcje szkoleń, dzięki
którym nasz dział sprzedaży może doradzać klientom
bezpośrednio na miejscu.

-  Nasze nieustanne dążenie do optymalizacji i perfekcji — bo kto dziś przestaje być lepszy,
jutro nie będzie już dobry.

-  Nasze intensywne doradztwo przez ekspertów w dziedzinie frezowania, programowania
i obsługi naszych produktów.

-  Nasz dział techniczny, który doskonale zna procesy obróbki i zapewnia naszym klientom
kompetentną i szybką pomoc.



Spółki zależne Hermle

Siedziba główna Hermle AG

Partnerzy Hermle

Do dyspozycji naszych klientów jest sieć lokalnych oddziałów handlowych i serwiso-
wych w ponad 40 krajach na 6 kontynentach. Jest to jeden z kluczowych czynników 
naszego sukcesu, niezbędny do zbudowania trwałych partnerskich relacji z naszymi 
klientami.

Nasza dewiza: Centralna sprzedaż i lokalny serwis! Dlatego Hermle obsługuje bez-

pośrednio swoich klientów na całym świecie, zapewniając doradztwo na miejscu, 
obsługę sprzedażową, szkolenia i fachowy serwis.

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

Telefon +49 (0)7426 95 - 0
Faks +49 (0)7426 95 -1309

info@hermle.de | www.hermle.de

Przedstawione w niniejszej publikacji przykłady obróbki zostały wykorzystane dzięki uprzejmości i za zgodą naszych klientów. 
Informacje w tej publikacji zawierają jedynie ogólne opisy i parametry, które w konkretnym przypadku zastosowania nie zawsze 
są spełnione w opisanej lub przedstawionej formie lub które mogą się zmieniać w wyniku dalszego rozwoju produktu. Wymagane 
parametry robocze są wiążące tylko wówczas, jeśli zostały one wyraźnie ustalone podczas zawierania umowy. Maszyny przedstawione 
na zdjęciach mogą zawierać opcje, akcesoria i wersje oprogramowania.
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 Hermle na świecie


