
INSIGHTS
VYDÁNÍ  1  2020

HS FLEX HEAVY.
Automatizace v těžké váze.

ZAMĚŘENO NA UŽIVATELE.
Pět reportáží z oborů.

VÝROBKY.



Váš Franz-Xaver Bernhard
ředitel divize prodeje, výzkumu & vývoje

Úvodem
Vážení obchodní přátelé a zákazníci,  
milé kolegyně a kolegové, 

nastal dlouho očekávaný cyklický pokles ve vý-
robě obráběcích strojů a je zesilován mnoha  dalšími 
faktory, které se denně dozvídáte z médií. Tento 
pokles se týká i společnosti Hermle AG. Přesto 
se díváme do budoucnosti pozitivně. Díky naší 
koncepci živé společnosti jsme na takovéto vý-
kyvy co nejlépe připraveni.

Vzhledem k současné situaci koronavirové ná-
kazy se vedení společnosti Hermle rozhodlo, že 
zruší letošní Open House v Gosheimu. Zdraví zá-
kazníků, partnerů a zaměstnanců je u společ-
nosti Hermle AG na prvním místě. Na základě 
aktuálně dostupných informací bylo rozhodnuto 
nepodstoupit žádná rizika. Proto Vás prosíme o 
pochopení. Rovněž četné národní a mezinárodní 
veletrhy byly přesunuty (naši účast naleznete 
vždy aktuálně na www.hermle.de/termine). 

Mám však i pozitivní zprávy. S naším  manipulačním 
systémem HS flex heavy s přepravní hmotností až 
1200 kg a dvěma moduly zásobníků pro maxi-
málně 18 palet, který lze připojit ke čtyřem 
 různým obráběcím centrům, se i nadále důsledně 
ubíráme cestou vývoje hospodárných automati-
začních řešení. Podrobné informace naleznete v 
tomto vydání.

Celý tým Hermle, včetně mě, vám i sobě přeje, 
aby problém s koronavirem v příštích měsících 
odezněl a abychom všichni na firemní, národní i 
mezinárodní úrovni mohli opět dělat to, co nejlépe 
umíme – pro Hermle to znamená stavět dobré a 
spolehlivé stroje, s nimiž budete dosahovat 
 perfektních výsledků.

S přátelským pozdravem

VÝROBKY. VÝROBKY.

NOVÁ  

automatizační řešení  

až do 1 200 kg

Mnoho našich zákazníků v současné době bojuje s nedostatkem kvalifikova-
ných pracovníků, zatímco globální konkurence zvyšuje tlak na náklady. Zde 
mohou pomoci stroje s automatizací. Proto se jejich podíl ve výrobních halách 
bude pravděpodobně i nadále zvyšovat. Pro dlouhodobou konkurenceschopnost 
 potřebujete flexibilně použitelné řešení, jako manipulační systém HS flex heavy 
od firmy Hermle. HS flex je mimochodem k dispozici i ve variantě 450 kg.

HS flex 
HEAVY 
AUTOMATIZACE V TĚŽKÉ VÁZE.

PERFORMANCE-LINE. HIGH-PERFORMANCE-LINE.

AUTOMATIZACE S HS FLEX HEAVY

C 32 / C 400 – OBROBKY AŽ DO 800 KG* / 600 KG
C 42 / C 650 – OBROBKY AŽ DO 1 200 KG*
* při nakládání stroje jeřábem jsou možné mnohem větší hmotnosti obrobků
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500 x 500 mm500 x 500 mm 630 x 630 mm630 x 500 mm 800 x 630 mm Ø 750 mm
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VÝROBKY. VÝROBKY.

Konfigurace
Vaše řešení nakonfigurujeme jen s několika údaji – stroj, naklápěcí otočný stůl, palety a zásobník

HS FLEX HEAVY – FAKTA

•  Automatizační řešení pro čtyři modely strojů

•  Perfektní ergonomie – pro práce v seřizovacím a 
 automatickém provozu

•  Optimalizovaný, uživatelsky příjemný přístup k obráběcímu 
centru –manuální práce na stroji při současném osazování   
HS flex heavy

•  Optimální pro výrobu jednotlivých dílů a malých sérií – 
 vysoce flexibilní již od jednoho kusu

•  Nakonfigurovat lze až dva zásobníkové moduly – možný 
smíšený provoz palet

•  Osazovací stanoviště (doplňkově otočné) – pro ergonomické 
osazování paralelně s hlavnímčasem

•  Dotykový panel s integrovaným softwarem HACS  
(Hermle-Automation-Control-System) pro obsluhu

•  Nakládání jeřábem – neomezeně na osazovací stanoviště 
HS flex heavy nebo přímo do stroje

•  Jednoduchá a rychlá instalace a uvedení do provozu

• Není zapotřebí ukotvení stroje k zemi

Zásobníkový modul 1 a 2 – 6-9 obrobků ve třech regálových úrovních –  
individuálně konfigurovatelných (smíšený provoz)1

Zásobníkový modul 2  
(doplňkově)2

Osazovací stanoviště  
(doplňkově otočné)4

Optimalizovaný přístup 
do pracovního prostoru5

STRUKTURA SYSTÉMU

Přímé nakládání jeřábem 
do stroje až do 1 500 kg3

Rozměry obrobku max.

max.  
1 200 kg

Rozměr palet

800 kg 1 200 kg

Ø  800 mm
šířka  800 mm
výška  700 mm  
hloubka  630 mm
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TRADIČNÍ  
PRŮKOPNÍK.
PŘEHLED AUTOMATIZAČNÍCH ŘEŠENÍ HERMLE.

Celý obor se zajímá, zda a proč by se měl automatizovat. Činili jsme 
totéž u nás v Hermle – před více než 20 lety. V Gosheimu se již nejedná 
o tom proč, ale jen kde a jak. 

Prapůvodní nejjednodušší řešení automatizace a manipulace byla již v 
polovině devadesátých let převedena do vlastní dceřiné společnosti. Ať 
již jde o manipulační systémy, výměníky palet, robotické systémy nebo 
komplexní projekty, u Hermle obdržíte optimální řešení pro automatizaci 
vašeho podniku z jednoho zdroje.

• Vyšší využití
• Větší výrobní kapacita
• Minimalizovaná hodinová sazba stroje
• Kratší doba zpracování zakázky
• Menší vázaný kapitál
• Méně prostojů
• Lepší rozdělení času

Vaše výhody díky automatizací Hermle

VÝROBKY. VÝROBKY.

 HS flex

 PW 3000

 RS 05-2

Zlepšete produktivitu svého obráběcího centra 
Hermle použitím výměníků palet s modulár-
ními systémy zásobníků. 

Výměníky palet

Pro dosažení úspory nákladů a času auto-
matizujte manipulaci s obrobky nejrůznějších 
tvarů, velikostí a hmotností pomocí manipu-
lačních systémů.

Manipulační systémy

Ať už se jedná o manipulaci s paletami nebo 
o výměnu obrobků – s našimi flexibilními ro-
botickými systémy posunete svou výrobu 
na vyšší úroveň.

Robotické systémy

I když jsou automatizační řešení vždy indi-
viduální, software je stále stejný. Díky intu-
itivnímu ovládání pomáhá systém HACS ob-
sluze stroje při jejích každodenních úlohách a 
umožňuje jí inteligentní zpracování zakázky. 

Řízení práce

Plánujete novou výrobní linku nebo propojení 
několika obráběcích center Hermle? Společně 
najdeme perfektní řešení pro váš podnik.

Lineární zřetězení
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rosen-group.comeuroimmun.de

Nezkrácené články si můžete přečíst na www.hermle.cz v části Média / Zprávy uživatelů.

Firma ROSEN vyvíjí inspekční zařízení pro potrubí. Cílem investice do čtyř obráběcích center C 42 U od firmy Hermle s jedním robo-
tickým řešením automatizace bylo umožnit rychlejší a flexibilnější výrobu ve vlastní firmě. Systém přesvědčil, takže firma Hermle poz-
ději instalovala stejnou kombinaci ještě jednou. 

Variabilní těsnicí prvky umožňují inspekčnímu ježkovi průchod  
potrubím různých rozměrů.

EUROIMMUN vyvíjí a vyrábí přístroje pro plně automatizovanou lékařskou diagnostiku. Potřebné součásti se frézují na 5osých obráběcích 
centrech Hermle. Automatizační řešení HS flex přitom zvyšuje flexibilitu spektra dílů a plánování výroby a minimalizuje prostoje.   

zleva doprava Martin Rateike (vedoucí divize Konstrukce, výroba a montáž), Alexander Schmalz (vedoucí oddělení Třískové obrábění a výroba),  
Sven Beckenfelder (programátor a obsluha 5osých frézovacích centrer), všichni z firmy EUROIMMUN AG, Thomas Mielke (HPV Hermle Vertriebs GmbH).

PŘESNOST 
PRO ZKOUMÁNÍ  
PROTILÁTEK.

Molekulární diagnostika infekce analyzuje nejmenší množství DNA 
z bakterií nebo virů. Vývoj potřebných činidel a přístrojů je založen 
na procesech, které vyžadují absolutní přesnost a rozsáhlé know-
-how. Obojí poskytuje EUROIMMUN AG. 

„ TAKŽE S DŮVĚROU V SERVIS  
HERMLE JSME SE ODVÁŽILI  
RISKOVAT A OBJEDNALI STROJ C 
32 U S NOVÝM AUTOMATIZAČNÍM 
ŘEŠENÍM.“ Martin Rateike

„Naší specialitou je, že vyvíjíme a nabízíme nejen diagnostiku, ale 
také efektivní automatizační řešení pro laboratoře“, vysvětluje 
Martin Rateike, vedoucí divize konstrukce, výroby a montáže ve 
firmě EUROIMMUN AG Patří k tomu například i plně automatický 
mikroskop s počítačově podporovaným vyhodnocením imunofluores-
cenční technologie. Rateike je vystudovaný biomedicínský  technik a 
od začátku se věnuje konstrukci přístrojů. Již v roce 2012 objednal 
první obráběcí centrum od firmy Hermle – stroj B 300 U. „Předtím 
jsme investovali do frézovacího stroje od jiného výrobce a byli jsme 
zklamáni, pokud jde o spolehlivost“, vzpomíná Rateike. „Výpadky 
stroje nelze nikdy vyloučit, ale musí být možné je vždy rychle a 
jednoduše odstranit.“ 

Specialista na laboratorní diagnostiku v současné době vyrábí 300 
až 500 sériových přístrojů ročně. Kromě toho také nejrůznější 
 výrobní zařízení pro výrobu diagnostických systémů ve vlastní 
firmě. „Údaje o výrobě silně kolísají – nemůžeme tedy nic plánovat 
dlouhodobě“, vysvětluje Martin Rateike. „Abychom zvětšili verti-
kální rozsah naší výroby a přesto vyráběli flexibilně, hledali jsme 
před dvěma lety frézovací centra s připojenou automatizací.“ Ra-
teike byl skeptický vůči přikoupeným systémům, které by nepo-
cházely z jednoho zdroje – obával se příliš dlouhých prostojů v pří-
padě  poruchy a nevyjasněné odpovědnosti. 

nahoře EUROIMMUN vyrábí všechny díly pro svůj plně automatický mikroskop na 
obráběcích centrech Hermle. vpravo 75 procent dílů se frézuje z hliníkových poloto-
varů – jako tyto sestavené díly krytu.

PROTOTYP, KTERÝ PŘESVĚDČIL

Při návštěvě ve firmě Hermle v 
únoru 2017 si odpovědní pra-
covníci firmy EUROIMMUN 
mohli prohlédnout prototyp 
systému HS flex. „Koncepce se 
nám zdála velmi slibná. Takže s 
důvěrou v servis Hermle jsme se 
odvážili riskovat a objednali stroj C 
32 U s novým automatizačním řešením“, 
vysvětluje vedoucí divize. 

Obráběcí centrum s HS flex se ukázalo jako ideální řešení pro EU-
ROIMMUN . „Můžeme rychle a přesně vyrábět různé díly ve variabil-
ních počtech kusů. Z tohoto důvodu jsme také během dvou let u firmy 
Hermle objednali další tři frézovací centra s automatizací HS flex.“ 

Jeden pracovník se zpravidla stará o dva stroje a v době špičky do-
konce o tři stroje současně. V kombinaci s bezobslužnými směnami 
získává EUROIMMUN cenný prostor pro plánování výroby.  Obrobky 
jsou v obráběcím procesu od 20 minut až do šesti hodin. Díky sys-
tému HS flex probíhá osazování a nakládání do zásobníků palet jen 
v polovině jedné směny, aniž by se musel přerušit proces obrábění. 

„Stroje Hermle zvýšily náš vertikální rozsah výroby – nyní obrábí-
me frézované díly z 98 procent sami, což šetří čas a peníze,“ 
 shrnuje Rateike. Automatizace umožňuje bezobslužné směny a po-
máhá se dobře vyrovnat s časovými špičkami. Čtyři frézovací cen-
tra s automatizací HS flex poskytují firmě EUROIMMUN jistotu, že 
bude moci vyrábět nezávisle a flexibilně a nebude muset vydávat 
své technologické know-how. 

„Konečně u nás jde hlavně o data“, vysvětluje Nico Goolkate, Alter-
native Manager Shop Floor Machining u společnosti ROSEN Tech-
nology and Research Center GmbH. Míněna jsou naměřená data, 
shromážděná technologicky náročnými inspekčními a čisticími písty, 
takzvanými ježky. Tato zařízení jsou hlavním předmětem  činnosti 
skupiny ROSEN a téměř kompletně se vyvíjejí a vyrábí v centrále v 
Lingenu (Ems) Rodinná společnost byla založena v roce 1981. Dnes 
firma Rosen se 3 300 zaměstnanci působí ve více než 120 zemích a 
vyvíjí inspekční řešení pro potrubí a odpovídající měřicí přístroje.

VÝZVA: RYCHLEJŠÍ A FLEXIBILNĚJŠÍ VÝROBA 

„Vertikální rozsah výroby je v současné době 85 až 90 procent,“ 
vysvětluje zástupce vedoucího výroby Johannes Bolmer. Velmi k 
tomu přispívá osm 5osých obráběcích center od společnosti Her-
mle AG s připojenou automatizací. V roce 2016 to však vypadalo 
jinak: „Stáli jsme před úkolem zvýšit produkci se stejným počtem 
zaměstnanců. Zároveň by naše výroba měla být rychlejší a flexibil-
nější. “Protože inspekční a čisticí ježci se vyrábí na zakázku  Náhradní 
díly i nová inspekční zařízení však musí být k dispozici v krátké 
době. Dosavadní výroba na stávajících samostatných strojích – 
včetně C 20 od Hermle – sice splňovala vysoké požadavky na kvalitu 
a přesnost, ale neposkytovala dostatečnou kapacitu. 

zleva dopravaAndreas Härtter (HPV Hermle Vertriebs GmbH) s Michaelem Schnittkerem (Process Professional FTY), Daniel Geers (Teamlead Automation), Nico Goolkate (Alter-
native Manager Shop Floor Machining) a Johannes Bolmer (Process Professional) ze společnosti ROSEN Technology and Research Center GmbH. vpravo Další čtyři stroje C 42 
U budou brzy propojeny robotickým systémem RS 2 L.

„Na jednom veletrhu představila firma Hermle svá automatizační 
řešení. Tato prezentace splňovala požadavky našeho hledání“, 
vzpomíná Goolkate. Co ho a jeho tým přesvědčilo: Automatizační ře-
šení často ke svým strojům kupují výrobci frézovacích strojů, čímž 
se však nevytvoří jednotný systém. „Oproti tomu firma  Hermle, 
jako kompletní dodavatel, splňuje naše požadavky: Vše pochází z 
jediného zdroje, takže se o nás tato firma od začátku do konce 
 nepřetržitě a kompetentně stará“, zdůrazňuje vedoucí výroby. 
„Firma Hermle nám nabídla přesně to, co jsme v té době potřebovali.“

V roce 2016 to byla čtyři 5osá obráběcí centra typu C 42 U, která 
jsou pomocí robotického systému RS 2-L propojena do plně inte-
grované flexibilní výrobní buňky. Softwarové řešení Soflex pořizuje 
strojová a provozní data, organizuje dostupnost provozních pro-
středků a přebírá podrobné plánování a řízení zakázek. Program 
 komunikuje jak s obráběcími stroji, tak i s interním firemním systé-
mem CAD/CAM a ERP. 

„ NA JEDNOM VELETRHU  
PŘEDSTAVILA FIRMA  
HERMLE SVÁ AUTOMATIZAČNÍ 
ŘEŠENÍ. TATO PREZENTACE  
SPLŇOVALA POŽADAVKY  
NAŠEHO HLEDÁNÍ.“ Nico Goolkate

ZE ČTYŘ JE TO NYNÍ OSM

Ve firmě ROSEN doufali, že automatizace ztrojnásobí jejich výkon. 
Toto očekávání však bylo překonáno, takže odpovědní pracovníci 
vyprojektovali vyšší vývojový stupeň  – další čtyři stroje C 42 U s 
robotickým systémem RS 2-L a regálovou věží. Dalším rozhodují-
cím faktorem byla neomezeně vysoká přesnost a kvalita frézova-
ných dílů a spolupráce s výrobcem stroje. „Hermle nám vždy 
ochotně naslouchá, kompetentní servis byl vždy rychle na místě“, 
pochvaluje si vedoucí výroby. 

Dnes probíhá proces hladce: Kreativní nápady vznikají v úzké 
 spolupráci mezi inovačním centrem a výrobou. Konstrukce pomocí 
programování CAD/CAM přenáší návrhy do strojů Hermle. Násle-
dující den je objednaná součást připravena pro čisticího ježka, 
který může okamžitě zajistit bezproblémový a efektivní provoz 
 zařízení.

UŽIVATELÉ. UŽIVATELÉ.

JEDER  
PIPELINE  
IHREN MOLCH.
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hofmann-impulsgeber.de piesslinger.at

AUTOMATIZACE PRO VYSOCE PŘESNÉ JEDNOTLIVÉ DÍLY.

Když chtěla společnost Hofmann v roce 2017 dále rozšířit své vý-
robní kapacity, odpovědní zástupci se proto znovu rozhodli pro au-
tomatizační řešení Hermle: Lineární linku s robotem a čtyři stroje 
 C 42 U. „Přesně se nám hodí do haly“, vtipkuje vývojový manažer 
a vysvětluje, že 5osá obráběcí centra mají vzhledem k velikosti 
 stroje největší pojížděcí dráhu a ideálně se hodí pro celé spektrum 
dílů. „Kromě toho na trhu není mnoho zařízení, která dokáží tak 
přesně opracovat 3D obrysy v kalené oceli.“ A to je důležité. Pro-
tože na čtyřech strojích C 42 U se provádí pouze finální obrábění 
vytvrzených tvarovaných výlisků. „Tento krok trvá jednu až 50 
hodin, a proto potřebujeme stroj, který po dlouhou dobu udrží kon-
stantní preciznost a přesnost bez ohledu na vlivy prostředí, jako je 
teplota nebo použité chladicí mazivo“, zdůrazňuje Gräf.

I když on a jeho tým věděli, co mají očekávat, výsledek je překvapil. 
Systém RS-L uvolnil více 
 kapacity, než se očekáva-
lo. Čtyři stroje C 42 U 
navíc pracují zčásti až 
dvakrát rychleji než 
starší stroje – a to 
tak přesně, že 
Hofmann musí 
provádět podstat-
ně méně dokončo-
vání. K tomu se musí 
připočítat časová úspora 
dosažená automatizací. „Teď 
už nás brzdí jen osazování“, po-
znamenává Markus Gräf na závěr.

Firma Piesslinger se specializuje na povrchovou úpravu hliníku. Při automatizaci výroby dílů pomáhala firma Hermle a prokázala: 
Různé tolerance a choulostivé povrchy nemusí být kritériem pro vyloučení bezobslužného obrábění. 

Robotická buňka je řízena z řídicího počítače.

Tvarovací frézování je jedním z posledních a nejnáročnějších procesních kroků při výrobě vstřikovacích nástrojů. Výrobce nástrojů a 
strojů Hofmann spoléhá na výrobní buňku se čtyřmi frézovacími stroji typu C 42 U včetně čisticího a měřicího systému, připojeného 
pomocí robota.

zleva doprava Benjamin Schuh (HPV Hermle Vertriebs GmbH) a Markus Gräf (vedoucí vývoje procesů) a Bastian Girg (vedoucí marke-
tingu + komunikace) ze společnosti Werkzeugbau Siegfried Hofmann GmbH. 

BEZCHYBNÝ TOK DAT VE VÝROBNÍM PROCESU

„Pro nás je důležité udržet se na technologické špičce“, vysvětluje 
Markus Gräf, vedoucí vývoje procesů u společnosti Werkzeugbau 
Siegfried Hofmann GmbH. Jak při výrobě strojů, tak i při výrobě 
nástrojů je hnacím motorem téma automatizace. Zní to triviálně, 
ale není to tak jednoduché, protože výroba forem je ve skutečnosti 
čistým řemeslem. „Tvářecí nástroje jsou zpravidla unikáty, kterých 
vyrábíme jen jeden, maximálně dva kusy. Toto automatizovat je 
velká výzva“, zdůrazňuje Gräf. Společnost tomuto „mamutímu  úkolu“ 
úspěšně čelí již několik let: Je-li po vyprojektování objednán nový 
tvářecí nástroj, přiřadí centrální systém MES různým pracovištím 
data nezbytná pro příslušné kroky obrábění. Organizuje rovněž 
zpětný tok dat například z provedených měření, tato data jsou 
 automaticky hlášena zpět do systému – prakticky jsou tak vyloučeny 
překlepy. 

Technologický průkopník ve výrobě nástrojů a strojů se vyvinul z 
řemeslné výroby tvářecích nástrojů, kterou Siegfried Hofmann  zahájil 
v roce 1958 ve svém zahradním domku. Mezitím je společnost Lich-
tenfelser vedena již třetí generací Stefana Hofmanna a nabízí komplex-
ní řešení, od vstřikovacích nástrojů až po úplnou automatizaci procesu 
vstřikování. 

Firma Piesslinger je jedním z nejstarších provozů v Rakousku. Její 
kořeny sahají až do kovárny kos, která byla založena v hornora-
kouském Mollnu v roce 1553. Dnes je rodinná společnost s více 
než 400 zaměstnanci specialistou na hliníkové komponenty a po-
vrchové technologie 

V divizi hliníkových komponent se přibližně 90 zaměstnanců 
 zabývá hlavně tím, že mechanicky dále zpracovává hliník na profi-
lové a plechové základně. Zákazníci pocházejí z oblasti sanitární, 
zdravotnické techniky, sportu a audio systémů. „Působíme pře-
vážně v odvětví s vysokými cenami – velké zakázky tedy zahrnují 
maximálně 100 000 kusů ročně, přičemž typické výrobní dávky 
se pohybují od 200 do 1 000 kusů,“ vysvětluje Roland Hackl, 
 vedoucí divize hliníkových součástí ve firmě Piesslinger. Za abso-
lutně nejsilnější stránku považuje rozsáhlé výrobní možnosti, počí-
naje třískovým obráběním přes ražení, ohýbání nebo ohraňování, 
až po následné zpracování povrchu, jako je broušení, leštění nebo 
kartáčování, práškové nástřiky nebo eloxování. 

nahoře Obsluhující stroje Kevin Stark je odpovědný za osazování nástrojů a obrobků a 
za kontrolu výsledků měření.  dole  Markus Gräf je si jistý: „Na trhu není mnoho strojů, 
které dokáží tak přesně opracovat 3D obrysy v kalené oceli.“ vpravo Pro různé plasto-
vé komponenty, jako je tento kryt žehličky, konstruuje Hofmann nářadí s talířovým 
kotoučem. vlevo Robot umí do stroje C 42 nakládat a vykládat základní desky, palety nebo i jednotlivé díly. Buňka tak může být velmi flexibilně vytížena. vpravo Roland Berger, vedoucí výroby 

u firmy Piesslinger

PROJEKT AUTOMATIZACE PRO ZAJIŠTĚNÍ LOKALITY

Společnost Piesslinger chtěla přibližně před třemi lety zahájit auto-
matizovanou výrobu dílů, aby zůstala konkurenceschopná v ob-
lasti mechanického obrábění. „Cílem tedy bylo umožnit hospodár-
nější výrobu určitých plechových nebo profilových dílů pomocí 
automatizace třískového obrábění a zároveň efektivně využít nové 
obráběcí centrum,“ vysvětluje Hackl. Výzvou tedy nebyly jen malé 
počty kusů. „Jako velký problém v našem projektu se ukázalo to, 
že právě u našich extrudovaných profilů máme tolerance ± 5/10 
milimetru. Díly však musí být nakonec vyfrézovány s přesností na 
± 1/10 milimetru. Tyto rozdíly v toleranci musely být zmírněny 
vhodnými přípravky a inteligentní koncepcí upnutí, “vysvětluje 
 vedoucí divize.

Hermle přesvědčila Piesslingera sofistikovanou koncepcí založenou 
na standardních řešeních: stroj C 42 U, automatizovaný robotickým 
systémem RS 2. „Rozhodující byla také dobrá koncepce servisu s 

vysokou dostupností náhradních dílů a flexibilní kompletní řešení z 
jednoho zdroje“, vysvětluje Roland Hackl. Kromě toho se celé spekt-
rum dílů u firmy Piesslinger dokonale hodí do nového řešení Hermle. 
Hodí se tak dobře, že obráběcím centrem prochází nejen pět specifi-
kovaných produktů, ale již i další díly. „Obecně můžeme na stroji 
Hermle C 42 U vyrobit asi 70 až 80 procent našich součástí. Naše 
výrobní strategie se v současné době postupně přesouvá směrem k 
automatizaci – proto uvažujeme o rozšíření systému o další stroj 
 C 42“, spokojeně dodává Hackl.

CÍLE VÍCE NEŽ SPLNĚNÉ

Ve firmě Piesslinger nyní plně využívají obráběcí centrum dodané v 
březnu 2019 a do nové výrobní koncepce přenášejí stále více kom-
ponent. „Pro nás je milníkem nový závod. Podařilo se nám udělat 
velký krok do budoucnosti a zajistit automatizovanou výrobu dílů, 
která zase naopak posílí naši lokalitu, “zdůrazňuje Roland Hackl.

„ NAŠI BUŇKU MŮŽEME  
VYUŽÍVAT NA 100 % A STÁLE 
VÍCE SOUČÁSTÍ MŮŽEME SAMI 
PŘEVÁDĚT NA NOVOU  
KONCEPCI VÝROBY.  
AUTOMATIZAČNÍ ŘEŠENÍ HERMLE 
BYL NAPROSTO SPRÁVNÝ KROK 
DO BUDOUCNOSTI.“ Roland Berger

„ NA STROJÍCH HERMLE  
VYRÁBÍME JIŽ 20 LET A VÍME,  
ŽE SE MŮŽEME SPOLEHNOUT  
NA PŘESNOST, STEJNĚ JAKO  
NA SERVIS A TECHNICKOU  
PODPORU.“ Markus Gräf

Aby bylo možné optimalizovat i třískové obrábění tvarovaných 
 výlisků, investoval Hofmann v roce 2013 do dvou strojů C 50 U 
společnosti Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, které jsou auto-
matizované pomocí robotického systému RS 3. „Na strojích Hermle 
vyrábíme již 20 let a víme, že se můžeme spolehnout na přesnost, 
stejně jako na servis a technickou podporu“, vysvětluje Markus Gräf. 

Nezkrácené články si můžete přečíst na www.hermle.cz v části Média / Zprávy uživatelů.

AUTOMATIZAČNÍ  
ŘEŠENÍ NAVZDORY  
PŘEKÁŽKÁM.

„ AUTOMATIZACE  
JIŽ OD 1 KUSU – TO JE  
EXTRA TŘÍDA.“ 

UŽIVATELÉ. UŽIVATELÉ.
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vmv-teknik.dk

NĚMECKO

   HPV Hermle Vertriebs GmbH Gosheim, 
Deutschland 
www.hermle.de

  HLS Hermle 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 Langeskov, Dánsko 
  www.hermle-nordic.dk

ITÁLIE 

  Hermle Italia S.r.l. 
  Rodano, Itálie 
  www.hermle-italia.it

MEXIKO

   Hermle México S. DE R.L. DE C.V. 
Col. Centro Sur, C.P. 76090 /  
Querétaro, Qro. 
www.hermle.mx

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

Tiráž
Vydavatel: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG 
 Industriestraße 8 –12 · D-78559 Gosheim 
 Telefon +49 (0)7426 95-0 
 Fax +49 (0)7426 95-1309 
 info@hermle.de · www.hermle.de 
Redakce, koncepce:  Udo Hipp  
Layout:  Schindler Parent GmbH 
Příspěvky uživatelů:  a1kommunikation Schweizer GmbH, XT-Technik 
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Tisk:  BoschDruck Solution GmbH  – Schramberg 
Tyto informace jsou nezávazné. Děkujeme redakcím a nakladatelstvím 
za souhlas s použitím zveřejněných odborných článků a reportáží s 
uživateli.

NAŠE TERMÍNY VELETRHŮ A AKCÍ NALEZNETE KAŽDÝ 

DEN AKTUALIZOVANÉ NA NAŠICH WEBOVÝCH  

STRÁNKÁCH.

TERMÍNY VELETRHŮ

„Naši zákazníci k nám přicházejí s vysokými nároky na kvalitu a přesnost“, 
říká Henrik Brejning Jensen. Je technickým ředitelem společnosti VMV Teknik 
ApS ve Vejle, přibližně 70 km jižně od Aarhusu. 

Dánský specialista na obrábění vyrábí nástroje pro průmysl plastů, jakož i 
díly strojů a obrobky, mimo jiné i pro pobřežní průmysl a pro strojírenské 
 podniky. Jensen shrnuje současné výzvy pro výrobce nástrojů: „Aby obrobky 
měly požadovanou přesnost, je důležitý každý krok – od vyprojektování a 
měření až po přesné obrábění.“ Nakonec zákazník obdrží komplexní obrobky z 
titanu, inkonelu a dalších materiálů. Strojový park musí být odpovídajícím 
způsobem univerzální a spolehlivý: Kromě soustruhů jsou pro obrábění k 
 dispozici také 3 a 4osá frézovací centra – včetně jednoho staršího obráběcího 
centra C 40 U od firmy Maschinenfabrik Berthold Hermle AG. 

Za účelem rozšíření své výrobní kapacity se dánský výrobce strojů a nástrojů VMV Teknik rozhodl in-
vestovat do nového 5osého obráběcího centra od společnosti Hermle. Od loňského roku stroj C 32 U 
spolehlivě a přesně zpracovává i složité zakázky. 

zleva doprava Jørgen Jessen, vedoucí prodeje Hermle Nordic, a Henrik B. Jensen, technický ředitel 
VMV, před nově instalovaným strojem C 32 U Hermle.

„ NAŠI ZÁKAZNÍCI K NÁM  
PŘICHÁZEJÍ S VYSOKÝMI NÁROKY  
NA KVALITU A PŘESNOST.“ Henrik Brejning Jensen

„Vzhledem k rostoucí poptávce jsme museli vyvinout koncept, který by nám 
umožnil dále rozšiřovat naše výrobní kapacity,“ říká Jensen. Rozhodnutí o 
5osém frézovacím centru bylo učiněno rychle, stejně jako volba výrobce. 
„Protože jsme již měli velmi dobré zkušenosti s C 40 U, rozhodli jsme se znovu 
pro stroj Hermle,“ vysvětluje technický ředitel. Firma VMV Teknik tak v 
minulém roce objednala jedno 5osé frézovací centrum typu C 32 U. 

Obráběcí centrum řady High-Performance-Line je vybaveno kompaktním 
 vřetenem, které dosahuje maximální rychlosti 25 000 otáček za minutu. 
Kromě toho si dánský výrobce nástrojů objednal jednoduchý přídavný zásob-
ník, aby získal místo pro 192 dalších nástrojů, a vnitřní chlazení 80 bar. Na 
stroji C 32 U mohou přesně obrábět velké obrobky o hmotnosti až 300 kilo-
gramů a rozměrech maximálně 650 x 420 milimetrů (průměr x výška). Firma 
VMV Teknik nechala navíc nový stroj připravit pro dovybavení manipulačním 
systémem HS flex Hermle. To znamená, že nic nebrání budoucímu kroku 
směrem k automatizaci. 

UŽIVATELÉ.

VÝHLEDOVĚ VĚTŠÍ STROJ

Vyhlídka na rozšíření manipulačním systémem Hermle však není všechno. 
„Už přemýšlíme o tom, kdy můžeme zahájit další investici. V hledáčku máme 
další 5osé obráběcí centrum Hermle – tentokrát větší konstrukční řadu“, pro-
zrazuje Jensen a pokračuje: „Rozhodující přitom je, abychom s tímto strojem 
dokázali přesně a zároveň produktivně řešit složité úkoly. To se nám se 
 strojem Hermle určitě podaří.“

5OSÁ KONCEPCE PRO 
ZVÝŠENÍ VÝROBNÍ  
KAPACITY.

Nezkrácené články si můžete přečíst na www.hermle.cz v části Média / Zprávy uživatelů.


