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Úvodem

Ochutnávkou technického druhu jsou naše stroje modelových řad PERFORMANCE-LINE a HIGH-PERFORMANCE-LINE. Na výstavě 
vám představíme více než 30 částečně automatizovaných obráběcích center Hermle AG. Výstavu doprovodí odborné přednášky, pro-
hlídky firmy a škola pro uživatele Hermle, aby tak návštěvníci získali přehled o aktuálním vývoji v tomto oboru a nahlédli do zákulisí 
firmy. Program našeho veletrhu bude rozšířen o živé předvádění našich digitálních modulů a přehlídky k tématům technologie nástrojů, 
softwaru a hardwaru.

4denní firemní výstava – ideální platforma pro seznámení se společností Hermle a jejími produkty.

VŽDY INOVATIVNÍ:  
ŠVÁBSKÁ TRADICE 
A ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE.

Vážení obchodní partneři a zákazníci, 
spolupracovnice a spolupracovníci,

aktuální témata digitalizace, průmysl 4.0, smart 
factory a generativní výroba produktů 2017 
obecně a ve strojírenství byly přímo na EMO v 
Hannoveru hodně skloňovány. Ve většině 
veletržních stánků byly v těchto oblastech 
prezentovány funkce, software i celé platformy. 
I Hermle se tomuto tématu věnovala a své 
softwarové nástroje soustředila souhrnně pod 
názvem Digitální moduly. Digital Production, 
Digital Operation a Digital Service tvoří rozsáhlý 
balíček digitálních modulů jako solidní základ 
pro vaše obráběcí centra Hermle se zaměřením 
do budoucna. 

Chystaná výstava 18.-21. dubna 2018 bude 
samozřejmě také ve znamení digitálních mo-
dulů, přičemž se bude na prvním místě jednat o 
naše produkty modelových řad Performance-
-Line a High-Performance-Line. Představíme 
vám opět zajímavé aplikace, abychom ukázali a 
zdůraznili přednosti naších strojů. Spolu s 
nejnovějšími nástroji a technologiemi upínání, 
softwarovými řešeními programování vám 
ukážeme nejrůznější možnosti jejich nového 
uplatnění. Nechejte se příjemněpřekvapit.

Rozsáhlý rámcový program doplní zajímavé 
odborné přednášky, prohlídky provozu a více 
než 40 dalších vystavovatelů. Naši zaměst-
nanci z úseků servisu, automatizace, vzdělá-
vání a transformační výroby vám jsou k dispo-
zici ke konzultacím a poradenství. I o vás bude 
samozřejmě dobře postaráno.

Srdečně vás zveme na naši firemní výstavu a 
těšíme se na zajímavé rozhovory s vámi.

S přátelským pozdravem

OTVÍRACÍ DOBA

STŘEDA – PÁTEK 09:00 – 17:00 hod.

SOBOTA  09:00 – 13:00 hod.

FIRMY.

PŘIHLÁŠKA

Přihlaste se prosím na: 
hermle.de/Hausausstellung2018
nebo stačí oskenovat QR kód

C 650 OBRÁBĚCÍ CENTRUM

Vstup na Open House je možný jen s platnou vstupenkou!

V dnech 18.-21. dubna 2018 je opět očekáváno více než 1000 firem a mnoho zákazníků z celého světa. Tra-
diční je i ochutnávka: originální švábské taštičky.



– Více než 30 STROJŮ částečně automatizovaných 

– Škola uživatelů Hermle

– Přehlídka TECHNOLOGIE NÁSTROJŮ, SOFTWARE a HARDWARE

– GENERATIVNÍ VÝROBA S TECHNOLOGIÍ MPA Hermle

– DIGITÁLNÍ MODULY live přehlídka

VYSTAVOVATEL

NÁSTROJOVÁ TECHNIKA

ALESA AG

BIG KAISER GmbH

botek Präzisionsbohrtechnik GmbH

Dieter Schätzle GmbH & Co. KG Präzision-
swerkzeuge 

EMUGE FRANKEN

FRAISA

GDE-Werkzeuge GmbH

Gühring KG

HAIMER

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn 
GmbH 

Hoffmann Group 

Ingersoll Werkzeuge GmbH 

ISCAR Germany GmbH

Kennametal Deutschland GmbH

KOMET

LMT Tool Systems GmbH & Co. KG

MAPAL Präzisionswerkzeuge Dr. Kress KG

Mitsubishi Materials

MMC Hitachi Tool Engineering Europe 
GmbH

OSG GmbH

Pokolm Frästechnik GmbH & Co. KG

Sandvik Coromant

Schrenk GmbH

SFI San Francisco Industrial

Sumitomo Electric Hartmetall GmbH

Wohlhaupter

Zecha Hartmetall-Werkzeugfabrikation GmbH

SOFTWARE

Autodesk

Camtek GmbH

CGTech/VERICUT

CIMCO A/S

infoBoard Europe GmbH

JANUS Engineering AG

OPEN MIND Technologies AG

SOFLEX

SolidCAM / Solidpro

Tebis AG

unicam Software GmbH

Vero Software GmbH

HARDWARE

Benz GmbH

Blum-Novotest

Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH

E. Zoller GmbH & Co. KG

Hermle Maschinenbau GmbH

KELCH

m&h Inprocess Messtechnik GmbH

Renishaw GmbH

Siemens AG

FIRMY.

URČITĚ ZAUJME

Středa, 18.04.2018

10:00 — 10:20 hod.  CGTech Deutschland GmbH 
Rychlejší NC programy a delší životnost nástrojů

10:30 — 10:50 hod.  E. Zoller GmbH & Co. KG  
Optimalizace procesů integrací managementu nástrojů ZOLLER se systémovými řešeními Hermle

11:00 — 11:20 hod.  Renishaw GmbH  
Měřicí technika / integrovaná kontrola procesů

11:30 — 11:50 hod.  Sumitomo Electric Hartmetall GmbH 
World newest super hard material for machining of exotic alloys

14:00 — 14:30 hod.  Hermle AG 
Digitale Bausteine

10:00 — 10:20 hod.  Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH 
Automatizační řešení výrobků Hermle

10:30 — 10:50 hod.  SolidCAM 
Optimální využití možností strojů a nástrojů s použitím nejmodernějších strategií CAM.

11:00 — 11:20 hod.  GDE‐Werkzeuge GmbH 
Procesně spolehlivé, přesné zpracovávání tvrzených a velmi odolných ocelí, PM ocelí a celo tvrdých kovů

11:30 — 11:50 hod.  BLASER SWISSLUBE GmbH 
Liquid Tool ‐ chladicí mazivo jako tekutý nástroj

14:00 — 14:30 hod.  Hermle AG 
Digitale Bausteine

Čtvrtek, 19.04.2018

10:00 — 10:20 hod.  JANUS Engineering AG 
Automatizace NC programování JANUS SpeedMill

10:30 — 10:50 hod.  botek Präzisionsbohrtechnik GmbH 
Hluboké vrtání na obráběcích centrech: Co je možné? Co je zapotřebí?

11:00 — 11:20 hod.  Blum‐Novotest 
LC50‐DIGILOG ‐ Laserová měřicí technika nově objevená

11:30 — 11:50 hod.  MAPAL 
c‐Com: Vyšší efektivita díky spolupráci správy digitálních dat v průmyslu třískového obrábění

14:00 — 14:30 hod.  Hermle AG 
Digitale Bausteine

Pátek, 20.04.2018

ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY
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Spolehlivá obráběcí centra pro zákazníky, pro které je 
důležitá absolutní preciznost a dlouhodobá přesnost – 
Hermle PERFORMANCE-LINE. V kombinaci s naším 
rychlým a kvalifikovaným servisem je trefou do čer-
ného pro mnoho oborů a účelů využití.

VÝROBNÍ  
PROGRAM
NEKOMPROMISNÍ PŘESNOST – 
VŽDY A BEZPODMÍNEČNĚ.

STROJE, KTERÝM SE NIC NEVYROVNÁ.

VÝROBKY.

S šesti modely HIGH-PERFORMANCE-LINE nabízí Hermle již řadu let vysoce přesná 
a výkonná obráběcí centra po celém světě v oblasti špičkových technologií. Ať už jde 
o samostatné stroje, automatizovaná zařízení nebo zřetězená výrobní zařízení, naše 
stroje se nebojí žádného srovnání.

Preciznost, dlouhodobá přesnost, dynamika a spolehlivost na maximum, spolu s ty-
pickým servisem Hermle – to je HIGH-PERFORMANCE-LINE.

PERFORMANCE-LINE.

HIGH-PERFORMANCE-LINE.

6 obráběcích center Hermle k 

dostání i v provedení  

s 3 osami!



HERMLE
DIGITAL

PRODUCTION

HERMLE 
DIGITAL 

 SERVICE

HERMLE 
DIGITAL 

OPERATION

3 KROKY  
K PRŮMYSLU 4.0

VÝROBKY.

Výrobní provozy se dnes soustředí na digitální technologie. Hermle poskytuje podporu v digitálních 
technologiích pro přechod na průmysl 4.0 a smart factory. Nabízíme vám komplexní balíčky digitálních 
modulů pro zvýšení vaší efektivity, přesnosti a produktivity. Digital Production, Digital Operation a Di-
gital Service představují pro vaše obráběcí centra Hermle solidní základ do budoucna.

DIGITÁLNÍ MODULY – CHYTRÉ KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ.

VÝHODY A ŘEŠENÍ
• Inteligentní správa zakázek

• Transparentní výrobní procesy

• Inteligentní modernizace stroju

• Výroba bez papírování 

• Propracované technologické cykly 

• Dálková a preventivní údržba

NOVINKA
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Ve většině případu probíhá obrábění "nasucho", ale pro obrábění 
oceli a titanu je instalováno IPCH zařízení s 80 bar  
(vnitřní vysokotlaké chladicí zařízení). Dalšími řešeními jsou měřicí 
zařízení k měření nástrojů / kontroly zlomení nástroje, měřicí čidla, 
blokovací vzduch pro skleněná měřidla, dynamická verze lineár-
ních os, základní balíček HIMS (informace Hermle monitoring  
software), a ovládání Heidenhain TNC 640.

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

PRECIZNÍ OBRÁBĚNÍ A KNOW 
HOW NA 5 OSÁCH

carbomill.ch

S obráběcím centrem s 5 osami C 42 U od Hermle rozšířila Carbomill AG, specializované centrum pro třískové obrábění kompozitních 
materiálů, dílů pro motosport, integrální díly pro letectví a kosmonautiku, výrobu forem, její portfolio služeb a flexibilitu dodávek.

Zleva doprava Obsluha stroje Alfredo Lapini, programátorka CAM Fabienne Weiss, jednatel Patrick Meyer,  
programátor CAM Markus Schwarz, všichni z Carbomill AG in CH-Seon

Více než 10 let různých zkušeností ve vývoji, tvarování a obrábění 
kompozitních dílů pro formuli 1, a sice včetně výroby nástrojů a 
upínacího zařízení pro odborné strukturované obránění – a také 
odborných znalostí, přivedlo Patricka Meyera v roce 2011 na od-
vážnou myšlenku osamostatnit se jako specializované centrum pro 
služby v oblasti výroby forem a přípravků. Obrábění integrálních 
frézovaných a velkých dílů a pro vývoj produktů v oblasti služeb 
CFK/GFK a CAD / CAM. Se zaměřením na tuto mezeru na trhu se 
jeho technologická firma Carbomill AG, CH-Seon během krátké 
doby dobře uvedla na švýcarském trhu mezi dodavateli služeb v 
oblasti třískového obrábění. Zákazníci brzy odhalili potenciál, který 
se za tímto know how skrývá v procesech výroby kompozitních 
strukturovaných dílů a jejich mechanického precizního obrábění. 
Aby mohl spolehlivě a časově vyhovět požadavkům neustále se 
rozšiřujícího okruhu zákazníků, znamenalo to stávající čtyřčlenný 
kvalifikovaný tým Carbomill AG dostat na nejvyšší standard jak z 

hlediska techniky, tak i kapacity. Patrick Meyer k tomu vysvětluje: 
"Dostávali jsme a dostáváme stále více zakázek na precizní obrá-
bění vysoce náročných integrálních dílů v oblasti letectví a kosmo-
nautiky. To často znamená obrábění hliníkových materiálů a titanu. 
Výroba integrálních dílů z plných materiálů se ale také vyznačuje 
extrémně vysokým podílem třískového obrábění. Protože jsme do-
sudjiž velmi úspěšně používali 5osé frézovací centrum na velké 
díly hledali jsme nové 5osé obráběcí centrum, které bude schopné 
vyrábět díly až střední velikosti kompletně pokud možno na jedno 
upnutí. Mnoho dodavatelů, které jsme původně považovali za po-
tenciální partnery, pro nás ale bylo po počáteční euforii velkým 
zklamáním, jak co se týče výkonnosti, tak i spolehlivosti, intenzity 
servisu a také přístupu. S našimi službami si ale nemůžeme dovolit 
žádné kompromisy, proto jsme se nakonec rozhodli pro 5osé obrá-
běcí centrum C 42 U od Hermle. Hermle nás přesvědčila hned v 
mnoha ohledech a nabídla nám perfektní řešení. 5osá koncepce je 
promyšlená a tisíckrát osvědčená, poskytuje absolutní dlouhodo-
bou přesnost, vysokou dostupnost a všemi bylo potvrzováno to-
též, i co se týče servisu." 

5OSÉ OBRÁBĚNÍ HIGH END 7 DNŮ V TÝDNU

Na konci roku 2016 pak proběhla dodávka 5osého obráběcího 
centra C 42 U, vybaveného přídavným zásobníkem ZM 88 pro dal-
ších 88 nástrojů (včetně 42 nástrojů ve standardním zásobníku = 
celkem 130 nástrojů) a naklápěcím otočným stolem o průměru 
440 mm. S velkorysými pracovními a pojezdovými drahami  
X = 800, Y = 800 a Z = 550 mm a velkým výkyvným rozsahem 
osy C +/- 130° (momentový pohon) plus výkyvnou osou A s  
počtem otáček 55 min-1 (tandemový pohon) a max. zatížením  
stolu 450 kg je obráběcí centrum C 42 U ideální k 5osému obrábě-
ní/5osému kompletnímu / simultánnímu obrábění nejkomplexněj-
ších integrálních a strukturálních dílů. Kromě toho 130 nástrojů 
nabízí široké spektrum obrábění a zpracování skupin dílů, aby se 
tak minimalizovala nutnost výměny nástrojů. Se zde zabudovaným 
hlavním vřetenem s max. počtem otáček 18000 min-1lze optimálně 
obrábět i hliníkové, ocelové a titanové materiály a individuálně mě-
nit potřebný počet otáček dle hrubého nebo jemného opracování. 

Velký pracovní prostor obráběcího centra C 42 U se třemi osami v nástroji (X-Y-Z) a  
dvěma osami (C a A = výkyvný kruhový stůl s průměrem 440 mm) v obrobku pro 
optimální pozici nástroje při 5osém kompletním simultánním obrábění komplexních 
dílů v letectví a kosmonautice.

Dbáno bylo i na dobrou přístupnost a vysoký komfort obsluhy při "práci, ovládání a 
optimalizaci při komunikaci se strojem" 



jako například u mladé firmy Weerg. Srl z I-Marghera, blízko Bená-
tek. Krátká historie se začala psát před třemi lety, když se Matteo 
Rigamonti, dosavadní majitel a jednatel nejspěšnějšího závodu na 
online tisk s 500 zaměstnanci, rozhodl odejít z tohoto sektoru a 
prodal své podíly. Čistě sám se rozhodl investovat do na budouc-
nost orientovaného technologického segmentu a vydal se hledat 
perspektivní podnikatelské aktivity. Krok za krokem si spolu se 
svými nejvěrnějšími spolupracovníky prošel několik oblastí, jako 
např. aktuální téma aditivní výroby, popř. 3D tisku, aby se nakonec 
rozhodl vstoupit do oblasti CNC high end obrábění. 

Bez ohledu na mnoha klišé lidé z oboru vědí, že je Itálie něco víc 
než jen dobré jídlo, vynikající vína, rychlá auta, elegantní móda a 
dolce vita. Protože inženýři a technici vynikají při v konstrukci 
strojů na zpracování dřeva, kovů a plastů kreativitou a výkonem, 
udržuje si italský strojírenský průmysl stále svou prestiž. V Itálii 
ale napracují jen s vlastními špičkovými technologickými produkty, 
ale využívají se i výkonné technologické systémy ze zahraničí, 

weerg.com

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

Obráběcí centra Hermle z nuly na sto ve vysoce specializovaném průmyslovém odvětví – italská firma Weerg se rozvinula během  
jednoho roku v žádaného dodavatele v Itálii i v zahraničí. 

Vlevo tři 5osá obráběcí centra C42, která jsou již v provozu, s posuvnými zásobníky na nástroje na kolejnicích před nimi 
a vpravo čtvrté obráběcí centrum C 42 U, které se právě instaluje 

ÚSPĚŠNÝ START UP S 5OSOU 
TECHNOLOGIÍ

KNOW HOW BUDOUCNOSTI? 
5OSÁ TECHNOLOGIE NA NEJVYŠŠÍ ÚROVNI!

Po tomto rozhodnutí následovalo hledání vhodného strojového vy-
bavení, nástrojů, technologií upínání nástrojů, systémů programo-
vání apod. Následkem toho se Matteo Rigamonti s Paolo Bentelli, 
výrobním vedoucím CNC výroby z Weergu pustili zcela nekon-
venčně do posuzování strojů při návštěvách veletrhů, výrobců a 
zjišťování referencí. Jak se nakonec dostali k německému dodava-
teli obráběcích center Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, vy-
světluje Matteo Rigamonti následovně: "Itálie a ostatní země jsou v 
této oblasti vynikající, ale v segmentu high end je špičkou Ně-
mecko. Chtěli jsme se od počátku etablovat na maximální úrovni a 
o obráběcích centrech Hermle jsme slyšeli jen to nejlepší. V jedná-
ních s Hermle-Italia, na základě zkušeností řady zákazníků Hermle 
a zajímavé nabídky i příznivého poměru cena výkon, jsme se jasně 
rozhodli a v polovině roku 2015 objednali 5osé CNC obráběcí cent-
rum typ C 42 U jako první stroj". S tímto standardním provedením 
obráběcího centra (hlavní vřeteno 18000 min-1, uchycení nástrojů  
HSK-A 63, výkyvný kruhový stůl o průměru 800 x 630 mm, zá-
sobník nástrojů s 43 místy, ovládání Heidenhain iTNC 530 HSCI, 
systém měření nástrojů a kontroly zlomení nástrojů a měřicí čidla a 
další běžné příslušenství) jsme se jako nováčci rozjeli a začali sbí-
rat první velmi příznivé zkušenosti. Velmi dobrý a spolehlivý vý-
kon výrobní techniky Weerg přesvědčil, a protože neustále přibý-
valy náročné zakázky z různých průmyslových oborů, objednali 
jsme v roce 2016 dvě další 5osá obráběcí centra modelové řady C 
42 U, se stejným vybavením, přičemž obě obráběcí centra obsaho-
vala vždy jeden doplňkový zásobník na nástroje ZM 192 s dalšími 
192 místy. Celkem je na těchto obou obráběcích centrech k dispo-
zici vždy 234 nástrojů pro vysoce komplexní 5osé 5stranné kom-
pletní / simultánní obrábění.
K tehdejšímu rozhodnutí "pro Hermle" řekl vedoucí výroby Paolo 
Bentelli: "Pozitivní dojmy u intenzivního vyhodnocování nás zcela 
přesvědčily, a také sliby Hermle, se do detailu splnily. Obráběcí 
centra Hermle jsou prvotřídní samy o sobě, i s ohledem na 5osé 
obrábění a koncepci stroje, a také z hlediska konstrukčně technic-
kého vybavení, velmi vysoké přesnosti, spolehlivosti a servisu, za-

ručujícího komplexní podporu. 5osá obráběcí centra velikosti  
C 42 U jsou pro nás, co se týče užitného pracovního prostoru a 
přesnosti při kompletním obrábění o několik málo milimetrů men-
ších nebo větších nástrojů, rozhodující, proto si objednáme další."

Zprava doleva Paolo Bertelli, vedoucí výroby, a Matteo Rigamonti, zakladatel firmy 
Weerg se sídlem v in I-Marghera/Benátky, úplně vlevo Ernesto Molinari, jednatel 
společnosti Hermle Italia S.r.l. v I-Rodano/Miláno, před jedním z celkem čtyř 5osých 
obráběcích center C 42 U 

Náročný ocelový materiál, který byl vyroben na obráběcím centru C 42 U s 5osou 
technologií byl kompletně připraven na několik málo upnutí. 
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PRECIZNÍ FRÉZY S HORKOKA-
NÁLOVOU TECHNOLOGIÍ

guenther-hotrunner.com

Důsledným používáním 5osých obráběcích center od Hermle realizuje GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH hospodárnou kvalitní výrobu 
vysoce přesných vstřikovacích trysek a komplexní rozdělovací systém s horkými kanály.

5osé obráběcí centrum C 22 U s přídavným zásobníkem ZM 43 na dalších 43 nástrojů (vzadu vpravo),  
s frézařem a programátorem Stefanem Heilekem z GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH 

přesnost a kompletní simultánní obrábění na 5 osách z 5 stran na 
jedno upnutí umožňuje velmi precizní finální opracování hrotů 
trysek. Dříve jsme museli pomocí jednotlivého nástroje frézovat na 
všech stranách a finální opracování provádět ručně, nyní trysku jen 
upneme a ze stroje vyjde kompletně opracovaná."

Horká je dobrá, více horká ale nemusí znamenat vždy lépe, ideální je 
regulovaná technologie horkých kanálů! Takto jednoduše lze vyjádřit 
úspěch středně velké firmy GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH, která 
se svou technologií horkých kanálů způsobuje rozruch již více než tři 
desetiletí. Průmysl umělých hmot brzy rozpoznal výhody technologie 
horkých kanálů a firma tak zaznamenává dodnes setrvalý růst. Se 
systémem "Milestones" a systémem Hot-Runner230 Volt (1990),  
24 voltovým systémem (1995), CADHOC-3D konfigurátorem pro sys-
témy horkých kanálů (2006) a ohřevem silných vrstev a tryskami 
horkých kanálů BlueFlow® (2010) se z GÜNTHER Heisskanaltechnik 
GmbH stala z malé garážové firmy mezinárodně působící společnost s 
250 zaměstnanci. Současná jediná jednatelka Siegrid Sommer, byla již 
od začátku při tom a stojí spolu s konstrukcí, výrobním vedením, ob-
chodním vedenímza vzestupem společnosti GÜNTHER Heisskanal-
technik GmbH a její filozofií: "Máme více než 30 let zkušeností s tech-
nologií horkých kanálů od jejího vývoje až po výrobu a servis. Vždy 
jsme kladli maximální důraz na kvalitu a vyrábíme součásti a systémy 
v naší výkonné výrobě až do posledního dílu sami. Za rok vyrobíme 

18-20000 trysek a více než 2500 rozdělovacích systémů. Pracuje 
pro nás 130 odborníků a jsme vybaveni moderními výrobními zaříze-
ními. Protože se z cca 35 % jedná o zakázkovou výrobu standardních 
produktů a z cca 65 % o speciální výrobu, musíme být flexibilní, co se 
týče vyrobených kusů a variant výroby,a to je možné jen díky kvalifi-
kovanému personálu a s maximálně dostupným vybavením." 

FAKTOR ÚSPĚCHU: KVALITNÍ VÝROBA VE VLASTNÍ REŽII

To je také důvod, že z 35 nástrojových CNC, obráběcích a frézova-
cích stojů ve vícesměnném provozu je sedm ze strojírenské firmy 
Berthold Hermle AG. Již v roce 1990 jsme začali pracovat se stroji 
Hermle, a sice s jedním univerzálním frézovacím strojem UWF 851, 
který díky přídavnému vybavení umožňoval obrábění na 4 osách 
Hartmut Nagel, zkušený vedoucí výroby ke spolupráci s Hermle:  
"V polovině 90. let jsme potřebovali obráběcí stroje, které nám Her-
mle tehdy nemohl dodat. Špatné zkušenosti, co se týče dostupnosti 
a servisu, nás přivedly k tomu, že jsme se v roce 2000 opět rozhodli 
pro společnost Hermle a zakoupili obráběcí centra se 4 a 5 osami C 
600 U. Již samotné obrábění vícečetných trysek je novou výzvou, 
kterou lze optimálně zvládnout díky inovativní kinematické koncepci 
modelové řady C." Díky rychlém růstu došlo v následujících letech k 
zakoupení dalších šesti 5osých obráběcích center Hermle ve velikos-
tech C 40 U, C 30 U, C 40 UP (s měničem palet), C 42 U a naposledy 
k i instalaci C 22 U. Tím lze na obráběcích centrech Hermle pokrýt 
téměř celé spektrum frézovaných nebo frézovaným obráběním vy-
ráběných dílů pro technologie horkých kanálů, jako jsou trysky 
nebo desky a rozdělovací systémy. Velkorysý pracovní prostor obrá-
běcích center s kompaktními rozměry na osách X-Y-Z (tři osy v ná-
stroji) a absolutně volné pozice integrovaných výkyvných kruho-
vých stolů v osách C a A (dvě osy v obrobku), umožňují ideální pozici 
nástroje, např. pro hloubkové vrtání. Pokud musely být dříve menší 
rozdělovací systémy obráběny během minimálně dvou upnutí nejpr-
ve ze všech stran a poté na speciálních vrtacích strojích, dnes probí-
há kompletní obrábění na jedno upnutí, čímž odpadá v mnoha přípa-
dech hloubkové vrtání. Při výrobě trysek se díky 5osému 
obráběcímu centru C 22 U dosahuje vynikajících výsledků a růstu 
výroby, jak vysvětluje Jürgen Golde, vedoucí CNC frézování: "Vysoká 

Zleva doprava obsluha stroje Jörn Koch, jednatelka Siegrid Sommer, vedoucí CNC vý-
roby Jürgen Golde, a vedoucí výroby Hartmut Nagel, všichni ze společnosti GÜNTHER 
Heisskanaltechnik GmbH před 5osým obráběcím centrem 22 U 

Výběr rozdělovacích systémů horkých kanálů a nástrojových desek, které se komplet-
ně obrábějí na obráběcích centrech Hermle 5osou technologií, vč. hloubkového vrtání.

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



hetec-online.de

Velké těžké nástrojové, tvarovací a strojové díly 5osým obráběním vyráběné a opracovávané s maximální přesností – s obráběcími 
centry Hermle plní specialista na třískové obrábění HETEC požadavky zákazníků s přesností na setiny

Zprava doleva Friedhelm Herhaus, jednatel, Christoph Schneider, vedoucí skupiny pro frézování a Tom Herhaus,  
aplikace/ obsluha, všichni z firmy HETEC GmbH na třískové obrábění. 

OD SOUBORU K PRECIZNÍMU 
DÍLU

USP OD HETEC: PRECIZNÍ VELKOFORMÁTOVÉ OBRÁBĚNÍ

Na této strategii se dosud nic nezměnilo; přesto se i tato oblast stále 
více zaměřuje na vysoce přesné obrábění a výrobu velmi náročných, 
komplexních dílů pro nástroje a formy a velkoformátové základní ná-
stroje. Vyhovět velmi vysokým požadavkům zákazníků ale vyžaduje 
investice do 5osých obráběcích center, proto se u HETEC od roku 
2009 vsadilo na 5osé obráběcí centrum od Maschinenfabrik 
Berthold Hermle AG. Na začátku to bylo obráběcí centrum Typ C 40 
a poté následovalo nejprve C 30 U a jakmile byly dostupné, tak i 
velké stroje řad C 60 U, C 50 U, pak na menší obrábění C 400 U a 
následovalo opět velké C 52 U. Friedhelm Herhaus k tomu uvádí: "Ze 
strany Hermle se nám vždy dostávalo a stále dostává vynikajícího 
poradenství a byli jsme a jsme nadšení koncepcí 5 os, výkonností, 
velmi vysokou přesností, dobrou přístupností, perfektním a rychlým 
servisem a spoluprací ve všech fázích projektu." Jako jeden z mnoha 
důkazů zmiňuje, že obráběcí centrum C 40 U pořízené v roce 2009 
má dnes již za sebou 30000 hodin obrábění – a to s 1. vřetenem. – a 
to na základě protokolu z měření vystaveného v roce 2016 potvr-
zuje přesnost, jaká byla před sedmi lety.

V pravém slova smyslu sedí na filozofii firmy zaměřené na třískové 
obrábění HETEC GmbH z Breidenbachu heslo "Výkon není náhoda"! 
Protože když někdo, jako Friedhelm Herhaus se svými výrobně 
technickými znalostmi a dovednostmi nemá k dispozici pro zákaz-
níka vhodné řešení, pak mu nezbude než ho hledat sám. To se stalo 
v létě 1998, když Friedhelm Herhaus opustil svého tehdejšího za-
městnavatele a se svým bratrem Günterem Herhausem založili v 
Bad Laasphe firmu HETEC OHG. Šli do toho jako specializovaný vý-
robce dílů třískovou technologií pro konstrukce nástrojů a forem v 
malých sériích pro strojírenské provozy, které by byly konečně 
technicky uplatnitelné. Tak se i stalo a po spuštění jednoho frézo-
vacího stroje brzy přikoupili dvě obráběcí centra, erozivní zařízení 
a také systém 2D-CAD-/CAM S rostoucí poptávkou se se přidal i 
bratr Werner Herhaus a v roce 2000 vznikla společnost HETEC 
GmbH. Ale pouze dočasně. Věrni svému sloganu investovali bratři 
jako jednatelé úspěšně do systému CAD/CAM, CNC strojů, optima-
lizace pracovních procesů a dálkového monitorování pracovních 
procesů a mohli tak svým zákazníkům nabídnout nejmodernější 
výrobní technologie.

PRAGMATICKÁ AUTOMATIZACE NA MÍRU

Překvapivé je, že jsou obráběcí centra Hermle i přes široké spekt-
rum využití ke kompletnímu a finálnímu opracování komplexních 
dílů nástrojů a forem vybaveny pouze standardními zásobníky ná-
strojů. To má dobrý důvod, protože HETEC vyvinul sám systém zá-
sobníků a managementu nástrojů, pomocí kterého jsou všechna ob-
ráběcí centra, která mají ostatně stejné uchycení nástrojů, 
osazována dle obrábění pro určitou zakázku. Celkem se při tom 
jedná o cca 2000 čipem opatřených "ostrých" nástrojů, z nichž je 
cca 250 různých nástrojů určeno k frézování a kolem 300 k opra-
cování otvorů a závitů. Tyto nástroje se mění téměř poslepu a dle 
potřeby, čímž se významně zkracuje doba na jejich výměnu a nasa-
zování. Instalací nového 5osého obráběcího centra C 52 U udělali 
zástupci firmy HETEC ještě další krok kupředu a pořídili i základní 
balíček HIMS (Hermle Information Monitoring Software). Ten umož-
ňuje zobrazovat aktuální stav a výsledky lze v případě potřeby za-
sílat e-mailem. To naprosto vyhovuje výrobní a kontrolní strategii 
firmy HETEC, která běžně sleduje jednosměnnou obsluhu a i jinak 
se jedná o kontrolovaný automatizovaný provoz. S pracovním roz-
sahem X-Y-Z 1000-1100-750 mm a naklápěcím otočným stolem o 
průměru 700 mm, při max. nosnosti 2000 kg, je obráběcí centrum 
 C 52 U ideální na vysoce náročné simultánní / kompletní / finální 
obrábění komplexních dílů pro nástroje a formy nebo základní 
desky. 

Vlevo Nové 5osé obráběcí centrum C 52 U Vpravo Pracovní prostor C 52 U s naklápěcím otočným stolem o průměru 700 mm a nosností 2000 kg;  
zde osazené velkoformátovým základním nástrojem pro 5osé finální obrábění. 

UŽIVATELÉ.Celý článek najdete na webu www.hermle.de 
v části Média / zprávy uživatelů.
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TECHNISHOW, NIZOZEMÍ 
20.03.2018 – 23.03.2018

MECSPE, ITÁLIE 
22.03.2018 – 24.03.2018

CCMT, ČÍNA 
09.04.2018 – 13.04.2018

MECHANICAL ENGINEERING, BĚLORUSKO 
10.04.2018 – 13.04.2018

HAUSAUSSTELLUNG HERMLE AG, GOSHEIM 
18.04.2018 – 21.04.2018

METALLOOBRABOTKA, RUSKO 
14.05.2018 – 18.05.2018

INTERTOOL, RAKOUSKO 
15.05.2018 – 18.05.2018

RAPIDTECH, ERFURT 
05.06.2018 – 07.06.2018

MACHTOOL, POLSKO 
05.06.2018 – 08.06.2018

HAUPTVERSAMMLUNG, GOSHEIM 
04.07.2018 – 04.07.2018

TERMÍNY VELETRHŮ

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

bahmueller.de

Nahoře zleva Hans Binder, vedoucí obchodního oddělení přesných nástrojů, a vpravo Matthias 
Deuschle, programování / obsluha, před 5osým obráběcím centrem C 42 U  
Dole Nové 5osé obráběcí centrum C 42 U s přídavným zásobníkem ZM 50 ve výrobě nástrojů a 
specializovaných nástrojů od společnosti Wilhelm Bahmüller Maschinenbau-Präzisions- 
werkzeuge GmbH ve výrobním závodě v Plüderhausenu

"Bahmüller – investice do úspěchu" – za názvem a sloganem jsou inovace a 
vysoká preciznost ve vývoji a výrobě speciálních strojů a nástrojů. Meziná-
rodně působící skupina Bahmüller zaměstnává kolem 330 pracovníků a do-
sahuje ročního obratu 70 mil. Euro. Velký podíl na tom má oblast precizních 
nástrojů, která se ve spolupráci s mezinárodně činnými výrobci zabývá vý-
vojem, výrobou a prodejem precizních nástrojů, upínací techniky a proces-
ních řešení pro třískové obrábění. A to takovým způsobem, aby nástroje, co 
se týče přesnosti obrábění, tlumicích vlastností a kompatibility při jejich vý-
měně, spolehlivě vyhovovaly vysoce přesným strojům. Nebo jinak vyjádře-
no: Aby nebyl přesný nástroj pro nějakého výrobce nebo dodavatele přes-

ných nástrojů specialisty v Plüderhausenu pouze vyroben dle jeho určení, 
ale aby byl také vyvinut jako procesně komplexní řešení. 

VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERŮ S NÁSTROJEM "BENCHMARK" 

Hans Binder, vedoucí oddělení přesných nástrojů u společnosti Wilhelm  
Bahmüller Maschinenbau-Präzisionswerkzeuge GmbH,k tomu dodává:  
"Již více než padesát let odborných znalostí a specifického know how, a 
také zkušeností ve vývoji a výrobě nástrojů pro přesnou výrobu. Pro neu-
stále rostoucí trh s vysoce výkonnými speciálními nástroji má náš tým 30 
kvalifikovaných pracovníkůvelmi dobrý potenciál. Investovali jsme proto 
významně do nejmodernější technologie 5osého obrábění." Investici před-
cházela intenzivní fáze výběru potencionálního dodavatele strojů a techno-
logií, a k tomu jsme využili speciálně vyvinutý nástroj "Benchmark-Tool". 
Jednalo se o vysoce přesné frézování deskových a kazetových ploch na 
speciálních nástrojích pro přesné uchycení otočných řezných desek a s 
otočnými řeznými deskami osazených kazet. Tyto a další požadavky, jako 
např. procesně spolehlivé finální a hrubé obrábění za tepla upravených nebo 
tvrzených nástrojových ocelí s HRC 60, nemohl jen tak někdo splnit. Napro-
ti tomu nás okamžitě přesvědčily zkoušky frézování na 5osém obráběcím 
centru C 42 U od Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, kdy po krátké fázi 
byly hned čtyři ze vzorků ihned provedeny v požadované kvalitě!

Proto následovalo zakoupení 5osého obráběcího centra C 42 U, které bylo 
kvůli velmi vysokým nárokům na přesnost vybaveno následujícím doplňko-
vým vybavením Balíček pro preciznost I (osy X-Y-Z) a II (osy A-C), elektrická 
tepelná kompenzace, blokovací vzduch pro skleněné měřidlo, systém měře-
ní nástrojů, čidlo měření, zásobník nástrojů ZM 50 a větší chladicí nádrž. S 
velkými pojezdovými drahami X-Y-Z 800-800-550 mm a naklápěcím otoč-
ným stolem o průměru 440 mm a také celkem 92 nástroji lze s obráběcím 
centrem C 42 U provádět všechny potřebné obráběcí práce na standard-
ních i speciálních nástrojích.

PŘESNOST FRÉZOVÁNÍ 
PRO PRECIZNÍ NÁSTROJE

Při vysoce přesné, hospodárné výrobě přesných nástrojů od počtu kusů 1 sází Wilhelm  
Bahmüller GmbH v oblasti přesných nástrojů na 5osé obráběcí centrum typ C 42 U od Hermle AG.

Pracovní prostor 5osého obráběcího centra C 42 U s velkorysými pojezdovými drahami X = 800, Y = 800 a Z = 550 mm  
a naklápěcím otočným stolem o průměru 440 mm (osy C a A) pro optimální pozici nástroje a umístění obrobku  

u hrubého/finálního frézování standardních a speciálních nástrojů. 

NĚMECKO

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

  Hermle-Leibinger 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 Årslev, Dánsko 
  www.hermle-nordic.dk

ITÁLIE 

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

NIZOZEMSKO 

  Hermle Nederland B.V. 
  JD Horst, Nizozemsko 
  www.hermle-nederland.nl

RAKOUSKO 

  Hermle Österreich 
  pobočka 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 AG, 
  organizační složka.  
  Organizační složkaw, Česká republika 
  www.hermle.cz

USA 

  Hermle Machine Co. LLC 
  Franklin / WI, USA 
  www.hermlemachine.com


