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BUĎTE STÁLE V OBRAZE.
Online školení ve škole pro uživatele Hermle.

VYTRVALOSTNÍ BĚŽCI.
Automatizace.

ZAMĚŘENO NA UŽIVATELE.
Pět reportáží z oborů.



S našimi systémy výměny palet nastupujeme novou cestu v osazování paralelně s 
hlavním časem. Další růst produktivity umožňují naše dodatečně připojitelné sys-
témy zásobníků: Obráběcí centra lze pomocí zásobníku palet upravit k výrobním 
účelům nebo individuálně přizpůsobit podle přání zákazníka.

Výměníky palet
INTUITIVNÍ, RYCHLÉ, JAKO KOMPLETNÍ PŘEPRAVA.

PW 100 | PW 150 | PW 850 | PW 2000 | PW 3000

JEDNODUCHÉ, UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÉ, BEZOBSLUŽNÝ CHOD

Pro hospodárnou výrobu. Manipulace s paletami nejrůznějších tvarů, 
velikostí a hmotností se pro dosažení úspory času a nákladů může pomocí 
manipulačních systémů rozsáhle automatizovat.

Manipulační systémy

Ať již pro manipulaci s paletami, výměnu obrobků z matric nebo přímo ze zásob-
níku: Robotické systémy lze připojit ke všem obráběcím centrům Hermle a jsou 
rozděleny podle různých provedení. Od robotického systému RS 05-2 pro malé 
palety a díly, přes RS 3 s přepravní hmotností až do 420 kg, až po lineárně 
zřetězené, vysoce produktivní zařízení.

Robotické systémy
INDIVIDUÁLNÍ, MAXIMÁLNĚ FLEXIBILNÍ, PRVOTŘÍDNÍ.

RS 05-2 | RS 2 | RS 3 | RS L 

HS FLEX | HS FLEX HEAVY | IH 30 | IH 60 | IH 100 | IH 300

Váš Franz-Xaver Bernhard
Člen představenstva odpovědný za odbyt, 
výzkum a vývoj

Úvodem

VÝROBKY. VÝROBKY.

Vytrvalostní běžci.
Méně prostojů, více produktivity – kombinace našich komplexních automati-
začních řešení a obráběcích center Hermle to umožní. Aby se vaše firma mohla 
dále rozvíjet, vyplatí se zejména v dobách nedostatku pracovních sil investovat 
do automatizace. Díky našim zkušenostem získávaným po desítky roků vám 
můžeme nabídnout chytré moduly, abychom společně nalezli pro vás to správné 
řešení.

Automatizace.

Vážení obchodní partneři a zákazníci, milé ko-
legyně a kolegové,

po téměř deseti rekordních letech byl rok 2020 
pro Hermle rokem, který nelze z hlediska kurio-
zit překonat. Pokles objemu obchodu ve strojí-
renství byl patrný již v roce 2019, a pokračoval 
i na jaře 2020. Přesto jsme byli optimističtí a 
věřili jsme, že naše živá společnost bude schop-
na velmi pružně reagovat na oslabení trhu 
Avšak koronavirus a následná omezení měla ob-
rovský negativní dopad na naše roční plánování. 
To, co bylo správné, se mohlo v následujícím mo-
mentě ukázat jako nesmysl a my jsme se museli 
neustále přizpůsobovat daným okolnostem. Roz-
hodujícím základem proto byla vysoká ochota 
našich zaměstnanců být flexibilní. Všechny akce, 
jako veletrhy, workshopy a především náš Open 
House, plánované na rok 2020 byly zrušeny. 
Rovněž naše výroční valná hromada se konala 
online bez osobní účasti.

Za těchto okolností není snadné zůstat s vámi i 
nadále v kontaktu. Narychlo provedené webiná-
ře a digitální akce sice pomohly, ale nenahrazují 
osobní rozhovor. 

Přesto se na budoucnost díváme pozitivně, jsme 
neustále připraveni vám jako partneři pomáhat a 
můžeme bodovat díky automatizačním řešením, 
která byla silně prosazována v posledních le-
tech. Právě teď se ukazuje, jak důležitá je dů-
sledná automatizační strategie. Dokázali jsme 
získat vaši důvěru díky mnoha řešením a již rea-
lizovaným projektům automatizace. Patří k nim 
rozhodně také inovace v oblasti softwaru, za 
zmínku stojí náš digitální modul HACS, který 
vám a vašim zaměstnancům pomůže efektivně 
vyrábět i v budoucnu. Podpořte nás a investujte 
do své propojené a automatizované výroby s na-
šimi výrobky. Sdělte nám své požadavky a spo-
lečně vypracujeme správná řešení.

Na tomto místě bychom vám chtěli poděkovat 
za důvěru, kterou jste nám projevili, a za skvě-
lou partnerskou spolupráci. Přejeme vám a va-
šim rodinám veselé Vánoce a pohodový a zdravý 
vstup do roku 2021.

S přátelským pozdravem
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PW 100
KOMPAKTNÍ S VELKÝM ZÁSOBNÍKEM

PW 3000
VARIABILNÍ PRO NEJVĚTŠÍ DÍLY

RS 05-2
KOMPAKTNÍ A MODULÁRNÍ

HS flex
FLEXIBILNÍ A KOMPAKTNÍ

VÝMĚNÍKY PALET

MANIPULAČNÍ SYSTÉMY

ROBOTICKÉ SYSTÉMY

VÝROBKY. VÝROBKY.

AUTOMATIZACE PRO 
KAŽDOU APLIKACI.

BUĎTE STÁLE  
V OBRAZE

Osobní setkání není v současné době možné. Avšak přesto bychom rádi předávali naše znalosti. 
Nakonec byste měli být stále v obraze, abyste mohli ze svých obráběcích center Hermle vytěžit 
vše. Proto škola pro uživatele Hermle nabízí od června 2020 také online školení k různým téma-
tům. V současné době pracujeme na dalších tématech. Můžete se tedy těšit.

Pro vaši aplikaci máme vždy to vhodné řešení automatizace – ať již pomocí manipulačního 
systému, výměníku palet nebo robotického systému. Specialisté firmy Hermle naleznou 
společně s vámi vhodné nastavení vašeho provozu podle vašich představ.

ONLINE ŠKOLENÍ VE ŠKOLE PRO UŽIVATELE HERMLE

SNADNO VYTVOŘENÁ FLEXIBILNÍ AUTOMATIZACE.

Pokud máte zájem o účast nebo pokud máte další informace, jednoduše nás 
kontaktujte e-mailem na anwenderschule@hermle.de, telefonicky na  
+49 (0)7426 95-6179 nebo přes naše webové stránky www.hermle.de.

   Basic – programování a obsluha 3 dny

   Upgrade TNC 640 1 den 

   Podpora při zahájení 5osého obrábění 1 den

   BLUM laser 2 hodiny

PŘEHLED ŠKOLENÍ:

PW 150
KOMPAKTNÍ S VELKÝM ZÁSOBNÍKEM

PW 850
SPOLEHLIVÝ A ÚČELNÝ 

PW 2000
PRO VELKÉ/TĚŽKÉ DÍLY

RS 3
UNIVERZÁLNÍ A INDIVIDUÁLNÍ

RS Linear
VARIABILNÍ PŘI NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITĚt

RS 2
FLEXIBILNÍ A UNIVERZÁLNÍ

HS flex heavy
FLEXIBILNÍ A KOMPAKTNÍ

IH systémy
JEDNODUCHÉ A ÚČELNÉ
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HERMLE WEB
hermle.de/HSflex

UNIVERZUM  
AUTOMATIZACE.
SNIŽOVÁNÍ VEDLEJŠÍCH ČASŮ. ZVYŠOVÁNÍ VÝROBNÍCH ČASŮ.

Naše manipulační systémy HS flex a HS flex heavy jsou kompatibilní téměř s každým strojem Hermle a snadno se 
obsluhují – díky intuitivnímu dotykovému panelu. Zvyšují tak efektivitu a výkonnost každé výroby. A to bleskovou 
rychlostí. Protože instalace bez ukotvení do podlahy umožňuje rychlé a snadné uvedení do provozu. Kompaktní, 
flexibilní, efektivní – tak dnes funguje automatizace. Mimochodem neprezentujeme automatizaci dnes jen na papíře, 
ale samozřejmě také digitálně. Na našich webových stránkách objevíte celé univerzum automatizace – včetně videa 
o produktu HS flex.

•   Ergonomická obsluha: díky dotykovému panelu a intuitivnímu softwaru 
HACS budete paralelně ovládat manipulační systém a obráběcí centrum 

•   Se skenerem čárových kódů pro rychlé zadání objednávky zrychlíte  
na plný plyn

•   Volitelně ještě více flexibility: otočné osazovací stanoviště s nakládáním 
jeřábem pro bezpečnost ve všech polohách upnutí 

•   Velkoryse navržený meziprostor umožňuje obsluze přímý přístup do  
pracovního prostoru

•   Jeden nebo dva zásobníkové moduly pro velkou zásobu palet a dlouhé  
nezávislé doby chodu stroje

Vaše výhody s našimi manipulačními systémy: 

ŘEŠENÍ AUTOMATIZACE 

S manipulačním systémem HS flex heavy využijete veškerý potenciál svých 
zaměstnanců a budete přitom bez námahy pohybovat paletami až do 1200 kg.

  Kompatibilní obráběcí centra: C 32, C 42, C 400, C 650 

  Palety s jednoduchým a dvojitým kuželem: 500 x 500 mm až 800 x 630 mm 

  Obrobky do 1200 kg – i nadměrných velikostí

  Individuálně konfigurovatelné zásobníkové moduly s až 9 zásobníkovými 
místy v modulu

 K dostání i pro stroje MT

HS FLEX HEAVY –  
SILNÝ MANIPULAČNÍ SYSTÉM

Tak velké jak je potřeba, tak efektivní jak jen lze.  
Manipulační systém HS flex zaujme obzvláště kompaktní velikostí.
  

  Kompatibilní obráběcí centra: C 12, C 22, C 32, C 42, C 250, C 400 
  Palety s jednoduchým a dvojitým kuželem: 240 x 320 mm až 500 x 400 mm 

  Obrobky do 450 kg 

 Až 25 míst v jednom zásobníkovém modulu 

HS FLEX –  
UNIVERZÁLNÍ MANIPULAČNÍ SYSTÉM

VÝROBKY. VÝROBKY.
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humbel-gears.comder-span.de

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

Firma Humbel Zahnräder AG je specialista na ozubená kola a převodovky. Švýcarská rodinná společnost se již pět let spoléhá na pětiosou 
koncepci a automatizační řešení z Gosheimu, a proto mohla významně rozšířit své kapacity a získat nové zakázky.

Na stroji C 62 U může Humbel nyní obrábět i litinové skříně vlakových převodovekMatthias Reh, druhý zleva, majitel firmy Der Span a jeho zaměstnanci

Hipsterské brýle, kšiltovka a seprané džíny – když uvidíte 
Matthiase Reha, na první pohled netušíte, že sedíte před úspěšným 
zakladatelem společnosti. Tento 32letý muž se v roce 2013 roz-
hodl podniknout krok k samostatné výdělečné činnosti a nakoupil 
malý strojový park pro třískové obrábění kovů. Ze začátku vyráběl 
jen jednoduché díly. "Měli jsme jen starší stroje, s nimiž jsme stále 
byli daleko od vysoce přesného obrábění". To se změnilo v roce 
2015, když vyměnil vysloužilý stroj C 1200 U za nový stroj C 42 U 
od společnosti Maschinenfabrik Berthold Hermle AG.

"Mé zkušenosti a servis přispěly k této jednoznačné volbě", vypráví 
průmyslový mechanik. Již během své učňovské přípravy pracoval 
na obráběcích centrech Hermle a k pořízenému stroji C 1200 U 
musel stále častěji volat servisního technika. "Nasazení servisu i 
dostupnost náhradních dílů byly vždy skvělé, i když náš stroj byl 
starý již téměř 20 let." 
S novým 5osým obráběcím centrem se změnil jak sortiment dílů, 
tak i zákaznická základna: "Stroj přišel v listopadu 2015 a přes  

" DÍKY SKUTEČNOSTI, ŽE VYRÁBÍME 
NA STROJÍCH HERMLE, JE ČASTO 
ZBYTEČNÁ OTÁZKA, ZDA DANOU 
ZAKÁZKU Z KVALITATIVNÍHO  
HLEDISKA ZVLÁDNEME." Matthias Reh

Vánoce jsme již vyráběli první komplexní nosiče nástrojů pro potra-
vinářský průmysl", vzpomíná Reh. "Takže jsem se dostal do špičko-
vého sektoru".

V dubnu 2017 rozšířil Matthias Reh svůj strojový park o stroj  
C 400 U s manipulačním systémem HS  flex, aby mohl efektivně 

vlevo "Velmi důležité je správné upnutí dílů, jinak při soustružení vznikají nebezpečné nevyváženosti", vysvětluje Matthias Reh. vpravo Ergonomická práce na stroji C 400 U: 
Výšku ovládacího pultu a sklon monitoru lze optimálně přizpůsobit obsluze. Navíc lze pult snadno natáčet z místa nakládání nástrojů k pracovnímu prostoru.

vyrábět obrobky s dlouhými dobami chodu. Manipulační systém 
Hermle přesvědčuje svým intuitivním použitím, logikou a spolehli-
vostí: Během směny s obsluhou probíhá hrubování, přes noc a o ví-
kendu se pak provádí dokončování. "Samotný tento krok obrábění 
jednoho obrobku trvá až 14 hodin", doplňuje Reh. 

KONCEPCE POUHÉHO SOUSTRUŽENÍ DOSLOUŽILA

Když chtěl zakladatel firmy nahradit starý soustruh z doby zalo-
žení své firmy, obrátil se přímo na Hermle. "Naše soustružené díly 
museli kvůli jednomu vrtání nebo drážce často ještě na frézovací 
stroje. Bylo nám tedy jasné, že potřebujeme zařízení, které dokáže 
obojí", vypráví. Rozhodl se pro obráběcí centrum řady High-Perfor-
mance-Line s funkcí Mill-Turn (MT). Stejně jako tomu bylo u stroje  
C 42 U, tak i zde s novými možnostmi výroby přišli i noví zákazníci –  
tentokrát z oborů zdravotnické techniky a energetiky. Výzvou je 
přitom rozmanitost materiálů, které firma Der Span na novém stroji 
C 42 U MT obrábí. Zatímco formy jsou často podobné nebo do-
konce identické, materiál je různý, od ocelové litiny až po titan. 
Geometrie jsou méně problematické: "Na stroji Hermle vlastně není 
nic složitého, pokud znáte správnou strategii obrábění", říká prů-
myslový mechanik.

I když se frézovací a soustružnické centrum používá u firmy Der 
Span teprve od září 2019, investice se mladé společnosti již vypla-
tila. "Díky skutečnosti, že vyrábíme na strojích Hermle, je často 
zbytečná otázka, zda danou zakázku z kvalitativního hlediska 
zvládneme," říká Reh.

vlevo zleva doprava Christian Simon, oblastní vedoucí prodeje Hermle (Švýcarsko) AG, Midhat Dedovic, mistr u firmy Humbel Zahnräder AG, a předseda představenstva 
Urs Humbel vpravo Automatizační řešení pro Hermle C 62 U: výměník palet PW 3000.

Ozubená kola Humbel lze nalézt všude tam, kde je třeba přesně 
přenášet síly: v motoristickém sportu a v elektrických automobi-
lech, v kolejových vozidlech a strojích v průmyslu umělých hmot a 
nástrojů. "Podporujeme naše zákazníky od vývoje, návrhu a kon-
strukce až po výrobu a montáž a dodáváme tak vše z jednoho 
zdroje," vysvětluje Urs Humbel, předseda představenstva společ-
nosti Humbel Zahnräder AG. Tyto kompetence v oblasti inže-
nýringu využívá společnost i interně pro optimalizaci nástrojů a 
strojů: "Pokud výrobci nenabízejí dobrá řešení, automatizujeme je 
sami."

NOVÁ STRATEGIE PRO VĚTŠÍ KAPACITU

To, že to není vždy nutné, dokazuje strojový park v Kradolfu v kan-
tonu Thurgau, který zahrnuje tři 5osá frézovací centra od firmy 
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG včetně výměníku palet. 
První stroj, C 22 U, se nastěhoval před pěti lety. "Tehdy jsme chtěli 
upustit od vertikálních a horizontálních strojů, abychom zvýšili 
efektivitu výroby", vzpomíná Urs Humbel. "Velkou výhodou kon-
cepce Hermle ve srovnání s 3osými a 4osými systémy je zcela jistě 
simultánní vícestranné obrábění, které zajišťuje kratší doby chodu 
a vyšší kapacitu", vysvětluje Midhat Dedovic, mistr u firmy Humbel 
odpovědný za optimalizaci procesu. Celý balík ovládání, dostup-
nosti a servisu přesvědčil, takže o rok později následoval další stroj 
C 22 U s výměníkem palet. 

V loňském roce obdržela švýcarská společnost zakázku, při níž 
měla kromě jednotlivých komponent obrábět i litinové skříně pro 
převodovky kolejových vozidel. "Z hlediska kompetencí to nebyl 
problém. Avšak pro tak velké skříně byly naše stávající stroje příliš 
malé", vypráví Humbel. Došel k závěru, že poptávka na trhu odů-
vodňuje investici do nového systému, a rozhodl se koupit stroj  
C 62 U, automatizovaný výměníkem palet PW 3000 s osmi místy v 
zásobníku.

" PODLE NAŠICH ZKUŠENOSTÍ JE 
HERMLE JEDNÍM Z MÁLA DODAVA-
TELŮ STROJŮ, KTEŘÍ SKUTEČNĚ 
DODRŽUJÍ TO, CO SLIBUJÍ." Urs Humbel

UŽIVATELÉ. UŽIVATELÉ.

PŘESVĚDČIVÝ CELÝ 
BALÍK

HNACÍ SÍLA PRO  
HYGIENICKÝ ŘEZ

Zařízení bylo dodáno na konci března 2020 a o dva týdny později 
již byla zahájena výroba. "Přitom nám nesmírně pomohlo, že jsme 
již z ostatních zařízení Hermle byli obeznámeni s řízením práce a 
obsluhou výměníku přes Hermle Automation Control System. Kon-
cepce je u C 62 U identická, navzdory rozdílu ve velikosti", vysvět-
luje Dedovic. Spolehnutí je také na kvalitu a opakovatelnou přes-

nost zařízení: "Na základě pozitivních zkušeností s menšími 
zařízeními Hermle víme, že výsledky jsou i při nepřetržitém pro-
vozu vždy přesné." 

OD JEDNOHO DODAVATELE

Pro Urse Humbela je spolehlivost hlavním aspektem: "Rychlost a 
agilnost jsou naší každodenní rutinou." Stává se nám, že zakázka 
musí být hotová za pět týdnů, včetně soustružení, frézování, tepel-
ného opracování a následného tvrdého obrábění. To je možné 
pouze s odpovídajícím strojovým parkem a servisem, který rychle 
a kompetentně reaguje na poruchy. "Podle našich zkušeností je 
Hermle jedním z mála dodavatelů strojů, kteří skutečně dodržují to, 
co slibují."

Bez rohů nebo skrytých hran – součásti, které se používají v potravinářských strojích, musí z hlediska designu splňovat tyto 
hygienické zásady. Firma Der Span tyto komponenty vyrábí a spoléhá přitom na obráběcí centra od společnosti  
Hermle, která díky manipulačnímu systému HS flex vytváří dokonalé povrchy i přes noc.
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heroncnctechnik.at sepo.ch

nahoře Robot RS2 ukládá matrice s polotovary do  
zásobníkového modulu, dokud nebude další stroj  

C 32 U připraven pro jejich obrábění.

PŘÍMÉ SPOJENÍ SE SKLADEM MATERIÁLU

Nejnovější investice – dva stroje C 32 U propojené s robotickým 
systémem RS2 – je přesto speciální. "Když jsme investovali do ro-
botického systému Hermle, okamžitě nás napadlo připojení k naše-
mu transportnímu robotickému systému Servus," vysvětluje ob-
chodní ředitel. "Takto realizujeme plně automatizovanou výrobu a v 
ideálním případě dostáváme objednávku až tehdy, když jde zboží 
do expedice."

Motivace a technologie – pro firmu SEPO AG recept na úspěch, ve kterém hrají důležitou roli 5osá obráběcí centra Hermle. Generální 
ředitel Oliver Oberdanner investoval do čtyř frézovacích center, dvou z nich s automatizací. Používá je k sériové výrobě přesných dílů, 
která probíhá přes noc a o víkendech bez obsluhy. 

Automatizaci napříč systémy, která splňuje vysoké požadavky na přesnost a kvalitu, najdete ve firmě Heron CNC Technik GmbH v Dorn-
birnu. Uprostřed stojí dvě automatizovaná frézovací centra od firmy Hermle, která jsou pomocí transportního robotického systému Ser-
vus propojena se skladem materiálu a dosahují tak nezávislé doby chodu až 40 hodin.

"Nejvyšší prioritou pro nás je kvalita, přesnost a servis, takže jsme 
naladěni na stejnou notu jako Hermle", vysvětluje Manuel Gmeiner, 
obchodní ředitel firmy Heron CNC Technik GmbH. Tato rakouská 
společnost vyrábí od roku 1999 prototypy a sériové díly převážně 
z hliníku. Je součástí skupiny Heron, která zahrnuje také sesterské 
společnosti Robotunits, Servus Intralogistics a SAFEDI Distance 
Control GmbH.

Firma Maschinenfabrik Berthold Hermle AG byla u toho od samého 
začátku: Společnost Heron zůstává výrobci strojů se sídlem v Go-
sheimu věrna od doby, kdy bylo před 25 lety zakoupeno první ob-
ráběcí centrum. V posledních letech průběžně rozšířila svůj strojo-
vý park na deset 5osých frézovacích center. "Frézujeme výhradně 
na strojích Hermle. Přesvědčuje nás jejich servis, stejně jako kon-
cepce. Z důvodu stejného řízení může každý zaměstnanec obsluho-
vat každý stroj – od C 32 U až po C 400 V", vysvětluje Gmeiner. 

zleva Manuel Gmeiner, obchodní ředitel firmy Heron CNC Technik GmbH se Sunay 
Kartalem, frézovačem CNC

Hermle HACS (Hermle Automation Control System) pro manipu-
lační systém HS flex. Systém předem vypočítá doby chodu a poža-
davky na nástroje a přehledně zobrazuje relevantní data, jako vý-
robní postupy a postupové diagramy, úkoly obsluhy a tabulky 
nástrojů.

DALŠÍ KROK: ROBOTICKÁ AUTOMATIZACE

Pomocí automatizace HS flex mohou ve firmě SEPO připravit až 40 
palet o rozměrech až 240 x 320 milimetrů pro bezobslužnou vý-
robu. "Ze 70 procent však obrábíme výrazně menší polotovary", 
uvádí Oberdanner. Na základě tohoto zjištění se rozhodl investovat 
do menšího stroje a v roce 2018 si objednal C 12 U s robotickým 
systémem RS 05. Zde se ukázala výhoda jednotné koncepce ovlá-
dání Hermle: Obsluha již byla seznámena se softwarem HACS a 
mohla se rychleji zapracovat do robotického systému. 

" INTUITIVNÍ OVLÁDÁNÍ PRO NÁS 
ZNAMENÁ MÉNĚ ORGANIZAČNÍCH 
PROSTOJŮ, A TEDY VYŠŠÍ PRODUK-
TIVITU." Oliver Oberdanner

"  TAKTO REALIZUJEME PLNĚ AUTO-
MATIZOVANOU VÝROBU A V IDE-
ÁLNÍM PŘÍPADĚ DOSTÁVÁME OB-
JEDNÁVKU AŽ TEHDY, KDYŽ JDE 
ZBOŽÍ DO EXPEDICE." Manuel Gmeiner

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

VYUŽITÍ POTENCIÁLU

UŽIVATELÉ. UŽIVATELÉ.

AUTOMATIZACE  
DOMYŠLENÁ DO KONCE

K tomu účelu muselo být synchronizováno mnoho rozhraní. Speci-
alisté firmy Heron, Hermle a Soflex pracovali ruku v ruce na tom, 
aby mohly systémy ERP, software pro správu skladu a řídicí sys-
tém Soflex optimálně navzájem komunikovat. První fáze rozšiřová-
ní byla úspěšně dokončena: Pokud si zákazník objedná již známou 
součást, o plánování a pořízení materiálu se postará systém ERP. 
Jakmile je materiál zaúčtován v příjmu zboží, spus-
tí se Soflex. Software podle kapacity naplánuje 
objednávku na základě doby chodu, počtu kusů a 
data dodání a objedná materiál just-in-time.

"Za posledních několik let jsme prodělali neuvěřitelně rychlý vývoj. 
Rozhodující podíl na tom mají i zařízení Hermle" shrnuje majitel 
firmy. Díky vysoké úrovni přesnosti a rozměrové stálosti dokázala 
firma SEPO získat nové zákazníky, díky automatizaci mohla přijí-
mat větší objemy objednávek, a tak rychle amortizovat náklady. 
"Kvalita 5osých obráběcích center v kombinaci se servisem a auto-
matizačním řešením z jednoho zdroje nám dává jistotu, že zaručeně 
splníme požadavky našich zákazníků."

SEHRANÝ TÝM

Transportní roboti Servus dodávají surový materiál na matrici, kte-
rou robot ukládá do zásobníku. Volba správného podavače a upnutí 
polotovarů se provádí rovněž plně automaticky. Jakmile jsou všech-
ny díly obrobené, Servus matrici vyzvedne. Systém ERP dokumen-
tuje aktuální stav v reálném čase a pokud součásti projdou kontro-
lou kvality, uvolňuje je k odeslání. Důležitou roli zde hraje přesnost, 
opakovatelná přesnost a rozměrová stálost obráběcích center  
Hermle.

"Okamžitě jsme zjistili, že systém RS2 s oběma stroji C 32 U v kom-
binaci s napojením na sklad pro nás znamená enormní zvýšení ka-
pacity – více než se očekávalo", zdůrazňuje Manuel Gmeiner. "A 
skutečnost, že systém od prvního týdne běží stabilně a přesně ce-
lých 24 hodin, svědčí o perfektní spolupráci firem Hermle a Heron!"

Švýcarský rodinný podnik má původ v malé dílně, kterou Oberda-
nnerův otec založil v Bad Ragazu v roce 1988. Za posledních 32 
let se provozovna jednoho podnikatele stala výrobcem přesných 
mechanických dílů, které se používají v lékařské a laserové techno-
logii, při konstrukci textilních strojů, zvukových a akustických sou-
částek, ve výrobě elektroniky a sportovních zařízení. "Vstup do no-
vých průmyslových odvětví mohl fungovat pouze s odpovídajícími 
stroji," říká Oberdanner. Proto se již v roce 2012 se rozhodl koupit 
5osý frézovací systém od jiného výrobce. "5osá koncepce nás pře-
svědčila, ale tehdy pořízený stroj nikoliv," vzpomíná šéf firmy. "Při 
našich rešerších jsme narazili na firmu Hermle. Hlavně kvůli pozi-
tivním ohlasům ohledně spolehlivosti a servisu jsme byli zvědaví." 
Po stroji C 30 U od společnosti Maschinenfabrik Berthold Hermle 
AG, který je v provozu od roku 2014, následoval v roce 2015 stroj 
C 32 U."Mohli jsme tak vyrábět nejen rychleji, ale i přesněji. Při-
neslo nám to nové a náročnější zakázky", vysvětluje obchodní ředi-
tel. O dva roky později proto znovu investoval do obráběcího cen-
tra z Gosheimu, které během roku rozšířil o automatizaci: C 400 U 
s HS flex. 

"Intuitivní ovládání pro nás znamená méně organizačních prostojů, 
a tedy vyšší produktivitu," říká Oberdanner a chválí software 

zleva doprava Danielle a Oliver Oberdanner, oba obchodní ředitelé firmy SEPO AG,
s Christianem Simonem, oblastním vedoucím prodeje firmy Hermle (Švýcarsko) AG. 

Heron CNC Technik frézuje výhradně na strojích Maschinenfabrik Berthold Hermle AG.

vlevo C 12 U obrábí obrobky od jedné minuty až po 1,5 hodiny. vpravo Díky nové automatizaci může SEPO vyrábět sériově 
i přesné díly. S manipulačním systémem HS flex má SEPO k dispozici 40 palet o rozměrech 240 x 320 milimetrů pro bezobs-
lužnou výrobu. Až 70 procent dílů je však podstatně menších, jako tato na závěr černě eloxovaná hliníková součástka.
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fracebike.de

NÁSLEDUJ NÁS

NĚMECKO

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

  HLS Hermle Systemtechnik GmbH  
  Gosheim, Německo 
  www.hermle.de

  Hermle Maschinenbau GmbH 
  Ottobrunn, Německo 
  www.hermle-generativ-fertigen.de

  Předváděcí středisko Hermle Kassel-Lohfelden 
  awt.kassel@hermle.de 
  www.hermle.de

BELGIE 

  Hermle Belgien 
  www.hermle-nederland.nl 

BULHARSKO 

  Hermle Southeast Europe 
  Sofie, Bulharsko 
  www.hermle.bg

ČÍNA 

  Hermle China 
  Shanghai Representative Office  
  a Beijing Representative Office 
  www.hermle.de

DÁNSKO – FINSKO – NORSKO 

  Hermle Nordic 
  pobočka 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, Nizozemsko 
  www.hermle-nederland.nl

RAKOUSKO 

  Hermle Österreich 
  Niederlassung Vöcklabruck, Rakousko 
  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, Švýcarsko  
  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
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INTEC LIPSKO 

02.- 05.03.2021

Industrie Lyon, LYON/FRANCIE 

16. -19.03.2021

Open House, GOSHEIM 

KAL. TÝDEN 16 / 17

Formatool, CELJE/SLOVINSKO 

20.-23.04.2021

RapidTech, ERFURT 

04.- 06.05.2021

Metalloobrabotka, MOSKVA/RUSKO 

24.-28.05.2021

MouldingExpo, STUTTGART 

08.-11.06.2021

TERMÍNY VELETRHŮ

V bývalé autobusové garáži čekají napůl hotové obrobky na další krok obrá-
bění: Zakázky pro výrobce přípravků pro automobilový průmysl. Dále vza-
du svítí pracovní prostory dvou 5osých obráběcích center firmy Maschi-
nenfabrik Berthold Hermle AG. Chladicí mazivo stříká, třísky odletují. Bernd 
Iwanow je hrdý na to, co za 14 let vybudoval. Jeho recept zní jednoduše: 
"Jsem spolehlivý." Pro něj to znamená reálně vypočítat termíny dodání a do-
držet je. Pro jeho zákazníky není rozhodující cena, ale přesnost a splnění 
termínu dodávky. 

Bernd Iwanow se řídí svými intuicemi. Pokud je o něčem přesvědčen, převede svůj nápad do NC 
kódu, který jeho dvě obráběcí centra Hermle přesně vyfrézují do upnutých hliníkových bloků. Výsle-
dek: Kolo s názvem Fracebike, jehož vzhled je stejně neobvyklý jako skutečnost, že Iwanow sám na 
kole nejezdí.

Rám prvního prototypu připraveného k jízdě září v holém hliníku.

" STROJE HERMLE PRACUJÍ MIMOŘÁDNĚ 
SPOLEHLIVĚ A PŘESNĚ". Bernd Iwanow

OHLÉDNUTÍ

V roce 1995 stál Bernd Iwanow poprvé před CNC strojem. O sedm let poz-
ději se dostal k programování CAM a naučil se vyvíjet strategie a postupy 
pro různá obráběcí centra a převádět je na strojové příkazy. V roce 2006 
zahájil vlastní podnikání a založil společnost CNC Future Technics GmbH  
v Lossa, městě vzdáleném asi hodinu jízdy od Erfurtu Sám získával zkuše-
nosti a know-how. Spolehlivý strojový park našel na veletrhu Metav.

UŽIVATELÉ.

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

VEDEN INTUICÍ

Právě zde narazil poprvé na firmu Hermle a přehodnotil svůj plán vybavit 
svou firmu frézovacím strojem od jiného výrobce. "Koncepce mě ihned pře-
svědčila", nenalézá Iwanow jiný způsob, jak to vysvětlit. S jedním strojem C 
40 U zahájil výrobu na zakázku. V letech 2016 a 2017 obnovil svůj strojo-
vý park a investoval do dvou C 400 U. Dnes se sedmi zaměstnanci zpraco-
vává jednotlivé díly a malé série do 20 kusů pro výrobce a dodavatele pří-
pravků pro automobilový průmysl – a rám jízdního kola se zárukou poutače, 
pokud to stav jeho zakázek dovolí.

BEZ STAROSTI O STROJE

Rám se skládá z osmi frézovaných dílů, upevněných 15 titanovými šrouby. 
Výzvy spočívaly v programování stroje, plánování použití nástrojů a ve 
strategii frézování. S čím si však nemusel dělat starosti, je jeho strojový 
park. "Stroje Hermle pracují mimořádně spolehlivě a přesně", chválí. Na svá 
zařízení se musí spolehnout, aby mohl dodržet slíbené termíny dodávek. Po-
kud by přesto došlo k poruše, je servis Hermle na místě do 24 hodin. "Rych-
le si všimnete, že technici mají schéma celého stroje. Včetně hydrauliky, 
elektriky a mechaniky. Poruchy jsou tak opraveny ve velmi krátké době a já 
mohu dodržet své dodací lhůty", doplňuje Iwanow. 

Mezitím ve firmě CNC Future Technics GmbH pracuje dobře sehraný tým, 
kterému Bernd Iwanow slepě důvěřuje: "Moje společnost je nyní nastavena 

tak, že nemusím být vždy přítomen. Mám lidi, kteří přemýšlejí jako já, jsou 
stejně ctižádostiví a mají stejné chápání kvality." Díky tomu má volný pro-
stor, aby mohl svůj Fracebike vzít do lesa a mezi milovníky designu, aniž by 
utrpěla jeho podnikatelská činnost.

zleva doprava Bernd Iwanow a Glenn Dieling z HPV 
Hermle Vertriebs GmbH.


