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EDITORIAL

S „DYNAMIC.
EXCELLENCE“
VSTŘÍC BUDOUCNOSTI
Automatizace, digitalizace, aditivní výroba, excelentní technologie a servis, DMG MORI Qualified Products: to jsou strategické
inovační oblasti společnosti DMG MORI. Jako průkopník v oblasti
technologií jsme pro Vás, naše zákazníky i dodavatele, spolehlivým partnerem pro prosíťovanou výrobu budoucnosti. K našim
ambiciózním cílům směřujeme se vší dynamikou:

++ CELOS – s 10 novými aplikacemi //
Verze 5 k dodání od dubna 2018.

++ ADAMOS – tato otevřená digitální platforma nabízí Vám

jako zákazníkům snadné a průchodné řešení digitalizace.

++ Komplexní procesní řetězce pro maximální výkonnost –

sloučení aditivních i třískových technologií s „Technology
Excelence“ v našich stěžejních oborech.

Naše ofenzíva „First Quality“ a program „Customer First“ patří k našim
předním cílům pro rok 2018. Jako lídr světového trhu se chceme s
naší „Technology Excellence“ stát i Vaším Šampiónem servisu!

++ „Customer First“ – na všechna vřetena řady MASTER

nyní záruka 36 měsíců – bez omezení provozních hodin.

++ „First Quality“ – kvalita DMG MORI bez kompromisů –
více než kdykoliv předtím.

NEW

HEIDENHAIN
MULTI-TOUCH
PRO VŠECHNY
CMX V & CMX U
................

53

Jako „Global One Company“ jde DMG MORI vstříc budoucnosti
inovativně a prosíťovaně – s „Dynamic . Excellence“. DMG MORI je
koncern plný života, který v celosvětovém propojení slučuje tradice
všech zapojených společností. Pokrok k dobru budoucích generací –
to je naším cílem. Provázejte nás i nadále na této cestě!

Dr. Ing. Masahiko Mori
prezident
DMG MORI COMPANY LIMITED

Christian Thönes
předseda představenstva
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT
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TRADICE

I HIGHTECH
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INSIDE CELOS
DMG MORI
– DIGITAL
– IGA CAMPUS
FACTORY

Dlouhá tradice
Cesta do města Iga vede lesnatou horskou
krajinou. Obraz dominují tradiční japonské
domy a budovy. Samotné město Iga leží v
pánvi Ueno na západě prefektury Mie. S
přibližně 92.000 obyvateli je Iga na japonské poměry maloměsto. Světoznámé je
Iga přesto – jako jedna z kolébek nindžucu.
Jako svědek dějin se nad městem tyčí impozantní hrad nindžů.
Fascinující výroba obráběcích strojů
Nic nepoukazuje na to, že v regionu, v němž
leží DMG MORI Iga Campus, sídlí i jedna z
největších a nejmodernějších továren na
obráběcí stroje na světě. Iga Campus byl otevřen v r. 1970 a vyvinul se od té doby v největší
výrobní závod skupiny DMG MORI. Společně
se závodem Nara tvoří Iga japonský pilíř globálního výrobního seskupení DMG MORI.

GLOBAL SOLUTION
CENTER S PLOCHOU
3.500 m 2
Hightech areál s plochou 577.000 m2
Návštěvníci z celého světa jsou vítáni v reprezentativním středisku Global Solution Center,
které na ploše 3.500 m2 je domovem i pro
DMG MORI Academy. Pro předvádění zákazníkům a technologický vývoj zde je k dispozici
více než 60 hightech strojů ze všech technologických oblastí. Global Solution Center
je současně branou k obrovskému areálu o
velikosti 577.000 m2, na kterém se výrobní
haly formují v jedinečný celek.
»
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STROJE V
ZÁVODĚ
IGA CAMPUS
++ Univerzální soustruhy řady NLX
++ Soustružnicko-frézovací centra
Turn & Mill řady NTX

++ Produkční soustruhy řady NZX
++ Vertikální obráběcí centra
řad CMX V, NVX, NV a NVD

++ Horizontální obráběcí centra

řady NHX
++ 5osá centra generací NMV a NMH
++ Aditivní technologie:
LASERTEC 4300 3D hybrid na bázi
soustružnicko-frézovacího stroje

80.000 m2 slouží pro montáž nejrůznějších
hightech strojů, 63.000 m2 činí rozloha klimatizovaných výrobních hal, k nimž se přičítá
výroba vřeten na 10.500 m2, slévárna s cca
3.800 m2 a kalírna s přibližně 1.300 m2. Hotel
a supermarket se na areálu nachází rovněž, a od jara 2018 bude k dispozici dokonce
vlastní školka.
1.500 pracovníků vyrábí
3.000 hightech strojů za rok
Celkem Iga Campus zaměstnává 1.500 osob, z
nichž 250 pracuje v konstrukci a vývoji. Všichni
společně mají zásluhu na tom, že až 3.000
hightech strojů špičkové kvality ročně opouští
závod a vydává se na cestu k zákazníkům.
Toto číslo představuje cca 62 % celkové
výrobní kapacity japonských výrobních závodů
DMG MORI, které vytvářejí 20 % celosvětové

Obrábění loží soustruhů řady NLX se provádí na celkem třech centrech DMC 340 FD ze sesterského
závodu společnosti DECKEL MAHO Pfronten GmbH. Těmito třemi frézařsko-soustružnickými centry
se podařilo nahradit šest starších portálových strojů.
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produkce DMG MORI. Podíl exportu závodu
Iga Campus mírně přesahuje 60 % co do počtu
strojů, hodnotově téměř 70 %.

250 PRACOVNÍKŮ
V KONSTRUKCI A
V Ý VOJI
Soustružnická a frézovací
centra jako stěžejní produkty
Stěžejními kompetencemi závodu Iga Campus
je výroba soustružnických center a frézovacích strojů, strojní obrábění a výroba komponentů. Jmenovitě pocházejí z města Iga univerzální soustruhy řady NLX, soustružnicko-

Pohled do montáže konstrukčních celků
univerzálních soustruhů.

INSIDE DMG MORI – IGA CAMPUS

ORIGINÁLNÍ
TECHNIKA
DMG MORI

Iga Campus se vyznačuje velkou šířkou výroby, k níž patří i výroba vřeten řad speedMASTER,
powerMASTER, torqueMASTER a compactMASTER a soustružnických vřeten turnMASTER.
Celkem Iga vyrábí cca 7.000 hightech vřeten ročně.

DMG MORI COMPONENTS

++ Vřetena třídy MASTER, jmenovitě

ROVNĚŽ VLASTNÍ VÝVOJ KOMPONENTŮ
A ORIGINÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ ČINÍ
IGA CAMPUS JEDINEČNÝM
frézovací stroje řad NT/NTX a produkční soustruhy NZX. K nim se přičítají vertikální
centra modelových řad CMX V, NVX a NV/
NVD, horizontální centra řady NHX, 5osé
stroje NMV a NMH a v neposlední řadě nový
LASERTEC 4300 3D hybrid pro generativní
zpracování kovů na bázi Turn & Mill.
„Do it yourself“ na nejvyšší úrovni
DMG MORI vyrábí v závodě Iga Campus velké
množství dílů rozhodujících pro kvalitu finálních výrobků – od odlévání loží strojů až po
přesné třískové obrábění loží a dalších dílů
skříní strojů. V oblasti komponentů se zde
vyrábějí motorová vřetena, revolvery, kuličkové šrouby a měřicí systémy s přesností
mikrometrů. Už jen motorových vřeten se
zde vyrábí cca 7.000 ks pro vlastní potřebu po
celém světě. Cílem velké hloubky výroby je
zajistit v symbióze s inovační sílou vývojářů a
konstruktérů vedoucí pozici v oblasti kvality a
technologií a tuto pozici trvale posilovat.

NEW

„Scraping Dojo“
Obzvlášť hrdí jsou v závodě Iga na tzv. „Scraping Dojo“. S velkým citem prstů zde zkušení
specialisté zaškrabávají vodicí dráhy loží strojů.
Zaškrabávaná vedení zajišťují vyšší trvalou
přesnost a díky svým vyvýšeninám a prohloubeninám v rozsahu mikrometrů rovněž tenký
olejový film nutný pro optimální mazání.

frézovací vřetena speedMASTER,
powerMASTER, torqueMASTER a
compactMASTER spolu se soustružnickými vřeteny turnMASTER, se nyní
dodávají se zárukou 36 měsíců bez
omezení provozních hodin.
++ Jedna z klíčových technik DMG MORI
se nazývá BMT (Built-in-Motor-Turret)
a označuje revolvery s integrovaným
přímým pohonem nástrojů.
++ Přímý pohon (DDM), rovněž ze
100 % vlastní výroby, přenáší svou
sílu přímo na rotační osu.

Pohled zpět – dopředu
Firma Mori Seiki byla založena v r. 1948 třemi
bratry Mori, slovo Seiki je zkratkou japonského slova pro přesné stroje. Zpočátku se
vyráběly textilní stroje, obráběcí stroje se
produkují od r. 1958. Potom co závod vedl
napřed strýc a pak otec Yukio Mori, následoval v r. 1999 tehdy 37 letý Masahiko Mori svého
otce na postu šéfa. Masahiko Mori důsledně
rozvíjel internacionalizaci společnosti MORI
SEIKI Co. Ltd.
»
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Celý areál Iga Campus měří 577.000 m2, na nichž
několik výrobních hal vytváří impozantní celek.

„Global One Company“
Kooperace s tehdejší společností GILDEMEISTER AG započatá v r. 2009 je v tomto
světle logickým důsledkem velkého plánu,
a úspěch dává vývoji zapravdu: jako „Global
One Company“ je DMG MORI dnes největším
výrobcem třískových obráběcích strojů a nyní
už i průkopníkem průmyslové digitalizace v
celé oblasti výroby strojů a zařízení.

Všechno – jen ne obyčejně
„Kdybychom byli jen běžným japonským
podnikem, nemohli bychom přežít,“ říkal
kdysi Masahiko Mori. Dnes je DMG MORI
jako „Global One Company“ vším – jen ne
obyčejným výrobcem.
«

ROZMACH
A DIGITALIZACE
Japonský trh obráběcích strojů se v r. 2017 vrátil na cestu
úspěchů. Společnosti přitom investují především do
automatizovaných výrobních systémů, a také témata Průmyslu 4.0 nabývají na významu. V březnu 2017 oznámilo
japonské ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu
(Ministry of Economy, Trade and Industry, METI), že digitalizace průmyslu se má v budoucnosti soustřeďovat pod
heslem „Connected Industries“ – propojené průmysly.
Pro DMG MORI se také v Japonsku nacházejí v ohnisku
digitální produkce na „Path of Digitization“ – cestě digitalizace – zejména malé a střední kovoobráběcí podniky.
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HAIMER –
Váš systémový dodavatel příslušenství pro
stroje

nástroje

technika pro
tepelné upínání

CELOS – DIGITAL FACTORY

technika pro
vyvažování

měřicí a
seřizovací přístroje
www.haimer.com

Metalworking fluids
from the specialist
For all materials.
For all processing methods.
For significant cost savings.
www.fuchs.com/de/en
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ROZHOVOR – „FIRST QUALITY“

Dr. Naoshi Takayama
Senior Executive Managing Director,
DMG MORI Co. Ltd.

„FIRST
QUALITY“
BEZ KOMPROMISŮ
Pane Takayamo, jaký komplexní přístup
sleduje DMG MORI se svou strategií kvality?
Jako „Global One Company“, světová jednička,
usilujeme o neustálé zlepšování kvality našich
produktů a služeb. Při tomto snažení se naše
kvalitativní standardy definují výhradně očekáváním našich zákazníků a daleko tak překračují
požadavky normy ISO 9000.
Změnilo se nějak řízení jakosti v rámci
přerodu v „Global One Company“?
Soužitím a spoluprací kultur a kompetencí v
rámci globální skupiny DMG MORI se dostalo
také managementu kvality nových impulzů.
Tak například vzešly „Production Problem
Reports“ (PPR) z Japonska jako výsledek
z více než 30.000 průzkumů u zákazníků,
které každý rok realizujeme po celém světě.
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Zjistíme-li v jejich rámci výpadky strojů specifické pro určité produkty, ihned identifikujeme
jejich příčiny a provedeme konstrukční úpravy.

rotace mnoha pracovníků mezi jednotlivými
výrobními závody. Navíc byla standardizována
mechanická a elektrická konstrukce.

Souběžně jsme po celém světě zavedli „Quality Cockpit“, který je známý z německých
výrobních závodů. Snadno zpřístupňuje
všechna data relevantní pro kvalitu pracovníkům, kteří pak mohou kdykoliv ovlivnit
procesy během výroby produktů.

Souběžně byly v rámci naší iniciativy „First
Quality“ implementovány závazné postupy,
které sahají od vývoje přes konstrukci a plánování kontrol a metod až po výrobu a montáž. Mimo jiné je každý stroj před uvolněním
k expedici důkladně prověřován testem trvajícím plných 100 hodin.

Jak zajišťujete rovnoměrné dosahování
vysokých kvalitativních nároků globálně, ve
všech výrobních závodech po celém světě?
Všechny procesy ovlivňující kvalitu byly harmonizovány v rámci celého koncernu, a to
na základě řešení „Best Practice“ vypracovaných v decentrálních organizacích řídících
kvalitu. Extrémně přitom pomohla globální

Kromě toho jsou všechny vývojové práce
doprovázeny komplexní dokumentací, od
evaluace až po schválení k sériové výrobě
vedením koncernu.

ROZHOVOR – „FIRST QUALITY“

U elementárních komponentů DMG MORI
zřejmě upřednostňuje vlastní vývoj.
Je toto rovněž součástí strategie kvality?
Nárokujeme si pozici konstruktéra a výrobce
nejlepších strojů světa. Proto klíčové komponenty pokud možno vyvíjíme a vyrábíme
vlastními kapacitami.
Příkladem jsou zde vřetena třídy MASTER, která
slučují know-how celé skupiny DMG MORI.
Výsledkem je extrémní spolehlivost a významně
delší životnost ve srovnání s běžnými vřeteny.
Proto také nyní nabízíme záruku 36 měsíců na
všechna vřetena třídy MASTER – a to bez omezení provozních hodin.

Jakou roli hrají pro kvalitu pracovníci?
Naše pracovnice a naši pracovníci ve vývoji,
výrobě a servisu jsou srdcem celého projektu. Abychom za naší filozofií „First Quality“
mohli s plným přesvědčením stát a především ji mohli účinně realizovat, je odborná
kompetence každého jednotlivce rozhodující.
Neustálé zvyšování kvalifikace w odborných
pracovníků proto patří ke každodenním činnostem ve všech našich výrobních závodech.
«

Dalšími pilíři naší strategie kvality jsou
dlouhodobá inovační partnerství a certifikáty DMQP pro periferní zařízení a příslušenství. DMQP zde znamená DMG MORI
Qualified Products. Tato značka zaručuje
našim zákazníkům nejvyšší kvalitu až do
nejmenšího detailu.

Vřetena MASTER slučují know-how celé
skupiny DMG MORI a vyznačují se extrémní
spolehlivostí a zřetelně delší životností.

Nyní nabízíme záruku 36 měsíců
na všechna vřetena třídy MASTER –
bez omezení provozních hodin.
Více se o tom dočtete v článku na další stránce.

„First Quality“ vytváří transparentní postupy s vysokou opakovanou přesností.
Rozsáhlé kontroly kvality doprovázejí vznik výrobků od vývoje až do výroby.

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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DMG MORI COMPONENTS

36 MĚSÍCŮ

ZÁRUKA NA VŘETENA TŘÍDY
MASTER, BEZ OMEZENÍ
PROVOZNÍCH HODIN

Motorová vřetena třídy „MASTER“ z portfolia společnosti DMG MORI Components přesvědčují zákazníky svou poruchovostí pod
1 %. Rozšířením záruky na 36 měsíců nyní
výrobce tuto působivou vlastnost oficiálně
prohlásil programem.
Jako styčný bod mezi strojem a obrobkem
mají motorová vřetena obrovský vliv na přesnost obrobků a kvalitu jejich povrchů. Jejich
životnost a dlouhodobá přesnost se kromě
toho bezprostředně odráží na spolehlivosti
a dosažitelném vytížení obráběcích strojů.
Záruka bez omezení provozních hodin
Dostatek důvodů pro společnost DMG MORI,
aby nic nepřenechala náhodě: ani ve vlastní
výrobě vřeten v závodech Iga a Pfronten, ani

12

TECHNOLOGY E XCELLENCE

z perspektivy zákazníka. U všech dodávek
nových strojů nyní pro vřetena DMG MORI
třídy „MASTER“ platí záruka 36 měsíců. „A
to bez omezení provozních hodin“, zdůrazňuje
Alfred Geißler, jednatel společnosti DECKEL
MAHO Pfronten GmbH, a ihned upozorňuje
na další konstrukční zlepšení. Tuhost vřeten se podařilo zvýšit o 15 % a nosnost ložisek dokonce o 30 %. Současně byla termická
deformace zredukována o 40 %, a to při zlepšení kruhovitosti z 5 µm na pouhé 3 µm.
Nový příslib výkonnosti pro
95 % všech strojů DMG MORI
Jak dalekosáhlý je nový příslib výkonnosti, ukazuje pohled do statistiky zakázek DMG MORI.
Více než 95 % všech „třískových“ obráběcích
strojů skupiny je vybavováno vřeteny třídy

NEW

„MASTER“. „Převážná většina z nich pochází z
našich velkých výrobních závodů Iga a Pfronten,
které ročně vyrábějí 7.000 resp. 4.000 těchto
hightech vřeten,“ hrdě hlásí Alfred Geißler.
Technologické partnerství
jako základ úspěchu
Jako vyhlášený technik přitom však zdůrazňuje také význam subdodavatelů pro inovační procesy ve společnosti DMG MORI. U
vřeten „MASTER“ poukazuje speciálně na
nová ložiska od technologického partnera,
společnosti Schaeffler Technologies, která
vývojářům DMG MORI otevřela nové konstrukční možnosti při konstruování vlastních
motorových vřeten.

DMG MORI COMPONENTS

Kenji Oishi
Executive Managing Director,
DMG MORI Co. Ltd.

nad 65 HRC. Celkově se tato inovativní ocel
proto vyznačuje extrémní zatížitelností, odolností proti opotřebení a teplotní stabilitou

Alfred Geißler
jednatel,
DECKEL MAHO Pfronten GmbH

Nový materiál pro ložiska vřeten
Specialitou je zde kombinace velkoryse
dimenzované konstrukce ložisek a vysoce
kvalitního materiálu Vacrodur, speciálně
určeného pro valivá ložiska. Vacrodur má ve
srovnání s „tradičním“ materiálem 100Cr6
jasné výhody, rozvádí Alfred Geißler. Výjimečná je především jeho vysoká tvrdost až

Nové milníky ve statistikách poruch
Z uvedených důvodů Alfred Geißler závěrem
vyjadřuje přesvědčení, že vřetena „MASTER“
nové generace umožní další redukci aktuální
poruchovosti 1 %: „Onen beztak nízký počet
výpadků vřeten je dnes zapříčiněn opotřebením, nedostatečným mazáním a kontaminací
ložisek. Ve všech těchto bodech dosáhneme
s ložisky Vacrodur nových milníků.“
«

DMG MORI COMPONENTS

VŘETENA MASTER
NA JEDEN POHLED
FRÉZOVACÍ VŘETENA

++ speedMASTER 15.000 (SK40 / HSK-A63)

– 15.000 ot/min // 21 kW // 111 Nm
– 15.000 ot/min // 46 kW // 200 Nm
++ speedMASTER 20.000 (SK40 / HSK-A63)
– 20.000 ot/min // 35 kW // 130 Nm
++ speedMASTER Aerospace 15.000
(SK50 / HSK-A100)
– 15.000 ot/min // 100 kW // 179 Nm
++ speedMASTER Aerospace 30.000
(SK40 / HSK-A63)
– 30.000 ot/min // 79 kW // 59 Nm

SOUSTRUŽNICK Á VŘETENA

++ powerMASTER 1.000 (SK50 / HSK-A100)
– 9.000 ot/min // 77,5 kW // 1.000 Nm
++ 5X torqueMASTER (SK50 / HSK-A100)
– 8.000 ot/min // 37 kW // 1.300 Nm
– 8.000 ot/min // 52 kW // 1.800 Nm

SOUSTRUŽNICKO-FRÉZOVACÍ VŘETENA

++ compactMASTER (SK40 / HSK-A63)

++ turnMASTER
– 6″ Sklíčidlo:
		7.000 ot/min // 11 kW // 70 Nm
– 8″ Sklíčidlo:
		 5.000 ot/min // 32 kW // 360 Nm
– 10″ Sklíčidlo:
		 4.000 ot/min // 26 kW // 525 Nm

– 12.000 ot/min // 22 kW // 120 Nm
– 20.000 ot/min // 22 kW // 120 Nm
++ compactMASTER (SK50 / HSK-A100)
– 12.000 ot/min // 36 kW // 220 Nm

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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PRŮCHODNÁ
DIGITALIZACE

3. CELOS PC
+ CAD/CAM A
SIMULACE
2. PLÁNOVÁNÍ
VÝROBY
1. VÝBĚR
OBROBKU

PLÁNOVÁNÍ

PŘÍPRAVA

V5

JOB
JOB
PRODUCTION ORGANIZER
TECH
MANAGER SCHEDULER
PLANNING
CALCULATOR

V5

JOB
ASSISTANT

TOOL
HANDLING
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3D PART
ANALYZER

CELOSCELOS
– DIGITAL
OD DMG
FACTORY
MORI

4. PŘEDSEŘIZOVÁNÍ
NÁSTROJŮ

5. STROJ S
CELOSEM: DMU 50
3 rd GENERATION

6. STROJ BEZ
CELOSU:
CMX 800 V

7. CELOS
COCKPIT

VÝROBA
V5

ROBO2GO

V5

MONITORING

V5

TOOL
AGENT

SURFACE
ANALYZER

V5

PALLET
MANAGER

PALLET
CHANGER

CLAMP
CHECK

V5

COCKPIT

V5

TOOL
ANALYZER

V5

CONDITION
ANALYZER

V5

DOCUMENTS

CONTROL

CAD/CAM
VIEW

ENERGY
SAVING

SERVICE
AGENT

CELOS V5

26 APLIKACÍ CELOS,
Z TOHO 10 NOVÝCH
V5

CELOS verze 5 k
dodání od dubna 2018

NETSERVICE

PERFORMANCE STATUS
MONITOR
MONITOR

MESSENGER

VÝROBA
PODPŮRNÉ PROGRAMY
STAV STROJE
KONFIGURACE

Vše o našich
26 aplikacích CELOS:
celos.dmgmori.com

PODPORA

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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CELOS OD DMG MORI

„Průmysl 4.0“ zůstane i v novém roce předním
tématem oboru obráběcích strojů. DMG MORI
se v této problematice se stále vyšší dynamikou vyvíjí v globálního partnera pro dodávky
„na klíč“. CELOS k tomu nabízí modulární
portfolio řešení „360 °“ pro komplexní digitalizaci továren – stroje, procesy a služby.

S digitalizací od
úspěchu k úspěchu
„K čemu je horizontální propojení v rámci digitálních řetězců tvorby hodnot, když systém
ERP sice dokáže komunikovat přes Internet,
nemá ale ponětí o výrobě?“ Dr. Holger Rudzio,
jednatel společnosti DMG MORI Software
Solutions GmbH, se neptá bezdůvodně. Pro
něj totiž patří dílna do ohniska každé digita-

V5

lizace. Velká výhoda z jeho pohledu: digitální
transformace tak může proběhnout krok
po kroku, tzn. „zdola nahoru“ místo „zhora
dolů“ – od obráběcích procesů přes digitální
workflow až ke komplexně prosíťované digitální továrně. Jeden projekt za druhým – a od
úspěchu k úspěchu!
„Stavebnice“ digitalizace pro malé i velké
Tato perspektiva se odráží v „Path of Digitization“ – cestě digitalizace, kterou společnost DMG MORI pro sebe a své zákazníky
prohlásila za komplexní předobraz, který
se v poslední době enormně materializoval v podobě četných digitálních inovací a
projektů budoucnosti. Od ledna 2018 se ve
velkých předváděcích střediscích DMG MORI
realizují „digitální továrny“, které zákazníkovi živě demonstrují přidané hodnoty horizontálního prosíťování.
V souhře inovací a iniciativ budoucnosti vzniká
u DMG MORI „digitalizační stavebnice“, která
jednak umožňuje malým firmám snadný a
harmonický vstup do digitalizace, jednak
dokáže také modulárně a současně komplexně
vyhovět potřebám velkých společností.

PRODUCTION PLANNING
ROZŠÍŘENÉ PLÁNOVÁNÍ
A TERMÍNOVÁNÍ

Christian Methe
jednatel
ISTOS GmbH
christian.methe@istos.com

HIGHLIGHTS

++ Inteligentní plánovací nástroj pro výrobu
++ Vysoký stupeň transparentnosti pro lepší plnění termínů
++ Optimalizace průběžných časů a velikostí dávek
++ Vizualizace kapacitních rezerv
++ Plánování údržby
++ Feedback pro záznam dat z provozu/strojů
++ Rozhraní pro přebírání zakázek ze systémů ERP

„To, co slibuje aplikace Production Planning, skutečně nastalo. Průchodným
propojením systému ERP, aplikace Production Planning a dílenského řízení
jsme naše plnění termínů dokázali dovést na konstantní špičkovou úroveň,“
říká Achim Lübbering, jednatel společnosti Johannes Lübbering GmbH.
Společnost Johannes Lübbering GmbH, založená v r. 1986 se sídlem
ve východovestfálském městě Herzebrock, je dlouholetým zákazníkem
DMG MORI a specializuje se na výrobu šroubovacího a vrtacího nářadí
pro automobilový a letecký průmysl. Rodinný podnik se 200 pracovníky již
4 roky velmi úspěšně používá aplikaci Production Planning od DMG MORI.
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Průchodná digitalizace workflow
Se systémem CELOS verze 5.0 je od jara 2018
v ohnisku pozornosti průchodnost digitálních
workflows – od plánování přes přípravu výroby
až po monitoring. Tak lze například aplikačním paketem CELOS „Digital Planning“1 efektivně organizovat zakázky se zohledněním
nejrůznějších vzájemných závislostí. Aplikace
„Production Planning“ nabízí uživateli rozhodující výhodu pro vyšší efektivitu a spolehlivost
v dílně. Dle slov Dr. Rudzia se zde jedná konkrétně o integrální propojení systémů ERP,
digitálního plánování výroby a terminálového
řízení výroby na dílně. „Provázanost umožňuje,
ve spojení s plánováním výroby, kontinuální
optimalizaci procesů,“ uvádí Dr. Rudzio. Ta
zase redukuje časy příprav a skladování a
dlouhodobě zvyšuje produktivitu. Vyšší transparentnost digitálního řešení navíc přináší
vyšší jistotu plánování.
Dalším paketem pro workflow je „Digital
Tooling“2. Všechny informace o nástrojích,
důležité pro výrobní proces, lze tímto aplikačním paketem CELOSu spravovat centrálně: při
NC-programování a simulaci stejně jako při
vychystávání, načítání a zakládání materiálu.
Přitom je přístup k datům nástrojů možný současně z různých systémů. Navíc se všechna
data procesu ukládají do centrální správy
nástrojů, v níž se dá historie každého nástroje
transparentně a kontinuálně vysledovat.

CELOS OD DMG MORI

DIGITAL TOOLING –
TŘI APLIKACE CELOSU PRO PRŮCHODNOU
DIGITÁLNÍ SPRÁVU NÁSTROJŮ
V5

TOOL AGENT

++ Zakládání a správa
digitálních nástrojů

++ Nastavování parametrů nástrojů
++ Záznam dat o předseřízení nástrojů

Dipl.-Ing. Karl Doreth
Senior Product Manager CELOS
DMG MORI Software Solutions
karl.doreth@dmgmori.com

V5

TOOL ANALYZER

++ Analýza zaznamenaných
dat nástrojů a procesů

TOOL HANDLING

++ Zlepšená manipulace s fyzickými
nástroji (zakládání a odebírání)

++ Identifikace a uzpůsobení digitálních
a fyzických nástrojů

Monitoring pro vyšší užitek
Pro lepší transparentnost výroby vizualizuje
paket aplikací „Digital Monitoring“3 všechny
podstatné informace digitální továrny. Aplikace CELOS „Condition Analyzer“ umožňuje
záznam, uložení, analýzu a vizualizaci dat ze
senzorů na strojích. Kromě toho nabízí možnost analýzy jednoho nebo více strojů, např. pro
včasné odhalení poruch strojů. „Performance
Monitor“ rovněž vizualizuje aktuální disponibilitu a efektivnost strojů, a to nezávisle na jejich
umístění. Tímto aplikace zajišťuje transparentnost a možnost kontroly zásadních údajů
potřebných pro včasné odhalení problémů –
tzv. Key Performance Indicators (KPI).

Navíc existuje množství různých volitelných možností rozšíření. V podobě produktu
CELOS PROtab vnáší DMG MORI do prosíťované výroby mobilního asistenta. Na tabletu
vhodném pro průmyslové prostředí budou
moci zákazníci DMG MORI v budoucnosti
využívat funkce CELOSu také u svých stávajících strojích a strojích jiných výrobců. Pomocí
nové serviceCAM lze, ve spojení s aplikací
NETSERVICE 4.0, navíc zařazovat živý přenos
obrazu do internetových konferencí.
»

Digital Planning umožňuje průchodné plánování výrobních zakázek. Zahrnuje aplikace CELOS Production
Planning, Job Scheduler, Job Manager, Job Assistant.
1

2
Digital Tooling realizuje komplexní správu obrobků a
zahrnuje aplikace CELOS Tool Handling, Tool Agent
a Tool Analyzer.
3
Digital Monitoring vizualizuje všechna relevantní data
procesů a strojů digitální továrny. Může zahrnovat následující aplikace CELOSu: Messenger, Condition Analyzer a
Performance Monitor. Kromě toho lze vizualizovat data
z aplikací Production Planning a Tool Analyzer. Aplikace
Cockpit při tom může sloužit jako vizualizační obrazovka
(dashboard) pro všechny jmenované aplikace.

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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Vše na jeden pohled
CELOS COCKPIT tvoří propojující most mezi
všemi stroji ve výrobním prostředí. Zde se
scházejí všechna relevantní data z dílny, jak ze
strojů DMG MORI, tak i ze strojů jiných výrobců.
Uživatel tak získává ucelený přehled přes situaci
na dílně – a s příslušnými digitálními workflows
od DMG MORI dokonce informace o zakázkách
a poruchách (včetně úzkých míst, čekacích dob,
příčin a zbytkových časů). Systémem CELOS
verze 5.0 budou od dubna 2018 vybavovány
všechny stroje DMG MORI s řízením SIEMENS,
HEIDENHAIN a MAPPS (vyjma stroje SLIMline).
Stávající stroje se staršími verzemi CELOSu lze
aktualizovat na nejnovější stav softwaru.

Update na CELOS verze 5.0 se realizuje pomocí
USB-paměti, provede ho servis DMG MORI.
Nastavení dat a komunikací přitom zůstane
zcela zachováno. Při uvedení nové verze do
provozu obdrží každý zákazník základní školení k novým funkčnostem.
Iniciativou ADAMOS
k dodávkám „na klíč“
Digitalizací na úrovni dílny zrealizovala společnost DMG MORI důležitý prvek CELOS
Digital Factory – digitální továrny. Pro další
digitální rozvoj založila společnost DMG MORI
spolu s partnery ze strojírenství a IT-branže
novou IIoT iniciativu s názvem ADAMOS.

„ADAMOS je podstatnou součástí našeho
„Path of Digitization“, protože s ní máme
digitalizaci ještě pevněji ve vlastních rukou
a můžeme ji aktivně utvářet,“ zdůrazňuje
Dr. Rudzio strategický význam této IIoT iniciativy. Výchozí situaci srovnává se světem
osobních počítačů: „Tam, kde je u PC napsáno
„Intel inside“, tam my máme ADAMOS – a
tam, kde na počítačích běží Windows, zavádíme CELOS.“ Na iniciativě ADAMOS spolupracuje DMG MORI se silnými partnery, jako
např. společnostmi Dürr, Zeiss, ASM, Engel a
Software AG. Další partneři budou následovat.

DIGITAL MONITORING –
KOMPLETNÍ VÝROBA NA
JEDEN POHLED
V5

COCKPIT

++ Vizualizace relevantních dat strojů

z aplikací CELOS Messenger,
Condition Analyzer, Performance Monitor,
Production Planning a Tool Analyzer

MESSENGER

++ Zvyšování produktivity

díky okamžité identifikaci prostojů

V5

CONDITION ANALYZER

++ Záznam a analýza dat strojů

s bezprostřední zpětnou vazbou
pro nejvyšší produktivitu strojů

V5

PERFORMANCE MONITOR

++ Na konkrétním umístění nezávislý

záznam, analýza a vizualizace disponibility
a efektivity strojů cestou bezprostřední
zpětné vazby z výroby
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ADAMOS

IIoT-PLATFORMA ADAMOS
PRO STROJÍRENSTVÍ
Zákazníci
NEW
powered
by ADAMOS ®

powered
by ADAMOS ®

TRH

powered
by ADAMOS ®

TRH

powered
powered
®
®
by ADAMOS
by ADAMOS

powered
by ADAMOS ®

ZEISS APPS
powered
by ADAMOS ®

TRH

powered
by ADAMOS ®

powered
powered
by ADAMOS ® by ADAMOS ®

TRH

TRH

DIGITÁLNÍ TRHY
SOFTWARE JAKO SLUŽBA (APPS)

powered
by ADAMOS ®

TRH

…

APP FACTORY
ALLIANCE

PLATFORMA JAKO SLUŽBA
NEW

INFRASTRUKTURA JAKO SLUŽBA
…

…

…

Noví partneři
Iniciativou ADAMOS se CELOS proměňuje v digitální trh.
Tím DMG MORI nabízí svým zákazníkům průchodné, digitální
a otevřené řešení „end to end“ pro nejvyšší bezpečnost,
transparentnost a efektivitu v digitální továrně.

Laura Keller
Chief Marketing Officer,
ADAMOS GmbH
laura.keller@adamos.com

ADAMOS – ADAPTIVE MANUFACTURING OPEN SOLUTIONS

VÝROBA STROJŮ JAKO
PRŮKOPNÍK DIGITALIZACE

FAKTA

Společnost DMG MORI odstartovala s řídicím
a obslužným systémem CELOS založeným na
aplikacích. Pomocí CELOS Manufacturing již
lze v továrně komplexně naplánovat a vizualizovat procesy založené na datech. Díky
ADAMOSu nyní lze systém CELOS rozšířit v
otevřenou síť a digitální trh pro strojírenský
průmysl. Dr. Rudzio shrnuje: „Našim zákazníkům teď můžeme k jejich strojům nabídnout
digitální servisní služby, můžeme digitalizovat
celý procesní řetězec výroby. A díky ADAMOSu
můžeme našim zákazníkům tyto procesy vyladit komplexně a úspěšně jako ´řešení 360 °´!“
«

1. Globální aliance: Společnosti DMG MORI, Dürr, Software AG,
Zeiss ASM a Engel spojují své síly do aliance ADAMOS pro Průmysl 4.0
a otevírají ji dalším partnerům.
2. Otevřená platforma: IIoT-platforma ADAMOS je nezávislá na konkrétních
výrobních společnostech a propojuje nejmodernější technologie IIoT s předním
know-how strojírenského oboru.
3. Široké portfolio aplikací: ADAMOS App Factory Alliance soustřeďuje technologické a oborové know-how partnerů pro rychlý společný vývoj aplikací.
4. Digitální trhy: Partneři prezentují zákazníkům své digitální
kompetence pod vlastními identitami na svých individuálních trzích
(např. CELOS powered by ADAMOS).
5. Silné spojení: Společnosti ADAMOS GmbH a ADAMOS App Factory Alliance
odstartovaly 1. října 2017 s přibližně 200 experty, 5 digitálními trhy partnerů a
více než 30 aplikacemi.
6. End-to-End: V podobě platformy ADAMOS nabízí DMG MORI svým zákazníkům, partnerům a subdodavatelům komplexní strategii pro digitalizaci.

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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WERKBLiQ GMBH

WERKBLiQ

VAŠE PLATFORMA
PRO ÚDRŽBU

Pomocí individuálního dashboardu uživatelského prostředí WERKBLiQ
získá provozovatel strojů na jedno stisknutí tlačítka všechny důležité
informace a hodnoty.

Dr. Tim Busse
jednatel společnosti
WERKBLiQ GmbH, Bielefeld
tim.busse@dmgmori.com

PLATFORMA

PRO MODERNÍ ÚDRŽBU
Jako další milník své digitalizační strategie
převzala společnost DMG MORI v říjnu 2017
společnost WERKBLiQ GmbH se sídlem v
Bielefeldu a s 20 pracovníky. WERKBLiQ
dále existuje jako samostatný podnik a nabízí
na konkrétních výrobních společnostech
nezávislou platformu pro údržbu, na které
se mohou propojit všechny subjekty zapojené do údržby.
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Výpadky strojů a neplánované prostoje zařízení patří k obzvláště citlivým místům procesních řetězců v průmyslu. To platí zejména
ve světle stále kratších plánovacích horizontů
a trendů k individualizované masové výrobě.
Údržba a opravy získávají v tomto kontextu
zásadním způsobem na významu.
WERKBLiQ digitalizuje údržbu
V podobě 15 různých modulů nabízí Dr. Busse
a jeho tým průmyslové branži rozsáhlý nástroj
pro efektivnější a jednodušší realizaci celého
procesu údržby. Vedle zobrazení individuálních

interních procesů umožňuje platforma přímou
komunikaci se všemi subjekty zapojenými do
údržby. Již dnes na této platformě pracuje více
než 200 uživatelů s více než 150 stroji, kteří přes
ni termínovali celkem 5.000 údržbových zásahů.
Zrychlit a optimalizovat tok
komunikace a informací
„Prostřednictvím platformy WERKBLiQ se
celý proces údržby zdigitalizuje a zřetelně
zrychlí,“ slibuje Dr. Busse. Počínaje průběžnými kontrolními rutinami až po plánování,
organizaci a realizaci všech technických

WERKBLiQ GMBH

a administrativních postupů pro inspekce,
údržbu, opravy a zlepšování výrobních systémů.
„Naše platforma je pro toto prostě komplexně
přesvědčující,“ láká Dr. Busse. „Snadno k použití, komplexní ve svých funkcích a přesvědčivá
v užitku pro zákazníka.“
Snadný start
Zpočátku je zapotřebí pouze běžný tablet,
aktuální prohlížeč a přístup k Internetu. Na
strojích DMG MORI se systémem CELOS V5 je
WERKBLiQ již k dispozici jako aplikace. Uživatel tak má digitální centrálu údržbového
procesu přímo u svého stroje.
Díky automatickému záznamu dat prostřednictvím zařízení NETbox nebo cestou manuálního zadávání relevantních událostí do deníku
stroje se informace už nikdy neztratí. Kalendářní přehled všech termínů údržby s funkcí
připomenutí a podpůrnými checklisty pro
realizaci údržby zajistí v každém okamžiku
připravenost pracovníků na další kontrolu.

Zdola nahoru po „cestě digitalizace”
Zbývá ještě otázka, jak se WERKBLiQ začleňuje do digitálního světa DMG MORI? Pro
Dr. Busseho harmonizuje individualizovatelná
strategie WERKBLiQ „zdola nahoru“ perfektně
s „Path of Digitization“ DMG MORI. Pro něj je
rok 2018 proto zcela ve znamení průchodné
integrace platformy do digitálních procesů
zákazníků skupiny DMG MORI: „Od okamžiku,
kdy se provozovatel stroje a DMG MORI jako
servisní partneři sejdou na společné platformě,
bude možno požadavky na servis zadávat, řídit
a dokumentovat zřetelně rychleji a snadněji.
Stejně tak bude v budoucnosti možno realizovat celý management náhradních dílů efektivně a transparentně.“
Motor digitalizace
Souběžně se bude pracovat společně s
DMG MORI a novou platformou ADAMOS na
vývoji a harmonizaci standardů pro informační
a komunikační procesy pro Internet výroby.
«

Pokud by přece jen došlo k závažné poruše
stroje, kterou se nepodaří odstranit interně,
má uživatel platformy WERKBLiQ možnost
zadat opravu externímu servisnímu technikovi
přímo od stroje – prostřednictvím platformy.
Automatický přenos všech detailů o stroji a
jeho historii minimalizuje zbytečné dotazy
nebo návštěvy servisních techniků. Platforma
umožňuje i zadávání poptávek a objednávek
náhradních dílů. WERKBLiQ tak nabízí paket
„Kompletně bezstarostně“ pro údržbu.

NOVÁ
INTELIGENCE
PRO ÚDRŽBU
STROJŮ.
w w w.werkbliq.de

++ Zvýšení rychlosti procesů
++ Minimalizace ztrát dat
++ Možnost individualizace přístup
nezávislý na místě

++ Vysoký uživatelský komfort

PŘIDANÉ HODNOTY PRO
PROVOZOVATELE STROJŮ
++ Snadná dokumentace –
připravenost na audity v
každém okamžiku
++ Přístup ke všem relevantním
informacím přímo od stroje
++ Začlenění celého strojního
parku včetně vybavení
++ Lepší rozhodování díky systematické analýze výsledků

PŘIDANÉ HODNOTY
PRO SERVISNÍ PARTNERY
++ Získání více poptávek na servis
++ Hladká komunikace
++ Dispoziční tabule pro přehledné
plánování zásahů

++ Digitální vizitka

PROVOZOVATEL STROJŮ

BEZPEČNĚ – BEZ PAPÍRŮ – NEZÁVISLE

HIGHLIGHT
DIGITÁLNÍ PLATFORMY

Řešení údržby
nezávisle na výrobci
Digitální reporty o
nákladech a výkonech

V ÝROBCE
Snadná a přímá
komunikace
Rychlejší výměna dat

SERVISNÍ PARTNER
Snadné plánování a dispozice
Zvýšená spokojenost zákazníků

Podnik společnosti
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DMG MORI – LIFECYCLE SERVICES

NA CESTĚ K TITULU

Oprava vřetena v závodě
DECKEL MAHO v Pfrontenu.

ŠAMPIÓN
SERVISU
CUSTOMER FIRST 2.0 A DALŠÍ
OPATŘENÍ PRO RYCHLEJŠÍ POMOC!
LifeCycle Services patří u DMG MORI k primárním pilířům strategie budoucnosti. Již v r.
2016 se společnost DMG MORI svou iniciativou
„Customer First 1.0“ a 5 přísliby pro servis jednoznačně přihlásila k důsledné orientaci na
potřeby zákazníků. „Customer First 2.0“ nyní
tuto orientaci významně rozšiřuje, mezi jiným
tím, že intenzivním posilováním personálu v
oblasti servisu se zvyšuje disponibilita a kvalita služeb přímo u zákazníků. Kromě toho
zajišťují nové servisní produkty, jako např.
NETSERVICE 4.0, ještě bližší vztah k zákazníkům a vyšší efektivnost.

společnost DMG MORI už v leckterém případě
získala mnohé zkušenosti, jak otevřeně přiznává Dr. Maurice Eschweiler, vedoucí oddělení služeb pro průmysl akciové společnosti

Stěžejní prvek důsledné diferenciace
Servis patři k obzvláště citlivým místům, proto
mohou problémy v této oblasti velice rychle
rozladit i toho nejvstřícnějšího zákazníka –
právě tehdy, je-li plně vytížen zakázkami. Také

DMG MORI. Jeho pracovníci však zákazníkům pozorně naslouchali a dokázali v rámci
iniciativy „Customer First“ učinit cílená opatření pro důsledné zlepšení servisu – reálná
stejně jako digitální.
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PEČLIVĚ
NASLOUCHAT
ZÁKAZNÍKŮM

Iniciativou „Customer First 2.0“ nyní společnost
DMG MORI odstartovala druhý stupeň rozsáhlé
ofenzívy v oblasti servisu. Do ohniska pozornosti se přitom dostala zejména disponibilita
servisu a možnosti digitalizace.
1.000 nových hightech strojů měsíčně
Zlepšení disponibility servisu má pro DMG MORI
nejvyšší prioritu. Zvládnout to ale v časech
dynamického růstu ekonomiky je velká výzva.
Přece jen v současnosti po celém světě pracuje
více než 300.000 strojů DMG MORI – mnohé z
nich déle než 10 let. A měsíc co měsíc se instalovaná základna rozšiřuje v průměru o dalších
1.000 nových hightech strojů.

DMG MORI – LIFECYCLE SERVICES

Více než
1.000 vřeten
IHNED K DISPOZICI

Jeden z více než 3.500 servisních expertů.

Sklad vřeten společnosti DMG MORI Spare Parts v Geretsriedu:
expedice možná do jedné hodiny, více než 122.000 náhradních dílů skladem.

96 % VŠECH VŘETEN
K DISPOZICI DO 24 HODIN
Další kapacity pro vyšší
kvalitu a krátké reakční doby
DMG MORI proto postupně rozšiřuje počet
svých servisních expertů jak ve svých závodech, tak i pro výjezdy k zákazníkům. V současné době pracuje u DMG MORI už více
než 3.500 servisních techniků, a již koncem
1. čtvrtletí 2018 se má tým posílit o dalších
přibližně 200 specialistů na servis. Souběžně
DMG MORI masivně rozšiřuje interní vzdělávací aktivity, aby bylo možno ještě lépe vyhovět
potřebám servisu širokého spektra produktů i
technologickým požadavkům zákazníků.
Servis vřeten na špičkové světové úrovni
Totéž platí i v případě poruch vřeten. „Vřeteno je srdcem každého stroje. Příslušné
servisní zásahy jsou proto pro nás vždy
zvláštní zkouškou,“ ví Dr. Eschweiler a vyjadřuje své přesvědčení, že DMG MORI v tomto
ohledu poskytuje služby na špičkové světové
úrovni. Hrdě přitom poukazuje na zásobu
více než 1.000 vřeten určených pro servis.
Minimálně 96 % všech vřeten je takto k dispozici prakticky přes noc a může během

nejkratší doby vyrazit na cestu k zákazníkovi.
A co se zbývajícími 4 procenty? Odpověď
Dr. Eschweilera je okamžitá: „Pokud požadované vřeteno skutečně není skladem, opravíme motorové vřeteno během 6 pracovních
dní. Nedá-li se to ve vzácných, výjimečných
případech stihnout, je oprava samotná pro
zákazníka bezplatná!“ Zákazník pak musí
uhradit pouze náklady na demontáž a opětovnou montáž.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY SERVISU VŽDY PŘIPRAVENÍ:
V případě potřeby jsme Vám k dispozici 24 hodin
denně. Prostřednictvím naší servisní hotline „24/7“
Vám jsou k dispozici špičkově kvalifikovaní servisní
pracovníci společnosti DMG MORI, a to plných 24
hodin denně, 7 dní v týdnu.

CUSTOMER FIRST 2.0
++ Rychlejší pomoc: 200 dalších
servisních expertů v r. 2018

200 NOVÝCH
SERVISNÍCH EXPERTŮ
S iniciativou Customer First 2.0 a dalším vývojem v oblasti digitalizace vidí Dr. Eschweiler
servis DMG MORI na dobré cestě k cíli, vyhovět bez výjimek vlastním požadavkům a především náročným představám zákazníků.
«

++ Servis vřeten světové třídy:
disponibilita vřeten 96 %

++ NETSERVICE 4.0:

nejmodernější vzdálený
servis s úspěšností 80 %
++ Nové ceny za servis:
paušální ceny za zásah místo
cestovních nákladů, záruka nejlepší
ceny pro všechny náhradní díly
++ Smlouvy „full service“: servis
„se vším všudy“ pro nové stroje

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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NETSERVICE 4.0

NEW
KAMERA
WiFi

serviceCAM*
Kamera vyvinutá exkluzivně pro DMG MORI
pro přímý přenos obrazu prostřednictvím
NETSERVICE 4.0 přímo k hotline

++ Zabezpečené spojení Wifi přes
NETbox a NETSERVICE 4.0

++ Připojení „Plug & Play“ k NETboxu
včetně kontroly bezpečnosti

++ Rychlý a bezpečný přenos
prostřednictvím WiFi 5 G

++ Vodotěsné pouzdro
++ Integrované osvětlení

a laserové ukazovátko

++ Ukládání fotek a videí v kameře
a v NETboxu pro pozdější použití
volitelně

*

NETSERVICE 4.0
NOVÝ MILNÍK VZDÁLENÉHO SERVISU
Perfektní servisní procesy zvyšují disponibilitu výrobních zařízení a minimalizují
riziko nákladných prostojů výroby. S tímto
cílem představila společnost DMG MORI na
úvod roku NETSERVICE 4.0 jako nový milník
vzdáleného servisu v oblasti výroby obráběcích strojů.
Bezpečná konektivita
s certifikátem TÜViT
Služba NETSERVICE 4.0 byla vyvinuta speciálně
pro vysoké nároky zákazníků v branži obráběcích strojů. To platí zejména ohledně nejvyšší
bezpečnosti dat, která je pro NETSERVICE 4.0
potvrzená certifikátem TÜViT zkušební autority TÜV Nord.
Přístup k CNC řídicímu systému je tak pro
zákazníka nekritický. Během vzdáleného
servisního zásahu lze automaticky zkontrolovat programy nebo parametry, resp. je
v dialogovém režimu optimalizovat. Na rozdíl od spojení „point to point“ lze v novém
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NETSERVICE 4.0 pomocí funkcí konektivity
dokonce propojit několik expertů do konferenčního rozhovoru.
Vzdálený servis s funkcí multichatu
Obsluha, servisní experti, servisní technici
i další experti tak mohou řešit problémy v
bezprostředním komunikačním propojení a
společně odpovídat na otázky. To je výhodné
zejména tehdy, je-li videokonference obohacená snímky z nové serviceCAM nebo
servisní technik DMG MORI má současně
přístup k aktuálním informacím z řídicího
systému a CELOSu zkoumaného stroje.
Multichat – konferenční propojení více
osob – funguje stejně dobře i při poradách
o aplikacích nebo individuálních dotazech
zákazníka, např. z oblasti přípravy práce na
stroji, a také v oblasti školení a zvyšování
kvalifikace online. Výhody doplňuje možnost
komplexního přístupu k systému CELOS i k
IPC a CNC daného stroje DMG MORI.
«

POMOC NA DÁLKU S VYUŽITÍM
KAMERY A MULTIKONFERENCE
1

2

SPOLEČNÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMU
Obsluha, servisní experti, servisní technici
a v případě potřeby i experti z výrobního
závodu mohou pracovat společně a cíleně
hledat řešení problému.

VIZUÁLNÍ PODPORA POUŽITÍM
KAMERY serviceCAM
Cílená podpora při použití a údržbě Vašeho
stroje díky přenosu obrazu v reálném
čase pomocí serviceCAM

3

4

WHITEBOARD

Whiteboard je digitální skicák pro
účastníky konference. Společně mohou
sdílet a zpracovávat fotky, screenshoty
a schémata (např. označovat, kroužkovat
nebo podtrhávat).

VÍCEUŽIVATELSKÁ KONFERENCE

V rámci chatu se prostřednictvím funkce
Instant-Messaging rozesílají všechny textové
zprávy okamžitě všem napojeným expertům.

NETSERVICE 4.0

NETSERVICE 4.0

MOŽNOSTI POUŽITÍ NOVÉ
KAMERY serviceCAM
++ Okamžitá servisní podpora –

s použitím kamery pro perfektní
řešení problému
++ Školení online – s vizuálním
vedením pro optimální účinnost
++ Podpora uživatele online –
optimalizace procesu s obrazem
a zvukem i v prostoru stroje

NETSERVICE 4.0

DÁLKOVÝ SERVIS
Z JEDNOHO BOXU
Kompletní paket NETSERVICE 4.0 je předinstalovaný v CELOS
NETboxu. V případě dovybavení se NETbox snadno napojí na rozvaděč a nainstaluje: zapojit kabel LAN do řídicího systému a do
podnikové sítě resp. přípojky Internetu – hotovo. Všechny potřebné
konfigurace lze snadno zadat prostřednictvím dialogů. V případě
potřeby Vás podpoří náš expertní tým. Tajemství jednoduchosti:
CELOS NETbox, NETSERVICE 4.0 a serviceCAM tvoří předem
nakonfigurované a perfektně sladěné řešení „Plug & Play“ pro
naše zákazníky. Integrovaný firewall s průběžným automatickým
updatem zajišťuje nejvyšší možnou ochranu Vašeho stroje.

CELOS NETbox
CELOS NETbox propojuje stroje
DMG MORI starších generací a
stroje jiných výrobců se systémem
CELOS. Standardizovaná rozhraní
umožňují výměnu dat mezi CELOS
NETboxem a aplikacemi CELOSu.

3
2
1

4

Livestream prostřednictvím NETSERVICE 4.0 přímo na hotline.

NETSERVICE 4.0, CELOS NETbox a
serviceCAM k dodání od
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PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA – BENZ WERKZEUGSYSTEME

Jochen Tränkle (vlevo), vedoucí týmu CAM; Marco Huber
(uprostřed), jednatel společnosti BENZ; Manuel Göppert
(vpravo), obsluhuje jedno ze čtyř soustružnicko-frézovacích
center CTX beta TC od DMG MORI.

K NEJVYŠŠÍM
VÝKONŮM…
… V MALOSÉRIOVÉ VÝROBĚ DÍKY
SOFTWARU ESPRIT A ČTYŘEM
STROJŮM CTX BETA TC OD DMG MORI
Ve výrobě přesných dílů pro své nástrojové
systém sází společnost BENZ na soustružnicko-frézovací centra řady CTX beta TC a
na CAM software ESPRIT z programu DMQP
společnosti DMG MORI.
Jako přední dodavatel komponentů a systémů
z oblasti nástrojové a strojní techniky je společnost BENZ GmbH Werkzeugsysteme symbolem spolehlivých CNC agregátů a strojních
komponentů. Ve vývoji i výrobě firma profituje
jednak z vysokého odborného know-how svých
více než 300 pracovníků, jednak i z moderně
vybavené výroby.
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Od r. 2014 byly mezi jiným instalovány čtyři
soustružnicko-frézovací stroje DMG MORI,
na nichž se obrábějí nejrůznější díly, od
malých vřeten až po komplexní skříně. Pro
další optimalizaci workflow instalovala firma
BENZ softwarový produkt ESPRIT z portfolia
DMG MORI Software Solution jako řešení pro
oblast CAM – především pro soustružení.
„Téměř každá součástka je novou výzvou,
protože povětšinou je individuální,“ popisuje
každodenní provoz Marco Huber, jednatel
společnosti BENZ. Zpravidla do jednoho až
dvou týdnů od přijetí zakázky očekává zákaz-

ník konstrukci, která se pak včetně výroby a
montáže má dodat do šesti až osmi týdnů.
Neustále nové výrobky vyžadují také ve výrobě
vysokou míru kompetence a především flexibility. Marco Huber poukazuje na výrobu
jednotlivých dílů: „Průměrná velikost našich
dávek nyní leží již mezi dvěma a třemi kusy.“
Patřičně často je tudíž nutno přeseřizovat
stroje. „Tyto vedlejší časy minimalizujeme velkým zásobníkem nástrojů, abychom dosáhli
co nejkratších časů přezbrojení.“ Také měření
obrobků během procesu uspoří mnoho času.

PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA – BENZ WERKZEUGSYSTEME

Ekonomická výroba pomocí
soustružnicko-frézovací techniky
Úsporu času přináší i kompletní soustružnicko-frézovací obrábění. „S jedním strojem CTX beta 800 TC, dvěma CTX beta 1250
TC a jedním CTX beta 2000 TC dokážeme
pokrýt všechny rozměrové potřeby našeho
výrobního programu,“ říká Marco Huber o
strojním parku. „Soustružení a frézování na

TURN & MILL
DO 120 Nm
S VŘETENEM
compactMASTER
jedno upnutí zřetelně urychluje výrobní procesy a zvyšuje jejich ekonomickou efektivitu.
Díky soustružnicko-frézovacímu vřetenu
compactMASTER s momentem až 120 Nm
dosahujeme stejných frézovacích výkonů
jako na běžném obráběcím centru.“ Úspora
času je vzhledem k vysokému vytížení strojů
enormní. Ve společnosti BENZ se pracuje na
tři směny, aby firma stíhala všechny zakázky.
Výkonné programování CAM
pomocí softwaru ESPRIT
Po instalaci čtyř nových strojů se ihned ukázala další výzva. Jochen Tränkle, vedoucí týmu
CAM, vzpomíná: „Starý CAM nespolupracoval

optimálně s novými soustružnicko-frézovacími centry.“ Postprocesor každou chvilku
produkoval chybné NC-programy. Společnost
DMG MORI pak nabídla řešení v podobě CAM
softwaru ESPRIT.
Nejvyšší bezpečnost procesu díky
certifikovaným postprocesorům
ESPRIT používá postprocesory certifikované
společností DMG MORI, které produkují
extrémně bezpečný workflow a zajišťují vždy
bezchybné NC-programy. „K tomu ještě přistupuje dobré spektrum funkcí především pro
soustružnicko-frézovací obrábění,“ doplňuje
Jochen Tränkle. Při tvorbě programů podporuje ESPRIT pracovníky speciálními technologickými cykly, například cyklem Profit Turning. Ten umožňuje vytvářet efektivnější řezy s
konstantním řezným výkonem a řeznou sílou,
což přispívá k prodloužení životnosti nástrojů
a redukci času cyklu.
„Právě s ohledem na množství nových programů nám nový software extrémně usnadňuje práci,“ říká Jochen Tränkle. V oblasti
bezpečnosti pro cesů profituje BENZ rovněž
ze softwaru ESPRIT. „Již na počítači lze prosimulovat NC-programy a předem vyloučit
potenciální kolize,“ vysvětluje Jochen Tränkle.
Tím lze minimalizovat riziko prostojů a udržet
stabilní tok výroby. „To je podstatnou součástí
optimalizace procesů v oblasti obrábění,“doplňuje na závěr Marco Huber.

On a jeho tým nyní vytváří NC-programy již
téměř výhradně na centrálních programovacích pracovištích, teprve pak se jde ke strojům. „Dílenské programování je nutné pouze
ve speciálních či výjimečných případech,“ říká
vedoucí týmu CAM. To samozřejmě zvyšuje
využití výrobních prostředků, které během
externího programování zůstávají trvale v produktivním režimu.
«

FAKTA:
BENZ WERKZEUGSYSTEME

++ Založení v r. 1946 p.
Xaverem Benzem

++ Výrobní program: poháněné
nástroje pro soustruhy, výměnné
agregáty (úhlové hlavy, vícevřetenové hlavy, rychloběžná vřetena),
velké vyvrtávací hlavy, říditelné
5osé hlavy, upínací přípravky

BENZ GmbH Werkzeugsysteme
Im Mühlegrün 12,
77716 Haslach i.K., Německo
www.benz-tools.de

Pro každou zakázku vyvíjí a vyrábí BENZ nové díly –
malých vřeten až po velké komplexní skříně.

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA – MÖNNINGHOFF

S EXKLUZIVNÍM TECHNOLOGICKÝM
CYKLEM GEARSKIVING K PERFEKTNÍ
INTEGRACI TECHNOLOGIÍ!
„JEDEN CTX BETA 800 TC NAHRADÍ
ČTYŘI STROJE.“
Timon Lubek
vedoucí výroby, Maschinenfabrik Mönninghoff GmbH & Co. KG

Jednatel Kai Neubauer a vedoucí výroby
Timon Lubek před strojem CTX beta 800 TC.

DMG MORI gearSKIVING je jedním z aktuálně 30 technologických cyklů DMG MORI pro
dialogové parametrické programování. Díky
cyklu gearSKIVING lze všechny potřebné
programy vytvořit pouhým zadáváním jasně
strukturovaných parametrů. Cyklus řeší
výrobu ozubení metodou obrážení za rotace.

„U volného ozubení jsme díky technologii
obrážení za rotace a optimálnímu vyladění
procesu dokázali zřetelně zvýšit produktivitu,"
informuje s nadšením vedoucí výroby Timon
Lubek. „Navíc díky softwaru DMG MORI gearSKIVING nepotřebujeme komplexní (nový)
programovací systém.“

Ve společnosti Maschinenfabrik Mönninghoff
GmbH & Co. KG se takové díly dříve obráběly zdlouhavě a náročně na čtyřech strojích.
Nyní celý proces výroby probíhá na jediné
upnutí na soustružnicko-frézovacích strojích
řady CTX TC.

Timon Lubek ale chce vyzdvihnout také podíl
nástrojů na tomto úspěchu: „Pro nás je disponibilita základem úspěchu. Každý nástroj
musí být optimálně koncipován na individuální proces a při zlomení nástroje musí být
rychle k dispozici náhradní. Pro oba případy je
společnost Sandvik vynikajícím dodavatelem
nástrojů a vyvinula ve spolupráci s DMG MORI
v excelentního partnera.“
«

Exkluzivní technologický cyklus

FAKTA: MASCHINENFABRIK
MÖNNINGHOFF

++ Technologický partner pro
všechny úlohy z oblasti pohonů

++ Přední světový dodavatel vysoce
přesně spínatelných spojek,
citlivých systémů pro indikaci
přetížení, optimálních hřídelí a
lineárních pohonů pro výrobu
strojů a zařízení

Maschinenfabrik Mönninghoff GmbH & Co. KG
Bessemerstraße 100
44793 Bochum, Německo
www.moenninghoff.de

Sandvik Coromant

DMG MORI gearSKIVING

CoroMill 178 & CoroMill 180

++ Možnost zhotovení vnitřního ozubení bez úhlové hlavy
++ Krátké obráběcí časy, až 10 × rychlejší než běžné obrážení
++ Synchronisation Řízení synchronizace a dráhy

++ Vnitřní, vnější a klínové ozubení, čelní ozubená
kola s přímým a šípovým ozubením

nástroje samotným cyklem

++ Hrubovací a dokončovací operace
++ CoroMill 178 – HSS a tvrdokovové břity –

duoBLOCK a Portal až modul 10; monoBLOCK až modul 8

++ CoroMill 180 – výměnné destičky –

++ CTX 5 th generation, CTV DF, NTX a CTX TC až modul 4;

modul 0,5 až 5
modul 2 až 8

Další informace: techcycles.dmgmori.com
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Potřebujete snížit náklady na součást?
Prostředí globálního automobilového průmyslu je mimořádně konkurenční. Velké objemy výroby a neúprosné
dodací lhůty vedou k tomu, že se nepochybně soustředíte na dosažení optimalizovaného a bezpečného
obráběcího procesu, vysoké úrovně automatizace a intenzivní hledání úspor nákladů, které přinesou snížení
nákladů na součást.
Sandvik Coromant dokáže nejenom zajistit kvalitu, o kterou usilujete, ale také optimalizovat vaše obráběcí
procesy. Naše rozsáhlé aplikační znalosti, vysoká kvalita nástrojových řešení a globální podpora vám pomohou
dosáhnout přesně toho, co očekáváte - nižších nákladů na součást vyrobenou s náležitou kvalitou.
Shaping the future together.

www.sandvik.coromant.com/automotive

ADDITIVE MANUFACTURING

ADITIVNÍ
VÝROBA
JE REVOLUCÍ VE
ZPRACOVÁNÍ
KOVŮ

NEKONEČNÉ MOŽNOSTI
++ Kanály sledující povrchové kontury nabízejí

revoluční možnosti chlazení pro minimalizaci
výrobních cyklů, například u vstřikovacích nástrojů.
++ Integrované kanály redukují extrémní tepelné
namáhání vodicích lopatek v komorách tryskových motorů pro maximalizaci účinnosti a
redukci spotřeby pohonných hmot.
++ V oblastí dentální techniky se aditivní technologie
již používají pro výrobu korunek a můstků.
++ Také vysoce komplexní hydraulické nebo
pneumatické ventily lze při minimální
spotřebě materiálu konstruovat takřka plynule
kolem proudícího média.
++ Funkční prototypy z materiálů používaných pro
sériovou výrobu lze vyrobit přes noc. Vývojové
práce se tak zkrátí o týdny, ne-li dokonce o měsíce.
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ADDITIVE
CELOS –MANUFACTURING
DIGITAL FACTORY

Pokud se ještě vyskytovaly otázky, zda aditivní výroba v oblasti kovů zvládne skok do
průmyslové realizace, pak poslední pochybnosti vyvrátil nejpozději veletrh Formnext v
listopadu 2017. Budoucnost se dostala na
dosah – také díky DMG MORI!

GLOBÁLNÍ KOMPLEXNÍ
DODAVATEL ADITIVNÍCH TECHNOLOGIÍ
Různí dodavatelé představovali na veletrhu ve
Frankfurtu nové stroje a koncepce, zejména
však průkopnické stroje s exponáty pro výrobu
zítřka. Co se při prohlídce hal rovněž ukázalo:
jako jeden z mála výrobců představila spo-

1

lečnost DMG MORI odborným návštěvníkům
široké spektrum možností dalšího rozšiřování
aditivní výroby.
Tak například ukázala zainteresovaným podnikům jako průkopník aditivní výroby svou
technologickou kompetenci jak v oblasti
práškového lože, tak i u technologie práškové trysky. Výchozím bodem aditivní revoluce je nejjemnější prášek daného materiálu
se zrnitostí pouhých několika mikrometrů.
ADDITIVE MANUFACTURING
made by DMG MORI
Na straně zařízení nabízí DMG MORI svým
zákazníkům z jedné ruky dvě aktuálně nejvýznamnější technologie pro aditivní výrobu kovových dílů, diferencovaně na tři průchodné procesní řetězce sestávající ze strojní technologie a
softwaru – pro práškové lože i práškovou trysku.
»

1. Operativní vývoj produktů
Digitální procesní řetězec od prvotního návrhu až po
finální výrobu významně urychluje vývoj produktů.
2. Výroba bez nástrojů
Technologie výroby umožňuje významnou redukci
výrobních nákladů a zkrácení výroby.

8

3. Integrace funkcí
Větší povrch umožňuje lepší chlazení dílů.

2

4. Komplexní geometrie
Ostré přechody, hranaté dutiny a negativní úhly
prakticky nelze jinými technologiemi zhotovit.

7

5. Příprava práce
Optimální souhra optimalizace parametrů a stroje
díky speciálně vyvinutému softwaru RDesigner.

6

6. Integrální konstrukce
Nový návrh slučuje 22 konvenčních dílů,
těsnicích a spojovacích prvků.

3
5
4

7. Lehká konstrukce
Integrované plástvové struktury umožňují zřetelnou
redukci hmotnosti při téměř stejné tuhosti.
8. Integrace funkcí
Technologie umožňuje realizaci komplexních vnitřních
kanálů pro přívod chladicích médií a procesních plynů.

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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LASERTEC 30 SLM
Florian Feucht
vedoucí odbytu a aplikační techniky
florian.feucht@dmgmori.com

PATENTOVANÝ PRO
NEJLEPŠÍ KVALITU
HIGHLIGHTS

++ Generativní výroba v práškovém loži

s pracovním prostorem 300 × 300 × 300 mm

++ Speciální vláknové lasery
s výkony od 400 W do 1 kW

++ Vysoce přesné vytváření 3D dílů

po vrstvách tloušťky 20 až 100 µm

++ Minimální provozní náklady:

spotřeba argonu pouhých 70 l/h

++ Integrované zařízení na úpravu prášku

pro ještě vyšší efektivitu a optimální
práci s práškem
++ Rychlá změna prášku
díky vyměnitelnému práškovému modulu
++ Průchodné softwarové řešení na základě
CELOS SLM od souboru CAD až po řízení procesu s jednotným uživatelským prostředím
++ Optimální procesní řetězec při dokončování na
strojích DMG MORI řad HSC a DMU pro nejvyšší
přesnost dílů a nejlepší kvalitu povrchů
LASERTEC 30 SLM umožňuje aditivní výrobu
v práškovém loži rozměru 300 × 300 × 300 mm
(X / Y / Z) – včetně úpravy prášku.

LASERTEC 3D hybrid:
kvalita hotového dílu na jedno upnutí
S kombinací laserového navařování a třískového
obrábění na strojích řady LASERTEC 3D hybrid
hybrid se DMG MORI již déle než 4 roky
úspěšně prosazuje na trhu. Tato koncepce se
používá jak u stroje LASERTEC 65 3D hybrid
nabízejícím navíc 5osé obrábění, tak i u stroje
LASERTEC 4300 3D hybrid, který spojuje laserové navařování a 6osé soustružnicko-frézovací operace. Oba stroje jsou koncipovány pro
výrobu relativně velkých dílů, například komplexních komponentů turbin.
Additive Teamplayer pro výrobní průmysl
Nad rámec strojů LASERTEC 3D hybrid
zkompletovala společnost DMG MORI jedinečným způsobem své portfolio a stala se
komplexním dodavatelem aditivních technologií. Zatímco stroj LASERTEC 65 3D
fbyl koncipován pro ryzí laserové navařování
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na větší díly, rozšiřuje řada LASERTEC 30 SLM
sortiment o technologii práškového lože se
selektivním laserovým tavením. Jako „aditivní
týmoví hráči“ otevírají tyto nově vyvinuté stroje
společně s hightech stroji z „třískového“ portfolia DMG MORI široké spektrum různorodých
opcí pro průmyslové kompletní obrábění.
LASERTEC SLM:
revoluční pracovník pro všechny směny
V ohnisku pozornosti stojí aktuálně obzvláště
stroje LASERTEC SLM. Technologie práškového lože zde spočívá v nanášení tenkých
vrstev prášku na vertikálně polohovanou platformu. V každé z nich kontinuální laserový
paprsek roztaví prášek v naprogramovaných
místech, a to s taktem 10 µs.
Jakmile jsou zpracovány všechny pozice
dané vrstvy, klesne platforma o požadovanou tloušťku vrstvy (od 20 do 100 µm). Tento

proces se opakuje tak dlouho, až je celý díl
vytvořený. Nakonec se hotový díl vyzvedne z
práškového lože a zbylý prášek se skrz síto
odvede do nádrže pro další recyklaci
Komplexní softwarové
řešení pro práškové lože
V podobě systému CELOS SLM nabízí
DMG MORI navíc komplexní softwarové
řešení pro programování CAM i řízení stroje
z jedné ruky a s jednotným uživatelským
prostředím. Díky němu lze díly – bez ohledu
na jejich komplexnost – naprogramovat s
minimálními časovými nároky a výsledná
data pak ihned přenést do stroje. Drobné
úpravy lze bez potřeby návratu k předchozímu kroku a se stejným komfortem obsluhy
provést přímo na řídicím systému stroje.
»

ADDITIVE MANUFACTURING

ŘÍDICÍ SYSTÉM

WORKFLOW SLM-TECHNOLOGIE –
POSTUP DIGITALIZACE

CAD

STANDARDNÍ
CAM

Start s ryzím
modelem CAD
++ STEP
++ STL

+

++ Orientace
++ Podpory
++ Slicing
++ Hatching
++ Kopie

TEPELNÉ
PROPOČTY

PROCES
SLM

++ Propočet

++ Perfektní aditivní

rozdělení hmot
++ Automatické
uzpůsobení všech
parametrů laseru

+

TŘÍSKOVÉ
OBRÁBĚNÍ
++ Přímý přenos dat

generování díky
vysoce dynamickému
procesu

pro seřízení obráběcího procesu

PRINCIP SLM

FUNKČNÍ PRINCIP
PRÁŠKOVÉHO LOŽE

x-y Scanner

Laser
7

7

1
2

5
6

6

5

3

3

4

1. Ochranný plyn (argon) 2. Nanášeč prášku
3. Zásobník prášku 4. Vertikálně polohovaná pracovní plocha
5. Vytvářený díl 6. Práškové lože 7. Laserový paprsek

Prostor 300 × 300 × 300 mm pro neomezené možnosti:
LASERTEC 30 SLM vyrábí z prášku obrobky libovolných
tvarů z nejrůznějších materiálů.

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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PRÁŠKOVÝ MODUL

VÝMĚNA MATERIÁLŮ BEZ
KONTAMINACE ZA MÉNĚ NEŽ 2 HODINY

Titan
Ušlechtilá ocel
Nástrojová ocel
Hliník

Inovativní systém pro práci s
práškem pro výměnu materiálů
za méně než 2 hodiny:
1. Vyčištění pracovního prostoru, pro
eliminaci kontaminace cizím materiálem
2. Zasunutí a napojení nového
práškového modulu
3. Spuštění stroje LASERTEC 30 SLM
Na úrovní řízení září CELOS SLM uzpůsobenou
osvětlovací strategií, která se generuje automaticky před spuštěním procesu. Díky tomu lze
přísun energie do dílu během celého procesu
jeho vytváření řídit v taktu cca 20µs tak přesně,
že nedochází ke vzniku přebytku energie. Do
programu přitom vstupují všechny parametry
relevantní pro proces, jako např. rychlost skenování, výkon laseru a průměr ohniska. Tím se
eliminuje vznik deformací a napětí v materiálu,
takže lze bezpečně vytvářet dokonce tenké
vodorovné nebo svislé stěny.
Nový rychlovýměnný práškový modul zajišťuje
vysokou flexibilitu plánování zakázek a vysoké
vytížení strojů LASERTEC SLM. Po výměně
práškového modulu stačí po každé změně
materiálu pouze pečlivě vyčistit pracovní prostor, aby se zamezilo přimíšení „cizího“ materiálu do oběhu prášku. Tato nová konstrukce
zkracuje čas přechodu z jednoho prášku na
jiný z dříve cca 1,5 dne na dnes již přibližně
2 hodiny a umožňuje tak ekonomické zpracování různých materiálů vyhovujících rozdílným požadavkům.
«
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VÝBĚR MATERIÁLU NEZÁVISLE
NA VÝROBCI
++ AlSi 10 Mg 0,5
++ CoCrMo (ASTM F75)
pro implantáty

++ CoCrMo pro dentální indikace

Lopatkové kolo: Automotive,
ø 44 × 27 mm, hliník

++ Inconel 625
++ nerez 1.4404 (316L)
++ práškový titan
++ nástrojová ocel 1.2709

Lopatka: Aerospace,
70 × 35 × 110 mm, titan

Senzorové prvky: Medical,
ø 2 × 30 mm, CoCr

ADDITIVE MANUFACTURING

PRÁŠKOVÁ TRYSKA

LASEROVÉ NAVAŘOVÁNÍ
3D / 3D hybrid
++ Výroba velkých obrobků:

– LASERTEC 65 3D: ø 650 × 560 mm
– LASERTEC 65 3D hybrid: ø 500 × 400 mm
– LASERTEC 4300 3D hybrid: ø 660 × 1.500 mm
++ Velký generovaný objem, průměrně
750 g/h (ocel, 90 cm³/h, LASERTEC 65 3D)
++ Tloušťka vrstvy cca 0,8 – 1,5 mm
++ Možnost kombinace více materiálů
a úpravy již existujících obrobků:
– Opravy
– Nanášení vrstev
– Výroba prototypů i výrobků

3
2

7

Směr
postupu

2

1
3
4

6

5

1

1. Ochranný plyn 2. Prášek 3. Nanesený
materiál 4. Spojovací zóna 5. Obrobek
6. Tavná lázeň 7. Laserový paprsek

Příklady z více materiálů:
Vrták / ropný průmysl (ø 150 × 160 mm)
1. ušlechtilá ocel
2. Inconel
3. karbid wolframu

NX Additive
Hybrid Additive
NX Hybrid
Manufacturing
Manufacturing

Integrované SW řešení pro aditivní obrábění včetně simulace a
programování Die
nanášení
kovu laserem.
durchgängige
Software-Lösung für die additive Fertig

inklusive Simulation und Programmierung für Laserauftra
schweißen und selektives Laserschmelzen.
siemens.com/plm/additivemanufacturing

siemens.com/plm/additivemanufac
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PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA – FEMEC AG

Volně tvarované plochy patří k
nejvíce fascinujícím specialitám,
které umožňuje technologie
práškového lože.

OBRÁBĚNÍ

ADITIVNĚ

POSÍLENÉ

Společnost Femec AG ze švýcarského města
Wetzikon již od r. 2014 působí v oblasti aditivní
výroby. Spektrum možností obrábění kovů zde
nejnověji rozšiřuje stroj LASERTEC 30 SLM od
společnosti DMG MORI.

Marc a Marlen Zimmermann vedou
společnost Femec AG v druhé generaci.
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Pro Marca Zimmermanna, šéfa společnosti
Femec v 2. generaci, se aditivní výroba již
dávno stala stěžejní kompetencí, která rozhodujícím způsobem obohatila standardní
možnosti tohoto dodavatele služeb v oblasti
kovovýroby. Vždyť díly vytvořené generativními technologiemi je nutno zpravidla ještě
doobrobit třískovou technologií, zdůrazňuje
Marc Zimmermann.

Kompletně digitalizovaný
aditivní procesní řetězec
Jedním z klíčů pro úspěšné nasazení aditivní technologie ve výrobě je pro Marca
Zimmermanna digitální procesní řetězec. U
DMG MORI je to CELOS SLM, kterému se
dostává zvláštní pochvaly: „Jak „inteligence“
tohoto komplexního systému, tak i jeho jednotné uživatelské prostředí od CADu až po
řízení procesu nás skutečně přesvědčily,“ podtrhuje Marc Zimmermann.
Jako zdůvodnění doplňuje, že každý nový díl
představuje nový projekt, který je nutno dopracovat ve všech detailech materiálu i procesu.

PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA – FEMEC AG

Společnost Femec využívá komplexní
softwarové řešení od DMG MORI, sestávající
z programu RDesigner na PC a u stroje a z
modulu ROperator pro řízení procesu.

Funkční plochy, jako zde vnitřní rádius, jsou
pak přesně obrobeny třískovou technologií.

FAKTA: FEMEC AG

++ Založení v r. 1979
jako malá mechanická dílna
v městě Wetzikon
++ Spektrum služeb zahrnuje
třískové obrábění a od r. 2014
také 3D-tisk kovů technologií
práškového lože
++ Přibližně 35 pracovníků
++ Stěžejní obory: Všeobecná výroba
strojů a zařízení, automobilový
průmysl, zdravotnická technika

Kvalita obrobků je proto do značné míry závislá
na vlastním know-how. Čím lépe ale je podpořen softwarem, tím lépe, rychleji a bezpečněji
se firma dostane od přijetí zakázky k výrobě.
Optimální manipulace s práškem
u stroje LASERTEC 30 SLM
S pohledem na konstrukční vlastnosti stroje
LASERTEC 30 SLM je Marc Zimmermann oslněn především prací s práškem. Vedle integrované recyklace prášku poukazuje na možnost rychlého přechodu z jednoho prášku na
jiný. „Díky výměnnému práškovému modulu
potřebujeme v ideálním případě na kompletní přezbrojení méně než hodinu,“uvádí
vedoucí výroby.
«

Jemné podpůrné nebo mřížkové struktury jsou
jen dva příklady enormní svobody navrhování.

FEMEC AG
Motorenstrasse 6
8623 Wetzikon, Švýcarsko
www.femec.ch
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PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA – MTU AERO ENGINES

DMG MORI AEROSPACE
EXCELLENCE CENTER
Díky více než 20 letům zkušeností v leteckém a kosmickém průmyslu podporuje DMG MORI četné společnosti
typu OEM (Original Equipment Manufacturer) a subdodavatele produktivními výrobními technologiemi a má tak
významný podíl na vzestupu letectví. Celá kompetence a
všechny zkušenosti se soustřeďují v DMG MORI Aerospace
Excellence Center. Výsledkem jsou excelentní hightech
stroje a výrobně-technologická řešení. Experti DMG MORI
jsou stále dříve zapojováni do budoucích projektů zákazníků.
Díky společnému vývoji vznikají optimální výrobní procesy
a kompletní řešení „na klíč“. Tak jako například projekt v
MTU Maintenance Hannover.
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PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA
CELOS
– MTU
– DIGITAL
AERO ENGINES
FACTORY

ZVÝŠENÍ
PRODUKTIVITY O

60 %...
… DÍKY KOMPLETNÍMU OBRÁBĚNÍ A
PŘÍPRAVĚ SOUBĚŽNĚ S HLAVNÍM ČASEM
MTU Maintenance Hannover racionalizuje
opravu komponentů leteckých motorů díky
partnerskému vývoji procesů a kompletnímu obrábění na jedno upnutí.
Letecká doprava zažívá boom: dle informací International Air Transport Association
vrostl roční počet letů od r. 2012 z 35 milionů
na přibližně 40 milionů – s narůstající tendencí. Celosvětová letecká flotila aktuálně
zahrnuje téměř 25.000 letadel, a společnost
Boeing předpovídá téměř zdvojnásobení v
nejbližších 20 letech.
Silný růst na trhu MRO
Dopad na obor MRO (maintenance, repair
and overhaul) zajišťujícím údržbu, opravu a
repase leteckých motorů je bezprostřední.
V roce 2015 činil obrat v tomto oboru téměř
25 miliard USD, a pro 2025 branže očekává již
46 miliard USD. Jako přední realizátor MRO
zvládá MTU Maintenance Hannover kontinuální nárůst zakázek mj. i důslednou modernizací obrábění, a to s působivými výsledky:
jedno obráběcí centrum DMC 210 FD od
DMG MORI zvýšilo tamní produktivitu o
dobrých 60 %.
Délka života leteckých motorů až 30 let
Aby letecké motory mohly spolehlivě sloužit
až 30 let, je nutná pravidelná údržba spojená
s opravami a repasemi. „Na jedné straně se

silně namáhané komponenty v závislosti na
klimatických podmínkách různě intenzivně
opotřebovávají, na straně druhé jsou intervaly
údržby regulované přísnými bezpečnostními
předpisy,“ vysvětluje Andreas Kappe, vedoucí
sekce Industrial Services společnosti MTU
Maintenance Hannover. Kromě toho jsou pro
letecké a leasingové společnosti rozhodující i
ekonomické faktory. Včasná údržba může déle
zachovat hodnotu motorů a tím i celých letadel.
Kontrola motorů za pomoci „big data“
Nepostradatelným nástrojem v oboru MRO
jsou data, která se v leteckém motoru zaznamenávají pro pozdější vyhodnocení nebo která
motor v případě potřeby odešle přes palubní
počítač pozemnímu středisku. Senzory měří
teploty spalin a komponentů motoru, spotřebu paliva a oleje, vibrace a tlaky v kompresoru, spalovací komoře a turbinách.
Celkem je to 5.000 parametrů. Během jednoho
letu tak letecký motor vyprodukuje průměrně
jeden terabyte dat, dle slov Andrease Kappeho
důležitý zdroj informací pro proces MRO: „Tak
je možno přizpůsobit údržbu až do nejmenších
detailů skutečným potřebám.“ Tak je například
opotřebení v pouštních regionech v důsledku
působení písku a prachu větší.
»
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Virtuální stroj redukuje
čas potřebný pro seřízení
a přípravu u samotného
obráběcího centra a
usnadňuje plánování
zakázek.
Andreas Kappe
vedoucí sekce Industrial Services
společnosti MTU Maintenance Hannover

Zleva doprava: Andreas Kappe, vedoucí sekce
Industrial Services společnosti MTU Maintenance
Hannover a (jako zástupci) CNC programátoři Michael
Seifert a Rafael Wilgoschesky, členové projektového
týmu pro pořízení centra DMC 210 FD.

Práce na leteckých motorech, které speciálně
odpružené nákladní automobily většinou přivážejí z Amsterodamu nebo Frankfurtu, začínají vstupním testem, po kterém následuje
demontáž, vyčištění a inspekce komponentů.
Pak jde motor na samotnou precizní opravu a
nakonec k montáži, aby se po finálním výstupním testu opět mohl vrátit do vzduchu. Toto
trvá zpravidla dva až čtyři měsíce. „Tento proces neustále optimalizujeme, abychom zůstali
konkurenceschopní,“ zdůrazňuje Andreas
Kappe. Soustavná modernizace obrábění je v
této souvislosti nutná.
Zvýšení produktivity o 60 %
Rok 2011 byl v tomto ohledu speciálním rokem.
Společnost MTU Maintenance Hannover tehdy
provedla detailní analýzu svých obráběcích
procesů a dospěla k závěru, že flexibilita a
možné vytížení strojního parku nebude v
budoucnosti postačovat. „Kromě toho jsme
zkoumali četné možnosti standardizace,“vzpomíná Marcus Spatz z přípravy práce.
Spolu se svou kolegyní Stefanií Kreftsiek a
CNC-programátory Michaelem Seifertem
a Rafaelem Wilgoscheským si projektový tým
dal za úkol najít pro obrábění řešení, které by
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splňovalo všechny požadavky na produktivitu
a kvalitu. Rychle se ukázalo, že standardní
řešení tomuto požadavku nemohou vyhovět. Ve společnosti DMG MORI nalezli partnera, který tento komplexní projekt podpořil
radami, činy a příslušnou technikou.
Příprava souběžně s hlavním
časem a kompletní obrábění včetně
frézování, soustružení a broušení
Výsledek spolupráce: obráběcí centrum
DMC 210 FD s celkem pěti paletami. „Příprava souběžně s hlavním časem nyní eliminuje většinu vedlejších časů, které nás dříve
limitovaly,“ srovnává Stefanie Kreftsiek práci
na frézařsko-soustružnickém centru s dřívějšími postupy. Totéž platí i pro kompletní
obrábění: „Předtím jsme pro některé opravy
potřebovali až pět strojů a časově náročné
přepínání velmi komplexních komponentů.
Celkem jsme naši produktivitu dokázali zvýšit
o dobrých 60 %.“
Kromě toho přináší kompletní obrábění na
jedno upnutí zřetelně lepší kvalitu. Produktivita centra DMC 210 FD je tak vysoká, že MTU
Maintenance Hannover tento stroj využívá i
pro srovnatelně malé komponenty o průměru

PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA – MTU AERO ENGINES

VÝHODY PRO
KOMPONENTY
LETECKÝCH
MOTORŮ
Kruhový zásobník pro přípravu
souběžně s hlavním časem
(celkem 5 palet)

++ Speciální výměník palet

pro přípravu nadrozměrných
obrobků o průměru až 2.600 mm
++ Úhlové frézovací hlavy a proměřování nástrojů v pracovním prostoru
++ Chladicí zařízení až 80 bar s
temperováním chladicí kapaliny
pro nejvyšší přesnost
++ Filtry o jemnosti až 3 µm
pro integrované broušení
++ Integrovaná kontrola procesu
pro tlak a průtok chladicí kapaliny,
výkon vřetena, posuvové síly, …

MTU Maintenance Hannover využívá velký pracovní
prostor centra DMC 210 FD pro široké spektrum dílů.

pod 1.000 mm. Maximální pojezdy 2.100 mm v
osách X a Y a výška obrobku 1.250 mm ovšem
byly pro specialisty MRO důležitým kritériem,
jak zdůrazňuje Andreas Kappe: „Provádíme
zde výhradně údržbu středních a velkých
leteckých motorů, takže potřebujeme velký
pracovní prostor.“

SIMULACE 1:1 PRO
STOPROCENTNÍ BEZPEČNOST PROCESU
Skutečná bezpečnost procesu díky
měření během procesu a simulaci 1:1
V MTU Maintenance Hannover je povědomí
o vysoce kvalitních a extrémně drahých
obrobcích všudypřítomné. Hodnota jednoho
konstrukčního celku může činit až 2 miliony
EUR. „Chyby jsou absolutně tabu,“, zdůrazňuje
Andreas Kappe. Jako významný nástroj vyzdvihuje Marcus Spatz měření během procesu.

DMG MORI Virtual Machine
Další bezpečnost přináší funkčnost DMG MORI
Virtual Machine, s níž MTU Maintenance
Hannover již nějakou dobu pracuje. Tento
software integruje geometrii, kinematiku
a dynamiku stroje se všemi funkcemi NC a
PLC řízení. „Naše programy díky tomu běží
v praxi absolutně bezpečně,“ chválí Michael
Seifert a doplňujet: „Práce s virtuálním strojem redukuje také čas potřebný na seřizování
a přípravu u centra a usnadňuje plánování
zakázek, protože můžeme kalkulovat s přesnými průběžnými časy.“
Inteligentní programování díky
technologickým cyklům DMG MORI
Na rozdíl od výroby komponentů leteckých
motorů je obráběný objem při opravách
velmi malý. Především jde o to uvést díl opět
do jeho původního stavu. Za tímto účelem
se na poškozené nebo opotřebované místo
plasmovým hořákem nanese kov, který se
následně obrobí na původní rozměr. Přesnost zejména rotačních dílů se pohybuje v
rozsahu mikrometrů, což vysvětluje potřebu
rozsáhlého měření.
»

Exkluzivní technologický cyklus

Broušení – frézování
++ Brusné cykly pro vnitřní,
vnější a rovinné broušení,
orovnávací cykly

++ Zvukové senzory pro
najíždění a orovnávání
Další informace:
techcycles.dmgmori.com

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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TECHNOLOGICKÉ CYKLY DMG MORI A SOFTWAROVÁ ŘEŠENÍ

ŠPIČKOVÉ PROGRAMOVÁNÍ
A NEJVYŠŠÍ
BEZPEČNOST PROCESU
++ Technologický cyklus Broušení: vnitřní, vnější a rovinné
broušení, automatické orovnávání brusného kotouče

++ Technologický cyklus MPC 2.0 – Machine Protection Control
++ Technologický cyklus Proměnlivé otáčky pro eliminaci

Technologický cyklus Broušení
++Kvalita povrchu < 0,4 µm, kruhovitost < 5 µm
++Kvalita 4 pro ø > 120 mm
++Brusné cykly pro vnitřní, vnější a rovinné
broušení, orovnávací cykly
++Zvukové senzory pro najíždění a orovnávání

vibrací díky cílenému přizpůsobení otáček

++ Technologický cyklus s měřicím dotykem ve tvaru L
pro proměřování můstků, drážek a průměrů

++ Speciální cyklus pro inkrementální přistavování v osách X a Y
++ DMG MORI Virtual Machine – plnohodnotná simulace 1:1 včetně
funkčností NC a PLC řízení pro vysokou bezpečnost procesu

Stroj například už před obráběním kontroluje vycentrování obrobků. Měření na těžko
přístupných místech se provádí již během
procesu pomocí měřicího dotyku. Inteligentní
NC-programy pak tato data dokáží využít v
reálném čase. Michael Seifert k tomu říká:
„Stroj například změří průměr dílu a obrábí
jen tam, kde je materiálu příliš mnoho.“
Toto „chytré“ obrábění je výsledkem učicího
procesu po strmé křivce, který v MTU Maintenance Hannover proběhl v oblasti programování. „Po školeních ze strany DMG MORI
jsme byli vynikajícně připravení, ale i potom
proces učení neustále pokračuje v praxi,“
hledí Rafael Wilgoschesky zpět na proběhlý
vývoj. Na jedné straně řídicí systém SIEMENS
nabízí nesčetné možnosti, jak optimalizovat
NC-programy, na druhé straně technologické
cykly DMG MORI značně usnadňují a urychlují
tvorbu programů.
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„Tak je například možno za účelem eliminace vibrací bezproblémově naprogramovat
proměnlivé otáčky nastavením pouhých tří
parametrů.“ Pomocí technologického cyklu
DMG MORI pro integraci broušení jsme mohli
spektrum obráběcích operací na DMC 210 FD
ještě dále rozšířit. „Proces broušení bude
centrálním tématem také na stroji DMC 125
FD duoBLOCK, který DMG MORI zde nainstaluje v r. 2018,“ doplňuje Andreas Kappe.
S moderní technologií vstříc budoucnosti
V důsledku růstu oboru hledí MTU Maintenance Hannover vstříc budoucnosti pozitivně,
uvědomuje si však také výzvy. „Kdykoliv mohou
vzniknout ze strany výrobců nové požadavky.“
Andreas Kappe hovoří ze zkušenosti. Teprve
nedávno nainstalovali pracovníci DMG MORI
nové filtrační zařízení pro centrum DMC 210
FD, protože výrobce leteckých motorů změnil
požadavky na čistotu chladicího média.
«

FAKTA: MTU AERO ENGINES

++ MTU Maintenance Hannover:
tradice v oboru MRO od r. 1999

++ 2.100 pracovníků v závodě
++ Spektrum dodávek: údržba,

opravy a repase leteckých
motorů (GE, Pratt & Whitney,
International Aero Engines, …)
++ Díky MRO mohou letecké
motory pracovat spolehlivě
a bezpečně až 30 let.

MTU Maintenance Hannover GmbH
Münchner Straße 31
30855 Langenhagen, Německo
www.mtu.de
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1. Příprava souběžně s hlavním časem na celkem
šesti paletách eliminuje většinu vedlejších časů.
2. Vystředění rotačních dílů se provádí při přípravě a
následně automaticky kontroluje proměřením na stroji.
3. Měření během procesu pro dodržení požadované
přesnosti v rozsahu mikronů.

FIT FOR THE FUTURE
WITH SINUMERIK

4. Pro opravu komponentů motorů se na poškozené
nebo opotřebované místo plasmovým hořákem nanese
kov, který stroj následně obrobí na původní rozměr.
5. Pomocí DMG MORI Virtual Machine dosahuje
MTU Maintenance Hannover procesní bezpečnost
takřka 100 %.
6. Díky MRO lze letecké motory provozovat
spolehlivě až 30 let.

NEW

OD
OPERATE 4.7

TOP SURFACE – PERFEKTNÍ
POVRCHY OBROBKŮ PRO
V ÝROBU NÁSTROJŮ A FOREM

++Inteligentní vedení pohybů
++Optimální kvalita povrchů
++Snadné ovládání
++Nejvyšší přesnost frézování
++Rychlejší interakce

NX Hybrid Additive
Manufacturing

SMART OPERATE – SINUMERIK
OPERATE OPTIMALIZOVANÝ
PRO DOT YKOVÉ OVL ÁDÁNÍ

++Inteligentní funkce pro zoom a rolování
++Plná kontrola díky ovládání pohybem

www.siemens.com/sinumerik

Die durchgängige
Software-Lösung
für die additive Fertigun
ve spojení
s osvědčeným prostředím
SINUMERIK
Operate
inklusive Simulation
und
Programmierung für Laserauftragschweißen und selektives Laserschmelzen.

siemens.com/plm/additivemanufactur
TECHNOLOGY E XCELLENCE
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TŘÍSKY

PRO VÍTĚZSTVÍ V
ZÁVODĚ INDY 500
Rychlost, přesnost a týmová práce: společnost Andretti Autosport spoléhá v náročné
výrobě dílů na soustružnickou a frézovací
techniku DMG MORI.
Společnost Andretti Autosport, založená v r.
2003 Michaelem Andrettim, zná opojný pocit
být šampiónem – na závodním okruhu i vedle
něj. Nejnovější highlight: již 5. celkové vítězství
při „Greatest Spectacle in Racing“ v Indianapolisu, v legendárním závodě Indy 500.
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Dědictví jména Andretti se zakládá na třech
generacích automobilového sportu. Mario
Andretti slavil rekordní vítězství v Itálii, jeho
syn Michael se později v USA dostal až úplně
nahoru na stupně vítězů. Po konci své aktivní
kariéry automobilového závodníka odstartoval
v r. 2003 projekt „Andretti Autosport“. S osobou Marca Andrettiho je nyní na závodních
okruzích zastoupená již třetí generace.
Andretti Autosport je více než jen úspěšná
značka automobilového sportu. Jméno Andretti
je také symbolem zcela speciální kultury
závodění. Se svou dlouhou rodinnou historií

a neuvěřitelnými rekordy při vítězstvích klade
tato stáj velký důraz na emoční partnerství.
Vášeň v oblasti průmyslu a nárok být lídry
trhu se mají spojit ve společných projektech –
také ve výrobní dílně.
To je důvod, proč společnost Andretti Autosport
již v r. 2010 zvolila DMG MORI za oficiálního
dodavatele strojů. Obě značky žijí nadšením
pro techniku, jsou motorem inovací a ve svých
oborech patří k předním společnostem na trhu.
Není proto divu, že technické partnerství velmi
rychle vedlo k masivnímu zlepšení v důsledku
použitého vybavení od DMG MORI.

PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA – ANDRETTI AUTOSPORT

Příkladné: vysoce precizní sedlo ventilu pro závodní
vozy Andretti Autosport, vyrobené na 5osém univerzálním frézovacím stroji DMU 50 od DMG MORI.

Andretti Autosport sází ve výrobě dílů na soustružnickou
a frézovací techniku DMG MORI, jmenovitě (zleva doprava)
stroje NLX 2500 SY | 700, CMX 1100 V a DMU 50.

Univerzální soustruh
NLX 2500 SY | 700

Celkem jsou ve výrobě Andretti Autosport
instalované tři stroje DMG MORI: univerzální
soustruh NLX 2500 SY | 700, vertikální obráběcí centrum CMX 1100 V a centrum DMU 50.
Speciálně posledně jmenovaný stroj s motorovým vřetenem 18.000 ot/min otevřel firmě
nesčetné možnosti výroby náročných dílů na
jedno upnutí, a to dokonce až po 5osé simultánní obrábění. Jako poslední bylo instalováno
vertikální obráběcí centrum CMX 1100 V s
MAPPS na řízení FANUC, jehož velký pracovní
prostor a zatížení stolu až 1.100 kg umožňuje
použití velkých vícenásobných upínacích přípravků. Pro kompletní obrábění komplexních
dílů z 6 stran se používá stroj NLX 2500 SY |
700. Díky protivřetenu, ose Y a revolveru BMT
s 10.000 ot/min zde lze kompletně, tj. ze všech
stran obrobit jak klasické soustružené, tak i
frézované díly až do finální podoby. Všem soustružnickým i frézovacím aplikacím společný
je požadavek nejvyšší kvality při současně
nejkratších výrobních časech. Jak během

přípravy na sezónu, tak i během závodní
sezóny proběhne každý týden nový inovační
cyklus. Zvládnout však je třeba i neočekávaná
poškození před závodem, pro jejichž opravu
je nutno v nejlepším případě přes noc dostat
k závodnímu okruhu náhradní díl.

FAKTA: ANDRETTI

++ Založení v r. 2003 p.
Michaelem Andrettim

++ Indycar, Indy Lights, Global
Rallycross a formule FIA E

Scott Graves zde může uklidňovat. „Vysoce
stabilní stroje DMG MORI nám poskytují
excelentní kvalitu a přesnost spojenou s
vysokou produktivitou – také však více než
přesvědčivou spolehlivost,“ říká Engineering
Operations Manager společnosti Andretti
Rennsport. Ke kladům patří i výkon hightech řídicích systémů pro rychlé programování a krátké přípravné časy. V komplexních
službách DMG MORI vidí Scott Graves proto
jasný náskok před konkurencí – protože čas
je rozhodujícím faktorem na cestě k vítězství.
Na závodním okruhu stejně jako v dílně.

++ 5násobný vítěz legendárního
závodu Indy 500 v Indianapolisu

++ DMG MORI je od r. 2010 oficiální
„Technical Partner“

++ Úspora času a zvýšení kvality
díky kompletnímu obrábění

Andretti Autosport
7615 Zionsville Rd,
Indianapolis, IN 46268, USA
www.andrettiautosport.com

TECHNOLOGY E XCELLENCE

«

45

MEDICAL EXCELLENCE

MEDICAL
EXCELLENCE
CENTER

++ Dodavatel kompletních řešení pro zdravotnický průmysl

v oblasti soustružnicko-frézovacích a frézovacích technologií,
ULTRASONIC, LASERTEC a aditivní výroby
++ Obrábění celého spektra materiálů: od vysoce pevných
plastů přes nerez a titan až po CoCr
++ Vřetena speedMASTER s až 30.000 ot/min nebo vřetena
HSC do 60.000 ot/min pro nejlepší obráběcí výkony
++ Automatizace optimalizovaná na dané výrobky: zakladač tyčí,
6osý robot nebo paletový systém WH 3 pro MILLTAP 700
++ Exkluzivní technologické cykly DMG MORI, 3D quickSET pro nejvyšší
přesnost dílů, MPC 2.0 s kontrolou řezných sil při vrtání a řezání závitů
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Marcus Krüger
vedoucí Medical Excellence Center, Seebach
marcus.krueger@dmgmori.com

MEDICAL EXCELLENCE

Exkluzivní technologický cyklus

5osé simultánní obrábění
++ Volně tvarované plochy díky
5osé interpolaci na hlavním
vřetenu i protivřetenu

++ Soustružení a frézování s interpolující
osou B vč. soustružení s cyklem ATC
Turning pro vyšší dynamiku stroje

++ Funkce Look Ahead pro kontinuální
proces a inteligentní řízení pohybů
pro perfektní povrchy
Další informace:
techcycles.dmgmori.com

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA – ÖSSUR CORPORATION

AUTOMATIZACE,
TECHNOLOGIE
A KVALITA
PRO ŽIVOT
BEZ HRANIC

Islandská společnost Össur Corporation
vyrábí komplexní díly pro nejmodernější
protézy na celkem dvanácti soustružnických
centrech a univerzálních frézovacích strojích
značky DMG MORI.
Jako jeden z celosvětově největších a nejinovativnějších výrobců protéz má společnost Össur
zásluhu na tom, že pacienti po amputaci opět
nabývají maximum mobility. Jelikož se vesměs
jedná o prémiové produkty vyšších cenových
kategorií pro zdravotně-technický obor, platí i
ve výrobě nejvyšší nároky na kvalitu, které společnost Össur v oblasti obrábění splňuje použitím hightech strojů DMG MORI. Na osmi soustružnických centrech, v tom dvě CTX beta 1250
TC 4A pro soustružnicko-frézovací operace a tři
univerzální frézovací stroje DMU 60 eVo linear,
vyrábí 25 zkušených pracovníků mechanické
výroby komplexní obrobky z hliníku, titanu,
nerezu a plastů.
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Heslo společnosti Össur – Life without Limitations – přesně vystihuje, co Larus Gunnsteinsson, zodpovědný za konstrukci produktů, od
svých výrobků očekává: „Našimi protézami
chceme pacientům po amputaci umožnit
pokud možno normální každodenní život.“
Proto se taky nevidí v konkurenci s jinými
výrobci. „My spíše soutěžíme s lidským tělem.“
Z vývojových prací Laruse Gunnsteinssona a
jeho kolegů vzešel celý sortiment nožních protéz pro různé stupně mobility – od občasného
použití pro starší pacienty přes každodenní
chození u aktivních osob až po výkonový sport.
Helgi Sveinsson, islandský oštěpař, německý
skokan do dálky Markus Rehm nebo sprinterka
a skokanka do dálky Vanessa Low jsou jen tři
prominentní sportovci, kteří během Paralympiád a mistrovství světa se svými „blades“ – tak
jsou nazývány karbonové pružiny – dosahují
stále lepších výkonů.

PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA – ÖSSUR CORPORATION

Našimi protézami
chceme pacientům
po amputaci umožnit
pokud možno normální
každodenní život.
Larus Gunnsteinsson
zodpovědný ve společnosti Össur
za konstrukci produktů

Hlavní pozornost je však věnována pacientům, kteří si přejí každodenní život pokud
možno bez potíží. Larus Gunnsteinsson k
tomu: „Důsledně pracujeme na optimalizaci
chodidel protéz, abychom jejich pohyblivost
a průběh odvalování co nejvíce přiblížili skutečným chodidlům. Dnešní produkty v tomto
směru pokročily již velmi daleko.“
Stabilní stroje pro maximální výkony
Zatímco karbonové destičky v chodidlech
protéz podporují chůzi tím, že akumulují
a pak opět vracejí energii, zajišťují silikonové vrstvy jak pevné spojení mezi protézou
a pahýlem, tak i příjemné nošení tím, že
minimalizují tření mezi přírubou protézy a
pokožkou. Zbytek protéz se sestává z velmi
lehkých a současně stabilních hliníkových,
ocelových, titanových a plastových dílů, které
zásadním způsobem přispívají k stabilitě a
spolehlivosti protézy a tím ve výsledku zajišťují mobilitu uživatelů.
Obrobně, ve které Gunnar Eiríksson a Hrafn
Davíðsson pracují jako supervizoři, se proto ve
společnosti Össur dostává zvláštní pozornosti:
„Obrábění těchto komplexních obrobků vyžaduje vysoký obráběcí výkon a stabilní stroje.
Tuto kombinaci jsme už před mnoha lety našli
u DMG MORI.“

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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»

PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA – ÖSSUR CORPORATION

1

2

1. – 3. Stabilita a vysoký obráběcí výkon strojů DMG MORI umožňuje
vysoce přesné obrábění komplexních dílů protéz z hliníku, oceli nebo titanu.
4. Larus Gunnsteinsson, zodpovědný ve společnosti Össur za konstrukci produktů

Od té doby se strojní park průběžně rozšiřoval až na dnešních dvanáct modelů. Ve výrobě
dominují vedle tří DMU 60 eVo linear především soustružnická centra tohoto výrobce: tři
CTX beta 800 4A, dvě CTX 1250 TC 4A a dva
modely TWIN – předchůdci dnešních soustružnických automatů SPRINT. Vývojové oddělení
získalo jeden soustruh NEF 400 a jeden univerzální frézovací stroj DMU 60 monoBLOCK.
„Stabilitu strojů vnímáme každý den, protože
je našimi obrobky extrémně zatěžujeme,“
shrnuje Gunnar Davíðsson. Díky minimálním
vibracím při obrábění lze efektivně vyrábět i
vysoce přesné díly – tolerance se často pohybují v rozsahu setin.

Chodidla protéz se podrobují
náročným testům, než jsou
schválena pro uvedení na trh.
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Produktivita díky automatizaci
a kompletnímu obrábění
Efektivní a především produktivní výroba je
nutná i z důvodu vysoké poptávky. „Denně
obrábíme v průměru 2.300 dílů, velikost dávek
se obvykle pohybuje mezi 500 a 1.000 kusy,“
vysvětluje Hrafn Davíðsson. Kromě toho při-

PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA – ÖSSUR CORPORATION

3

náší neustálý vývoj produktů do výroby stále
nové díly. „Jakmile dokončíme nový návrh,
můžeme během dvou týdnů dodat hotový
produkt.“ Od konstrukce a programování
CAM přes obrábění až po měření a eloxování hliníkových dílů je výroba dobře vytížená.
Dvěma směnami přes den a bezobslužnou

KOMPLETNÍ
OBRÁBĚNÍ
PRO V YSOKOU
PRODUKTIVITU
noční směnou zvládá tým požadované objemy
výroby. Tím se vysvětluje také důsledná automatizace strojů. Zakladače tyčí zajišťují přísun
materiálu k soustruhům, roboty vkládají díly
do obráběcích center.

4

Také kompletní obrábění je pro společnost
Össur velkým tématem. Zejména soustružnicko-frézovací centra řady CTX beta TC si
zde zasluhují pozornost, jak uvádí Gunnar
Eiríksson: „Na těchto modelech obrábíme
komplexní geometrie, které jsme dříve museli
vyrábět na dvou strojích a na více upnutí.“
Bez manuálního přepínání se jednak zvýšila
kvalita, ale také dosáhla působivá úspora
času. „Optimalizace průběžných časů má u
nás vysokou prioritu. Už redukce obráběcího
času o několik málo sekund se při našich
velkých počtech kusů projeví,“ doplňuje
Hrafn Davíðsson.
«

FAKTA:
ÖSSUR CORPORATION

++ Společnost Össur je od r. 1971
předním výrobcem nožních
protéz a silikonových výstelek
++ 3.000 pracovníků v 35 závodech
po celém světě
++ Ročně firma vyrobí
500.000 protéz
++ Ve výrobě silikonových výstelek se
ročně zpracuje 150 tun silikonu
++ Obrobny zpracují 100 tun
hliníku, oceli, titanu a plastů.

Össur
Grjothals 1 – 5
110 Reykjavik, Island
www.ossur.com
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PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA – YDM CORPORATION

PŘESNOST DÍLŮ

99,98 %

V NEPŘETRŽITÉM PROVOZU „24/7“

Japonská společnost YDM CORPORATION
sází ve výrobě přesných kleští pro čelistní
ortopedii na frézovací techniku a integrované
automatizované systémy DMG MORI.
Kvalita je pro dodavatele zdravotnické techniky zásadním a komplexním tématem. „Veškeré obráběcí operace na našich přesných
kleštích proto podléhají velice přísnému řízení
kvality,“ zdůrazňuje Nobuhisa Sakurai, generální manažer divize Vývoj japonské společnosti YDM CORPORATION. Odměnou za toto
úsilí je zmetkovitost pouhých 0,02 %.

ŘADA CMX V

SYSTÉM AWC
PRO MANIPULACI
S PALETAMI
HIGHLIGHTS

++ Zásobník AWC na

114 palet pro obrobky do
ø 230 × 150 mm a 50 kg
++ Volitelně až ø 350 × 300 mm, 80 kg;
(počet míst na vyžádání)
++ Určeno pro NMV 3000 DCG
nebo CMX 600 V s MAPPS
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Jako velkou výzvu současnosti vidí Nobuhisa
Sakurai trvalé plnění vysokých kvalitativních
měřítek, zejména ve světle stále rostoucí
poptávky. To platí zejména pro třískové obrábění ortodontických kleští pro čelistní ortopedii. „Kleště se vyrábějí z martensitického
nerezu SUS420J2 (odpovídá jakosti X30Cr13
v Evropě), materiálu, který se kvůli vysoké
houževnatosti dá obrábět jen velmi těžko,“
popisuje Nobuhisa Sakurai.
Dynamika a přesnost při 5osém obrábění
Co do výrobní techniky sází YDM na komplexní podporu od DMG MORI. Donedávna se
přitom páky kleští obráběly kompletně nahotovo na dvou přesných vertikálních centrech
NMV 3000 DCG.
Nyní podporuje frézovací techniku YDM
jeden stroj CMX 600 V s řízením MAPPS a
plně automatickým výměníkem palet AWC.
Na něm se frézují přesné dosedací plochy
základních komponentů kleští, zatímco se
obě centra NMV 3000 DCG starají už jen o

přesné filigránní geometrie špiček kleští.
Modely řady CMX V od DMG MORI (k dispozici
s řízením SIEMENS, HEIDENHAIN a MAPPS)
patří od r. 2015 k nejvíce prodávaným strojům
v tomto segmentu.
CMX 600 V s paletovým systémem AWC
„Paletový systém AWC centra CMX 600 V nabízí
místo pro 114 palet se surovými i obrobenými
díly a tím dostatečnou rezervu pro nepřetržitou výrobu „24/7“, vysvětluje Toru Miyazato,
Deputy Manager výrobní divize. Vedle vysoké
produktivity a trvalé přesnosti výrobní buňky
vyhovuje tento systém i nejvyšším kvalitativním
nárokům, jak zdůrazňuje Keiichi Momiyama:
„Obrábění styčných ploch je nejdůležitějším
krokem pro kvalitu a ergonomii koncového
produktu. I při střídavé výrobě obou pák dosahujeme díky tuhosti a trvalé přesnosti strojů
zmetkovitost blízkou nule.“ Alternativně vybavuje DMG MORI všechny stroje CMX V také
paletovým systémem PH 150 pro hmotnost
palet až 150 kg nebo 250 kg a s časem výměny
palet pod 40 sekund.

CMX V / CMX U ŘADA
NEW

HEIDENHAIN MULTI-TOUCH –
NOVÝ STANDARD 3D ŘÍZENÍ PRO
VŠECHNY STROJE CMX V A CMX U
NEJVYŠŠÍ SPOLEHLIVOST

NEW

++ 3D řídicí technologie
++ Lepší přehled díky

ví cedotykové obrazovce 19″

++ Lepší kontrola a informovanost
o stavu stroje

++ Naklápění panelu až o 45 °
pro příjemnější práci

++ DMG MORI SMARTkey

s přídavnou pamětí 8 GB

Kompetenční tým společnosti YDM před strojem
CMX 600 V se zásobníkem AWC na 114 palet a oběma
stroji NMV 3000 DCG (zleva doprava): Katsumi Sato
(Manager, Production Division), Toru Miyazato (Deputy
Manager, Production Division), Nobuhisa Sakurai
(General Manager, Development Division), Keiichi
Momiyama (Engineer) a Hikaru Ogasawara (Engineer).

EFEKTIVNĚJŠÍ OBSLUHA

++ Rychlý a snadný přístup

k parametrům a uživatelským datům

++ Správa a dokumentace dat
zakázek a procesů

++ Efektivní programování a správa dat

ivč. programování volně tvarovaných kontur,
importu DXF * a funkce Look Ahead *

Zvýšení produktivity o 200 %
Jak CMX V tak i oba stroje NMV jsou v trvalém
provozu „24/7“, 360 dní v roce. Celkem se tím
podařilo zvýšit produktivitu na trojnásobek. S
pohledem do budoucnosti Nobuhisa Sakurai
vysvětluje: „Na základě několika nově vyvinutých možnosti vidíme velký potenciál, který
nám díky propojení centra CMX V s oběma
stroji NMV umožní další výrazné posílení
naší výkonnosti.“
«

FAKTA: YDM CORPORATION

++ Přední výrobce dentální
techniky s vysokou kompetencí
v oblasti vývoje produktů
++ Přesné vysokorychlostní obrábění ortodontických kleští pro
čelistní ortopedii na strojích
CMX 600 V a NMV 3000 DCG
++ Výroba „24/7“ s paletovým
systémem AWC od DMG MORI
se 114 paletovými místy

volitelně

*

VYŠŠÍ KOMFORT OBSLUHY

++ Zjednodušené a spolehlivé ovládání

pomocí plnohodnotné klávesnice ASCII

++ 3D simulace s komfortními funkcemi
ovládanými dotekem

AUTOMATIZACE

PH 150 – INTEGROVANÉ
AUTOMATIZAČNÍ ŘEŠENÍ
DMG MORI PRO VŠECHNY
STROJE CMX V A CMX U

CMX 50 U s
manipulací s
paletami PH 150

YDM CORPORATION
Headquarters: 6-5-20 Tabata,
Kita-ku, Tokyo 114-0014, Japonsko
www.ydm.co.jp/en-new

HIGHLIGHTS

++ Max. nosnost 150 kg (volitelně 250 kg)
++ 10 palet 320 × 320 mm, volitelně 6 palet
400 × 400 mm, 12 palet ø 210 mm, atd.

++ Čas výměny palety < 40 s

TECHNOLOGY E XCELLENCE
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ŘADA CLX

Kompletní obrábění komplexních obrobků z 6 stran
s protivřetenem a osou Y se zdvihem až 120 mm.

NEW

PROTIVŘETENO
PRO KOMPLETNÍ
OBRÁBĚNÍ Z 6 STRAN
CLX 550

KRUHOVITOST
< 3 µm A KROUTICÍ
MOMENT 630 Nm
HIGHLIGHTS

++ Těžké obrábění s hlavním

vřetenem až 630 Nm a 33 kW
(max. 3.250 ot/min)
++ Kompletní obrábění komplexních
obrobků z 6 stran s protivřetenem
a osou Y s pojezdem 120 mm
++ Vynikající stabilita,
optimální pro těžké obrábění
s mezními parametry
++ Lineární vedení pro maximální
dlouhodobou přesnost
++ K dodání s řízením
SIEMENS nebo FANUC
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V oblasti univerzálních soustružnických center DMG MORI otevírají univerzální soustruhy
CLX uživatelům zcela nové možnosti kompletního obrábění. Řada CLX zde sází na nabídku
modulárních řešení pro nejrůznější branže –
v tom automobilový průmysl nebo všeobecná
výroba strojů a zařízení.
Moderní CNC soustružnické centrum musí být
produktivní a flexibilní, umožňovat snadnou
obsluhu a pokrývat široké spektrum dílů. Pro
řadu CLX od společnosti DMG MORI je toto
samozřejmostí. Nejlepším dokladem je zde
kruhovitost < 3 μm, vysoká axiální i radiální
přesnost a stabilní konstrukce stroje pro nejvyšší výkon až po těžké obrábění s krouticím
momentem až 630 Nm při 3.250 ot/min. Navíc
lze soustružnická centra CLX rozšiřovat podle
požadavků zákazníků i za hranice uváděných
základních vlastností. K tomu nabízí hightech

modulární systém CLX nejrůznější hardwarová
i softwarová řešení a rozsáhlé technologické
opce i technologické cykly DMG MORI.
Tak například rozšířila společnost DMG MORI
v poslední době široké spektrum strojů CLX
o varianty s osou Y se zdvihem až 120 mm pro
mimoosé obrábění a o verzi s protivřetenem
pro kompletní obrábění ze 6 stran.
Dalším highlightem programu CLX jsou různorodé možnosti automatizace – v tom i nejnověji
vyvinutý portálový manipulační systém GX 6.
Navíc jsou všechny stroje CLX nyní vybavovány také panelem DMG MORI SLIMline 15″ s
řízením FANUC (jako alternativa k DMG MORI
SLIMline 19″ Multi Touch s řízením SIEMENS).
«

ŘADA CLX
1

SNADNÁ
AUTOMATIZACE!

2

CLX 350 S GX 6

GX – PORTÁLOVÝ ZAKLADAČ
PRO ŘADU CLX

Technologické cykly DMG MORI
1. Proměnlivé otáčky: ELIMINACE vibrací
díky cílenému přizpůsobení otáček
2. Easy Tool Monitoring 2.0: eliminace
škod při zlomení nebo přetížení nástroje

HIGHLIGHTS

++ Plně automatický portálový systém

s dvojitým tříbodovým centrovacím chapačem

++ Obrobky do ø 200 × 150 mm a max. 6 kg,

zásobník obrobků jako stohovací zásobník
(max. 10 etáží × 70 kg)

++ Volitelné teleskopické rameno

NEW

pro haly s nízkými stropy

++ Snadné programování a seřizování

díky integraci do řídicího systému stroje

++ Měřicí systém pro obrobky a nástroje

CLX NYNÍ
TAKÉ S FANUC

ZÁKLADNÍ FAKTA: ŘADA CLX
Technická data

CLX 350

CLX 450

CLX 550

Délka soustružení max

mm

530

555

1.225

Točný průměr max

mm

320 / 250*

400/315**

480/425**

Výkon (40 % zatíž.)

kW

16,5

25,5

33

Otáčky vřetena

min-1

5.000

4.000

3.250

Soustružnická spec.

V1

Frézovací spec.

V3

Osa Y

V4

Protivřeteno

V6

–

Výroba s minimální obsluhou díky desetietážovému
stohovacímu zásobníku (max. 10 × 70 kg) pro obrobky
do ø 200 × 150 mm a max. 6 kg.

Všechny informace k
automatizačním řešením DMG MORI:
automation.dmgmori.com

k dispozici, – není k dispozici, * doporučení, ** verze V4 s osou Y
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PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA – SCHUNK GMBH & CO. KG

„24/7“ S 97 %
5OSÉHO FRÉZOVÁNÍ
S POLOHOVÁNÍM 5 µm

Změna paradigmat ve společnosti SCHUNK s
automatizovanou 5osou technologií a frézařsko-soustružnickým obráběním od DMG MORI.
Dvěma novými výrobními systémy od DMG MORI
společnost SCHUNK GmbH & Co. KG nedávno
zrevolucionovala obrábění upínacích čelistí pro
soustruhy. Místo dřívější vícestupňové výroby
se nyní všechny výrobní operace realizují na
dvou vysoce moderních výrobních jednotkách
DMG MORI. Nejvyšší flexibilitu zaručuje nový
5osý výrobní systém se speciálně vyvinutou
upínací technikou pro obrábění 400 variant
obrobků. Pomocí frézařsko-soustružnického
stroje dokázala společnost SCHUNK v rámci
druhého projektu zredukovat průběžný čas při
výrobě speciálních upínacích čelistí „na jeden
průchod“ na polovinu.
„Průkopník má odvahu jít novými cestami,“ zní
citát p. Heinz-Dietera Schunka, výkonného
společníka společnosti SCHUNK, výrobce
chapačových systémů a upínací techniky s
hlavním sídlem v německém městě Lauffen
am Neckar. Se svými 11.000 produkty nabízí
tento podnik největší sortiment chapačových
systémů a upínací techniky na světě, a současně i nejširší program standardních komponentů chapačů. Tato různorodost produktů
vyžaduje vysokou flexibilitu procesů.

DMC 125 U duoBLOCK:
Velký pravoúhlý pracovní prostor umožňuje
použití upínacích věží s až 36 upínacími místy.
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Právě v tomto bodě hrozilo, že sekvenční
výroba narazí na své hranice jak co do produktivity, tak i po ekonomické stránce. Už
jen frézování v části měkkého obrábění se
provádělo na až čtyři upnutí. Důsledkem byly
dlouhé přípravné i skladovací časy. Johannes
Ketterer, vedoucí sekce upínací techniky v
závodě Lauffen, se proto se svým týmem
rozhlížel po nových koncepcích výroby.

PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA – SCHUNK GMBH & CO. KG

HIGHLIGHTS
++ DMC 125 U duoBLOCK se zvýšenou

přesností: přesnost polohování
5 µm u všech lineárních os
++ Vytížení až 97 % v provozu
„24/7“ díky automatizovanému
5osému obrábění
++ Regálový zásobník se dvěma přípravnými místy pro 16 palet do 2.500 kg
++ Kompaktní kolový zásobník
s 243 místy
++ DMC 80 FD duoBLOCK:
díky frézařsko-soustružnické
technice o 50 % kratší průběžný
čas při výrobě speciálních čelistí
++ Vysoká stabilita pro výkonné
soustružení s nepřetržitým řezem
++ Přesnost a kvalita povrchu
eliminují potřebu broušení
Společnost SCHUNK nabízí v podobě 11.000 produktů
největší sortiment chapačových systémů a upínací
techniky na světě, a současně i nejširší program
standardních komponentů chapačů.

DMC 125 U duoBLOCK –
automatizovaná produkce
400 variant obrobků
Cílem bylo vyrábět všech 400 variant čelistí
v dávkách o velikosti 20 až 80 kusů na jediném obráběcím centru ve velkých upínacích
věžích. Pro maximalizaci vytížení strojů měl
být napojen paletový systém. Pětiosé obráběcí
centrum DMC 125 U duoBLOCK s výměníkem
palet od DMG MORI se pro tento úkol ukázal
jako vhodný stroj.

HMOTNOST PALET
AŽ 2.500 kg
Příprava na 100 % souběžně s
hlavním časem díky jedinečnému
kolovému zásobníku
Velký pravoúhlý pracovní prostor centra
DMC 125 U duoBLOCK umožňuje umístění
obrobků až ø 1.250 × 1.600 mm a je tak předurčený pro použití velkých upínacích věží.
Maximální zatížení palet bylo z důvodu pou-

žití těžkých upínacích přípravků zvýšeno díky
speciální konstrukci ze standardních 2.000 kg
na 2.500 kg. Velká rozmanitost obrobků a použití sesterských nástrojů si vyžádaly instalaci
kolového zásobníku s 243 místy.
Tento zásobník nástrojů nejen extrémně šetří
prostor, nýbrž umožňuje přípravu souběžně
s hlavním i vedlejším časem. „Na trhu se v
této potřebné kapacitě najdou téměř výhradně
velké řetězové zásobníky. Kompaktní a
extrémně rychlý kolový zásobník od DMG MORI
je v tomto ohledu prakticky jedinečný,“ říká
Johannes Ketterer.
Výměna přípravků na 36 upínacích
místech za méně než 15 minut
Paletový systém se dvěma přípravnými místy
nabízí prostor pro celkem 16 palet. Obrábění
probíhá na velkých horizontálních upínacích
věžích, z nichž každá má až 38 upínacích míst
vybavených upínacími bloky TANDEM společnosti SCHUNK.
Na tyto upínací bloky se konstruují rychlovýměnné přípravky, které se zcela obejdou bez
šroubů a dají se vyměňovat pomocí čepů s
kuličkovou aretací nebo magnetů. Výsledek:

jednu upínací věž s až 36 upínacími místy
lze z jednoho dílu na jiný přezbrojit za méně
než 15 minut.
Přesnost polohování < 5 µm v X, Z a Z
Také obráběcí proces je koncipovaný pro
nejdelší možnou dobu práce. Najíždění na
nulové body se neprovádí, to si pak ale u stroje
i upínacích prostředků žádá nejvyšší přesnost.
Obráběcí centrum DMC 125 U duoBLOCK se
zvýšenou přesností je vybavené kompletně
chlazenými pohony posuvů, temperováním
chladicí kapaliny a tepelným krytem pro eliminaci vlivu průvanu, čímž je stroj téměř dokonale chráněný před vlivy okolí. Výsledkem je
přesnost polohování < 5 µm v osách X, Y i Z.
Vytížení stroje 97 % v 24hodinovém provozu
Příprava, plnění a vyprazdňování palet ve
věžovém zásobníku se provádí souběžně s
hlavním časem. „V dobrých dnech dosahujeme při provozu strojů 24 h vytížení 97 % – a
to při extrémní různorodosti variant obrobků,“
podtrhuje Johannes Ketterer.
»
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PŘÍBĚH
CELOS –ZÁKAZNÍKA
DIGITAL FACTORY
– SCHUNK GMBH & CO. KG

DMC 80 FD duoBLOCK –
o více než 50 % kratší průběžné
časy díky kompletnímu obrábění
Vedle 1.200 standardních upínacích čelistí se
vyrábějí i četné specifické varianty dle potřeb
zákazníků, z nichž zhruba 25 % vyžaduje soustružnické operace, které se doposud realizovaly po frézovacích operacích samostatně
na soustruhu. V zájmu rychlejší a flexibilnější
reakce na požadavky zákazníků se společnost SCHUNK rozhodla pro pořízení stroje
DMC 80 FD duoBLOCK od DMG MORI, prvního frézařsko-soustružnického centra.

V dobrých dnech se
při provozu strojů
24 h dosahuje vytížení 97 %.
Johannes Ketterer,
jednatel sekce vlevo, společně s vedoucím výroby
Jochenem Steinkem u stroje DMC 125 U duoBLOCK

Na tomto 5osém obráběcím centru se nyní
kompletně obrábějí speciální čelisti v dávkách o třech až dvanácti kusech. Systém
upínání v nulovém bodě VERO-S společnosti
SCHUNK byl adaptován pro nasazení na stůl
frézařsko-soustružnického centra. Johannes
Ketterer je nadšený tuhostí strojů duoBLOCK:
„Tuhost stroje DMC 80 FD duoBLOCK umožňuje dokonce soustružení s nepřerušovaným
řezem. Nyní stále více soustružíme a frézu-

jeme kalené materiály, což ušetří celé procesní
kroky a tím i skladovací časy.“ Pro optimalizaci
přípravných časů byl implementován digitální
procesní řetězec. V přípravě práce se vytvoří
a prosimulují obráběcí programy a nadefinují
upnutí. „Celkem se nám tak podařilo zkrátit
průběžný čas na méně než polovinu,“ odhaduje
vedoucí sekce upínací techniky.
Výroba v kvalitě broušení díky
koncepci duoBLOCK a upínacím
prostředkům SCHUNK
S výsledky je vedení společnosti SCHUNK
veskrze spokojené. V obou případech se
podařilo snížit počet upnutí, což se odrazilo v
kratších průběžných časech i vyšší přesnosti.
Díky perfektní synergií strojů DMG MORI a
upínacích prostředků Schunk bylo možno
místy ušetřit dokonce celé procesní kroky.
«

Dr.-Ing. Edmond Bassett
Head of Technology Development,
GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH
edmond.bassett@dmgmori.com

Exkluzivní technologické cykly DMG MORI

O 60 % RYCHLEJŠÍ
PROGRAMOVÁNÍ
NEŽ V DIALOGU
Exkluzivní technologické cykly DMG MORI jsou
skutečnými pomocníky při dílenském programování
pro vyšší produktivitu a bezpečnost a pro rozšíření
možností strojů.

++ Přehledná struktura programů
++ Až o 60 % rychlejší programování
++ Minimalizace chybovosti díky
dialogovému programování

++ Nové technologie (gearSKIVING, grinding)
++ Využití technologického know-how
pro všechny programy
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Další informace
k technologickým cyklům:
techcycles.dmgmori.com

PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA –CELOS
SCHUNK
– DIGITAL
GMBH &FACTORY
CO. KG

1
FAKTA: SCHUNK

++ Založení v r. 1945 jako
mechanická dílna

++ 3.000 pracovníků v devíti
závodech a 33 samostatných
zahraničních společnostech,
distribuční partneři ve více
než 50 zemíchn
++ Celosvětově jedinečné:
11.000 standardních
komponentů pro chapačové
systémy a upínací techniku
2
SCHUNK GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 106 - 134
74348 Lauffen/Neckar, Německo
www.schunk.com

1. Technologické cykly DMG MORI podporují
obsluhu při přípravě a seřizování parametrů
MPC (Machine Protection Control) pro maximální
bezpečnost v automatizovaném procesu.
2. Vysoce flexibilní automatizovaná výroba více
než 400 obrobků na centru DMC 125 U duoBLOCK
s 16 místným zásobníkem palet.

MPC 2.0

3D quickSET

++ Kontrola vibrací během procesu
++ Rychlé vypnutí stroje v případě havárie
++ Manuální vyjetí i při naklopené

SOUSTRUŽENÍ

FRÉZOVÁNÍ

++ Soubor funkcí pro kontrolu

++ Měření a korekce polohy rotačních

MACHINE PROTECTION CONTROL

NEW

rovině obrábění
++ NEW: kontrola krouticího momentu
++ NEW: doporučeno s paketem
„Ochrana“ pro stroje CTX TC

SOUSTRUŽENÍ / FRÉZOVÁNÍ

a korekci kinematické přesnosti
4- a 5osých strojů
++ Pro všechny varianty hlav a osy stolu

a naklápěcích os (C4, C3, B)

++ Možnost kompenzace průhybu
++ Možnost použití v kombinaci se

standardním dotykem zákazníka
(doporučení: Renishaw, Blum)
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PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA – SKF MARINE GMBH

Čas jsou peníze: společnost SKF Marine zaručuje nejkratší dodací
lhůty náhradních dílů pro nejkratší prostoje lodních motorů.

NÁHRADNÍ DÍLY DO
24 H PO CELÉM SVĚTĚ DÍKY
FRÉZAŘSKO-SOUSTRUŽNICKÉ
TECHNICE
++ 3 × DMU 125 FD duoBLOCK a 2 × DMC 80 FD duoBLOCK
páteř výroby hřídelí

++ Kompletní obrábění pro redukci přípravných časů,
zkrácení průběžných časů a vyšší kvalitu

++ Díly do průměru 1.600 mm automatizovaně díky
integrovanému výměníku palet
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PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA – SKF MARINE GMBH

V případě poškození
vyrobíme a dodáme
náhradní díl do 24 hodin
– po celém světě.
Norbert Mäder
vedoucí výroby hřídelí ve společnosti
SKF Marine, Hamburg

Kratší průběžné časy a vyšší přesnost:
pomocí pěti frézařsko-soustružnických
strojů řady duoBLOCK od DMG MORI zrealizovala společnost SKF Marine výrobu
připravenou na budoucnost.
Rejdařství a loděnice profitují již déle než 70 let
z know-how, které společnost SKF Marine
GmbH v Hamburgu vkládá do výroby hřídelí
a stabilizátorů. Se začleněním do koncernu
SKF v roce 2013 začala pro dřívější společnost Blohm + Voss Industries GmbH a jejích
zhruba 350 dlouholetých pracovníků také
modernizace výroby, protože v loďařském
průmyslu se nároky na flexibilitu, dodací
lhůty a kvalitu dílů neustále zvyšují. Pořízením dvou center DMC 80 FD duoBLOCK a
tří DMU 125 FD duoBLOCK za poslední tři
roky zrealizovala společnost SKF Marine ve
své výrobě velký inovační skok a může nyní
úspěšně čelit výzvám oboru vystaveného tvrdému konkurenčnímu boji.
Dlouhá doba výstavby nové lodě a zdánlivě
pomalá plavba námořních obrů po hladině
oceánů může klamat: ve výrobě lodí dnes
reálně vládně spěch. „V případě poškození
vyrobíme a dodáme náhradní díl do 24 hodin –

po celém světě,“ vysvětluje extrémní případ
Norbert Mäder, vedoucí výroby hřídelí ve společnosti SKF Marine. Každá hodina strávená
v přístavu znamená obrovské náklady. „Ale i
za normálních podmínek činí dodací lhůta do
loděnice dnes už jen dva týdny. Dříve to byly
čtyři týdny, nebo také šest.“ Dalším charakteristickým rysem loďařské branže jsou vysoké
nároky na kvalitu, jde jak o provozní spolehlivost, tak i o rostoucí ekologické požadavky.
To se týká především těsnicích prvků – jichž
SFK Marine dodává na trh přibližně 60.000 –
protože brání pronikání mořské vody do ložisek hřídelí a naopak úniku oleje do moře.
„Proto naše produkty neustále zdokonalujeme,“
vysvětluje Norbert Mäder.
Kompletní obrábění na jedno upnutí
Požadavky zákazníků a technický rozvoj mají
velké dopady na výrobu. Proto jsou v ohnisku
pozornosti inovativní řešení pro výrobu, jak
ukazují nejnovější investice. „Dříve jsme naše
těsnicí prvky soustružili, frézovali a vrtali v
několika procesních krocích na různých strojích,“ vzpomíná Norbert Mäder. „To nás stálo
mnoho času a byli jsme velice nepružní.“ S
frézařsko-soustružnickými stroji DMG MORI
se výroba náročných dílů zásadně zlepšila.
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PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA – SKF MARINE GMBH

Spektrum nasazení strojů DMU 125 FD duoBLOCK
sahá od těžkého obrábění až po precizní obrábění
těsnicích prvků s přesností mikrometrů, určených
pro hřídele o průměru až 1.600 mm a vyráběných
ze širokého spektra materiálů – od šedé litiny přes
chromové ocele až po bronz.

FRÉZAŘSKOSOUSTRUŽNICK Ý STŮL

NEPŘEKONATELNÉ
KNOW-HOW,
VÍCE NEŽ 20 LET
ZKUŠENOSTÍ
HIGHLIGHTS

++ Kompletní obrábění s 5osým

frézováním a soustružením na
jedno upnutí
++ Pohon Direct Drive s minimálním
opotřebením a vysokým krouticím
momentem, např. 6.200 Nm u stroje
DMU 125 FD duoBLOCK
++ Snadná příprava díky elektronickému vyvažování a hydraulickému
upínání obrobků
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Jak obě centra DMC 80 FD duoBLOCK, tak i
tři DMU 125 FD duoBLOCK – poslední bylo
instalováno v prosinci 2017 – značně zvýšila
produktivitu výroby SKF Marine, soudí Norbert Mäder: „Kompletní obrábění na jednom
stroji je výrazně rychlejší a zásadním způsobem přispívá k vyšší přesnosti, protože
odpadá manuální přepínání.“ Tak je možno
stroje také lépe vytěžovat.

díly o průměru až 1.600 mm. „To je možné díky
tomu, že jsme se vzdali integrovaného výměníku palet,“ doplňuje vedoucí výroby. Zvláštností všech pěti strojů jsou sklíčidla SCHUNK
se 6 sklopnými samovyrovnávacími čelistmi.
Ve srovnání s běžnými tříčelisťovými sklíčidly
zaručují maximální kruhovitost a umožňují tak
dosažení vyšší přesnosti obrobených dílů. U
SKF Marine se tolerance obvykle pohybují

duoBLOCK AS IT‘S BEST: KOMPLETNÍ
FRÉZAŘSKO-SOUSTRUŽNICKÉ OPERACE V
ROZSAHU MIKROMETRŮ
Kompletní frézařsko-soustružnické
obrábění až do ø 1.600 mm v
setinových tolerancích
Frézařsko-soustružnické stroje DMG MORI
přesvědčily Norberta Mädera a jeho kolegy
také proto, že dokáží pokrýt extrémně široké
spektrum vyráběných dílů. Menší díly se
vejdou na DMC 80 FD duoBLOCK, zatímco
tři centra DMU 125 FD duoBLOCK obrábějí

v řádu několika málo setin. „Na těch třech
velkých strojích používáme speciálně vyvinuté
lehké varianty sklíčidel, takže máme k dispozici až 1.000 kg užitné hmotnosti,“ upřesňuje
Norbert Mäder. Spektrum používaných materiálů sahá od bronzu přes šedou litinu až po
chromovou ocel, což je tvrdou zkouškou i pro
životnost strojů. „Těžké obrábění patří k našemu
každodennímu chlebíčku.“

PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA – SKF MARINE GMBH

Lepší plánování
kapacit díky jednotné filozofii řízení
Nové stroje DMG MORI umožnily společnosti
SKF Marine také flexibilnější plánování personálu. Norbert Mäder poukazuje na jednotné
řídicí systémy: „Pracovníci mohou prakticky
stejně dobře pracovat na všech pěti strojích
a v případě potřeby se navzájem nahrazovat.“ K tomu přistupuje lepší příprava práce:
„Konstrukci a programování dílů převedeme
na SIEMENS NX, abychom mohli NC-programy přenášet na stroje centrálně.“ V tom
vidí vedoucí výroby důležitý krok k další digitalizaci: „S optimálním plánováním, správou
a dokumentací výroby můžeme perfektně
reagovat na proměnlivý počet přicházejících
zakázek.“ V dlouhodobém horizontu vidí v souhře strojních technologií a digitalizace cestu k
výrobě připravené na budoucí požadavky.

Spolehlivý partner ve výrobě
Na spolupráci s DMG MORI se Norbert Mäder
dívá vesměs kladně – jednak kvůli osvědčené výrobní technologii a širokému produktovému portfoliu: „Také v jiných částech
naší výroby jsme již pořídili modely ze sortimentu DMG MORI – jedno centrum DMU 75
monoBLOCK a jeden soustruh CTX beta 800.“
Na druhé straně si cení služeb tohoto výrobce:
„Tak jak naši montéři v případě potřeby dorazí
i s náhradním dílem během 24 hodin k zákazníkovi, tak i technici DMG MORI jsou rychle u
nás, aby minimalizovali prostoje našich strojů.“
«

CELOS s řízením SIEMENS jako jednotná řídicí technologie umožňuje
flexibilní nasazení pracovníků u frézařsko-soustružnických strojů.

FAKTA: SKF MARINE GMBH

++ S více než 70 lety zkušeností
vyrábí SKF Marine hřídele a
stabilizátory pro lodě
++ SKF Marine má na trhu přibližně
60.000 těsnicích prvků
++ Poškozený díl nahradí pracovníci
společnosti do 24 hodin –
po celém světě
++ Servisní partnerství pro nejvyšší
užitnou hodnotu

SKF Marine GmbH
Hermann-Blohm-Straße 5
20457 Hamburg, Německo
www.skf.com

Vlastní zodpovědnost se píše velkými písmeny. Programy se vytvářejí
externě pomocí NX CAM, lidé a stroje v dílně zajišťují perfektní kvalitu.
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DIE & MOLD – DMU 340 GANTRY

NOVÉ MĚŘÍTKO
V OBLASTI GANTRY
HIGHLIGHTS: DMU 340 GANTRY

++ Stabilita: jednodílné termosymetrické lože z

EN-GJS-600 pro maximální tuhost a přesnost

++ Dynamika: lineární pohony u os X a Y se zrychlením
až 0,5 g (volitelně), smýkadlo s integrovanou osou
C s přímým pohonem pro maximální dynamiku při
5osém simultánním obrábění

++ Modularita: možnost rozšíření na 6.000 mm
v ose X a 1.500 mm v ose Z

PRACOVNÍ
PROSTOR

12 m3

Technická data

DMU 340 Gantry

Pojezd X / Y / Z

mm

3.400 / 2.800 / 1.250

Rychloposuv X / Y / Z

m/min

70 / 70 / 60 (90 / 90 / 60)*

Zrychlení X / Y / Z

m/s

4/4/5

Hmotnost obrobku max.

kg

*

2

s lineárním pohonem
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10.000 (30.000)

Spolupráce při procesu vývoje nám umožnila přizpůsobit stroj potřebám naší výroby.
Lineární pohon se zrychlením 0,5 g a tuhé
lože stroje nám tak učarovaly, že jsme –
věrni naší firemní strategii – i v tomto
případě objednali hned dva stroje.
Christoph Baumann
jednatel, Baumann GmbH

EXKLUZIVNÍ TECHNOLOGICKÉ CYKLY DMG MORI

NEW

VCS COMPLETE – PROSTOROVÁ KOMPENZACE

HSK-A100, 430 Nm a nová osa B
„Direct Drive“ pro záporné úhly
až -10° už nás téměř přesvědčily.
Rozhodující pro koupi pak byla
úchvatná dynamika při předvádění
stroje na veletrhu EMO.
Ing. Roman Gradwohl
jednatel, Schittl GmbH

AŽ O 30 PROCENT VYŠŠÍ
PŘESNOST PO CELOU
DOBU ŽIVOTNOSTI STROJE
Snadná prostorová kompenzace stisknutím tlačítka, včetně automatické kalibrace pravítek a kinematiky. Technologický cyklus
VCS Complete pomocí kompenzačních algoritmů automaticky zjistí
prostorové odchylky v pracovním prostoru a dokáže tak stroj zkalibrovat s přesností mikrometrů. Data pořizuje VCS Complete pomocí
sady sestávající ze speciální karbonové tyče a dvou kalibračních
koulí. Tím se geometrická přesnost zlepší až o 30 %. Takto lze
kompenzovat i odchylky, např. v důsledku opotřebení nebo kolizí.

1

2
1. Kalibrační koule
2. Tyč z
3. Magnet

3

Exkluzivní technologický cyklus DMG MORI

VCS Complete*

++ Až o 30 procent vyšší přesnost
po celou dobu životnosti stroje

Světově jedinečný kolový zásobník pro
nástroje dlouhé 650 mm a přípravu
souběžně s hlavním časem, a k tomu
možnost prodloužení osy X na 6 m nás
přesvědčily k pořízení tohoto stroje.
Thilo Schmid
jednatel, Schmid Messtechnik
& Metallbearbeitung GmbH

++ Dialogový software pro snadnou a rychlou práci
++ Záznam dat pro další analýzy a dokumentaci
výsledků měření

k dodání od 07/2018 pro stroje DMU/DMC monoBLOCK;
další řady na vyžádání

*

Přesnost (µm)
Odchylka
bez VCS Complete
O 30 %
přesnější
Kalibrace
VSC
2,5

Další informace
ke stroji DMU 340 Gantry:
gantry.dmgmori.com

Konstantní přesnost díky
kalibraci cyklem VCS Complete
5

7,5

Životní cyklus (roky)
10

Další informace
k technologickým cyklům:
techcycles.dmgmori.com
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PŘÍBĚH ZÁKAZNÍKA – TALON INNOVATIONS

Kmenový tým pro třískové obrábění ve společnosti Talon:
Kevin Massey – Machinist, Rich Novak – Manufacturing
Supervisor, Corey Bond – Manufacturing Manager, Dave
Rietveld – VP of Operations před vertikálním obráběcím
centrem NVX 5080.

NHX 4000

VYSOCE PRODUKTIVNÍ SÉRIOVÁ
VÝROBA SE ZRYCHLENÍM 1,2 G
HIGHLIGHTS

++ Vysoká dynamika se zrychlením

1,2 g pro nejkratší časy od řezu
k řezu až 2,2 s
++ speedMASTER: maximální
obráběcí výkon s 15.000 ot/min,
111 Nm / 21 kW (40 % zatíž.)
++ Záruka 36 měsíců
na vřetena speedMASTER
bez omezení provozních hodin
++ Stůl Direct Drive (DDM)
s až 100 ot/min pro nejkratší
časy polohování 0,8 s
++ Malá ustavovací plocha
pouhých 11,2 m²
++ ELOS s MAPPS na řízení FANUC
a CELOS s řízením SIEMENS
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PŘESNOST
+ SERVIS
= RŮST A
KONKURENCESCHOPNOST
Vzorec úspěšnosti DMG MORI složený z hightech obráběcích strojů a LifeCycle Services
tvoří pro společnost Talon Innovations základ
dlouhodobého ekonomického úspěchu a
mezinárodní expanze.
Komplexní přesné díly určují ve společnosti
Talon Innovations každodenní chod třískové
obrobny – ať už u služeb pro externí zákazníky
nebo pro vlastní produkty. Třískové obrábění
má proto velký podíl na historii úspěchů této
americké společnosti, a s ním i obráběcí centra a soustruhy značky DMG MORI.
„Inovace a preciznost je naším heslem pro větší
růst a konkurenceschopnost ve výrobě jak na
zakázku, tak i pro vlastní potřeby,“ vysvětluje
Dave Rietveld, Vice President of Operations
společnosti Talon, hned na úvod naší návštěvy
v sídle společnosti v městě Sauk Rapids.
Spektrum služeb sahá od vývoje a rychlé
výroby prototypů přes třískové obrábění a
svařování až po montáž a podporu zákazníků. Druhou úspěšnou oblastí podnikání
společnosti jsou na maximální čistotu konstruované systémy pro rozvod plynů a kapalin, s nimiž společnost Talon nastavila nové
standardy pro celý svět.

Přesnost + kvalita povrchů = preciznost
Nárok nejvyšší preciznosti platí ve společnosti
Talon jak co do přesnosti, tak i co do kvality
povrchů. Sladit oba tyto faktory ekonomicky,
to si žádá jak pečlivých, tak i kompetentních
pracovníků – také ale odpovídajících strojů.
To platí zejména s ohledem na obrábění exotických materiálů – náročných slitin a technických plastů.
Špičkové výkony v provozu „24/7“
Jak komfortní obsluha, stabilita a spolehlivost strojů, tak i rychle reagující servis proto
stály úplně nahoře na seznamu požadavků,
když šlo o výběr dodavatele obráběcích
strojů. Skutečnost, že společnost DMG MORI
u Talonu již instalovala 21 hightech obráběcích strojů, hovoří sama pro sebe. Ve výrobní
hale tak stojí mezi jinými dvě horizontální
obráběcí centra NHX 4000. Dva soustružnicko-frézařské stroje NTX 2000 mají na
starosti kompletní obrábění rotačně symetrických dílů z 6 stran. K nim se řadí spousta
vertikálních obráběcích center, např. pět
CMX 1100 V nebo dvě NVX 5060/5080. Shrnutí
viceprezidenta Rietvelda je nadmíru kladné:
„Tyto stroje nám dovolují obrábět i velmi komplexní geometrie s extrémně malými tolerancemi a neskutečnou kvalitou povrchů.“

NTX 3000

SVĚTOVÁ
PREMIÉRA
2018

1

16,3 m2
USTAVOVACÍ
PLOCHA

2

NTX 3000
1. Kompletní obrábění z 6 stran na dvou soustružnickofrézařských centrech NTX 2000 od DMG MORI.
2. Výroba „24/7“ na jednom ze dvou center NHX 4000
s vřetenem speedMASTER od DMG MORI.

BEST IN CLASS TURN & MILL –
turnMASTER S 1.194 Nm A
compactMASTER S 120 Nm
HIGHLIGHTS

Spolehlivost + servis = produktivita
Profil nároků je definován provozem dílny
„24/7“. Talon vyrábí ve všech závodech 24
hodin denně, 7 dní v týdnu. „V případě problémů jsou pro nás servis a rychlá dodávka
náhradních dílů stejně existenčně důležité
jako spolehlivé obráběcí stroje,“ zdůrazňuje
na závěr Dave Rietveld.
«

++ Vřeteno turnMASTER (sklíčidlo 12″) s 3.000 ot/min
a max. 1.194 Nm (volitelně 8″ / 10″)

++ Vřeteno compactMASTER Turn & Mill-Spindel

s délkou 350 mm a krouticím momentem 120 Nm

++ Multitasking: osa B s přímým pohonem pro 5osé simultánní
obrábění komplexních obrobků

++ Vysoká flexibilita díky pojezdu X až -125 mm pod osu vřetena
++ CELOS s MAPPS na řízení FANUC
a CELOS s řízením SIEMENS

FAKTA: TALON INNOVATIONS

++ Založení 1994
++ 375 zaměstnanců
++ Závody ve městech Osakis,
Minnesota, Tampa, Florida
a Seoul / Korea
++ Dodavatel přesných dílů
„end to end“
++ Systémy pro rozvod plynů
a kapalin jako druhé
pole působnosti

Talon Innovations
1003 Industrial Dr. S,
Sauk Rapids, MN 56379, USA
www.taloninnovations.com

Kompletní obrábění komplexních obrobků ze 6 stran do ø 670 a délky
1.540 mm vřetenem compactMASTER Turn & Mill a druhým nástrojovým nosičem (spodním revolverem) se zdvihem Y 80 mm.

Další informace ke stroji:
ntx.dmgmori.com
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DMG MORI QUALIFIED PRODUCTS

DŮVĚRA
JE DOBRÁ – DMQP JE LEPŠÍ
4 SKUPINY PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
PERFEKTNĚ SLADĚNÁ VÝROBNÍ ŘEŠENÍ
1

OBRÁBĚNÍ

2

++Chladicí zařízení
++Odlučovače olejové mlhy
++Lunety
++Upínače/držáky nástrojů
++Nástroje
++Otočné stoly
++Upínací přípravky/sklíčidla
++Vzduchové filtry
++Software (CAD / CAM)

3

MĚŘENÍ

++Zakladače tyčí
++Automatizace (roboty,

manipulace s obrobky a paletami)

++Dopravníky třísek
++Chapačové systémy

4

++Měřicí dotyky
++Systémy na proměřování
nástrojů/obrobků

++Zařízení na předseřizování nástrojů
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MANIPULACE
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KONTROLA
++Transformátory
++Signální světla
++Kamery

Komplexní výrobní řešení z jedné ruky za
férové ceny. Přesně tento užitek nabízí
DMG MORI v podobě iniciativy DMG MORI
Qualified Products (DMQP). Globální koncepce a úzká spolupráce s certifikovanými
partnery DMQP je příslibem perfektní synergie stroje a příslušenství pro nejvyšší technologickou kompetenci.
Paket „Kompletně
bezstarostně“ bez kompromisů
Vývojoví a aplikační inženýři DMG MORI spolupracují po celém světě s partnery DMQP
na neustálé optimalizaci stávajících a vývoji
nových, inovativních řešení pro každodenní
výrobu. „Naším cílem je, nabídnout našim
zákazníkům kompletní bezstarostnost. Za tímto
účelem se všechny produkty náročně testují a
vybírají,“ říká Dr. Thomas Froitzheim, vedoucí
programu DMQP ve společnosti DMG MORI.
„DMQP je pro nás značka kvality, kterou udělujeme pouze tehdy, když souhlasí produktivita,
kvalita, disponibilita a konektivita – zde není
kompromisů,“ prohlašuje dále.

DMG MORI QUALIFIED PRODUCTS

jedné ruky a za férové ceny. To zákazníkům
redukuje komplexnost nákupu a zaručuje
vysoce inovativní portfolio produktů od certifikovaných partnerů DMQP s atraktivní
cenovou základnou. Podmínky záruky odpovídají zárukám pro obráběcí stroje. Návazně
se dodavatel postará o celý proces: od poradenství přes prodej a instalaci až po servis a
dodávku náhradních dílů. To v případě potřeby
znamená i rychlou pomoc

Dr. Thomas Froitzheim
Váš kontakt pro DMQP v Evropě
dmqp@dmgmori.com

Perfektně vyladěné
příslušenství z jedné ruky
Program DMQP navíc zajišťuje, že i odezvy
zákazníků jsou přijímány a zpracovávány
strukturovaně. „Skutečně inovativní řešení
vyvíjíme společně a často jsou výsledkem
explicitních požadavků zákazníků,“ podtrhuje
Dr. Froitzheim. Ve čtyřech velkých kategoriích DMQP – obrábění, manipulace, měření a
kontrola – se nabízí příslušenství perfektně
sladěné s daným obráběcím strojem, a to z

Z iniciativy DMQP profitují všichni partneři
zapojení do řetězce tvorby hodnot, upozorňuje
Dr. Froitzheim, a speciálně na adresu dodavatelů doplňuje: „Dodavatelé rovněž těží z DMQP
tím, že jejich produkty jsou jako partnerské
představovány již při prvních obchodních
jednáních a dostávají se tak do zorného pole
zákazníků!“ A to od největší světové skupiny
prodejního personálu, která v globální branži
obráběcích strojů pracuje.
«

VÝHODY DMQP
PRO ZÁKAZNÍKA
++ Vše z jedné ruky – stroj,

periferní zařízení i servis

++ Perfektní sladění – otestovaná

a zaručená konektivita všech
produktů DMQP
++ Certifikovaná kvalita
a standardizovaná rozhraní
++ Všechny produkty DMQP
na úrovni tržních cen
++ Doporučené pakety produktů
pro speciální zákaznické aplikace
++ Stejné podmínky záruky
jako pro nové stroje DMG MORI
++ Partneři DMQP musí vyhovět
nejvyšším nárokům na inovativnost, kompetenci a kvalitu

DMG MORI QUALIFIED PRODUCTS – PŘÍKLADY
Sklíčidlo
Nástroj
Luneta

Držák nástrojů
Měřicí dotyk

Automatizace

Předseřizování nástrojů
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DMU 50

BESTSELLER

VÍCE NEŽ 15.000 CENTER
DMU 50 V PROVOZU
PO CELÉM SVĚTĚ

Osa C:
360 °

DMU 50
3rd generation

Technická data
Pojezd X / Y / Z: 650 / 520 / 475 mm,
otáčky: 20.000 min-1,
rychloposuv X / Y / Z: 42 m/min,
upínací plocha: ø 630 × 500 mm,
max. zatížení: 300 kg

5OSÉ OBRÁBĚNÍ S
VŘETENEM speedMASTER
V ZÁKLADNÍM PROVEDENÍ

HIGHLIGHTS

++ 5osé obrábění s až 20.000 ot/min
++ Naklápěcí otočný stůl pro simultánní 5osé obrábění
++ Zásobník nástrojů s 30 místy v základním provedení,

volitelně až 120 míst
++ Komplexní koncepce chlazení pro nejvyšší dlouhodobou přesnost
++ Přímo poháněné kuličkové šrouby pro nejvyšší možnou přesnost
++ Systémy přímého odměřování u všech os
++ Volitelně napojitelná automatizace ze strany
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20 let po své „praverzi“ je nyní 3. generace
obráběcích center DMU 50 mistrovským
mechatronickým dílem a absolutním bestsellerem programu DMG MORI. Pro loňském
bleskovém startu uvádí výrobní plán pro rok
2018 více než 800 strojů.
O 78 % větší pracovní prostor, o 40 % vyšší
hodnoty rychloposuvů, o 28 % větší rozsah
naklápění a vyšší rychlosti otáčení a naklápění
spolu s výkonným vřetenem speedMASTER
se zárukou 36 měsíců bez omezení provozních
hodin. A tomu ještě zásobník nástrojů s až
120 místy a rozsáhlé chlazeni pro jedinečnou
přesnost až 5 µm.

DMU 50

DMU 50
2nd Generation

Osa B:
−35 ° / +110 °

Ustavovací
plocha < 5 m 2

Naklápěcí otočný stůl pro 5osé simultánní obrábění
obrobků až 300 kg.

B × T × H: 2.197 × 2.264 × 2.780 mm
ustavovací plocha < 5 m²

DMU 50 2 nd GENERATION

STÁLICE 5OSÉHO
OBRÁBĚNÍ VE VÝROBĚ
I VZDĚLÁVÁNÍ
HIGHLIGHTS

++ NC-naklápěcí otočný stůl pro
simultánní 5osé obrábění s vysokou tuhostí

Pod čarou nabízí DMU 50 3 generation
rozhodující přidanou hodnotu. To platí i pro
různorodost nabídky portfolia ERGOline s
hightech CNC-řídicími systémy SIEMENS,
HEIDENHAIN a FANUC.
rd

++ Rozsah naklápění NC-otočného stolu:

–5 ° bis +110 °, vysoké zatížení až 300 kg

++ Inline vřeteno s 14.000 ot/min v základním
provedení, volitelně 18.000 ot/min

++ Zásobník na až 60 nástrojů, zakládání nástrojů
souběžně s hlavním časem

++ Nejnovější 3D řídicí technologie:

BESTSELLER
ŠPIČKOVÉ KVALITY
PRO PŘESNOST 5 µm
Obráběcí centra DMU 50 3rd generation jsou
díky své flexibilitě a všestrannosti k nalezení v
téměř všech oborech – od výroby jednotlivých
kusů až po sériovou výrobu. Vyšší statickou i
dynamickou tuhost zajišťuje stabilní jednodílné lože s nízkým těžištěm, které ve spojení s přímo poháněnými kuličkovými šrouby,
systémy přímého odměřování a rozsáhlým
chlazením umožňuje dosáhnout jedinečné
přesnosti v tomto segmentu strojů. Stroje
DMU 50 3rd generation se nabízejí jako ideální a cenově přístupný vstup do fascinujícího
světa obrábění z 5 stran – až po simultánní
5osé obrábění.
«

CELOS s řízením SIEMENS a panelem ERGOline 21,5″

++ Volitelně s HEIDENHAIN iTNC 530 a ERGOline 19″

DMU 50 2nd generation je víc než jeho předchůdce. Právě učiliště
a dílny si cení jeho kompaktnosti a hightech řídicí techniky jako
brány do digitální výroby.

Další informace ke stroji DMU 50:
dmu.dmgmori.com
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DMG MORI – ONLINE

NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY
DMGMORI.COM

ONLINE VERZI MAGAZÍNU
NA JDETE NA ADRESE
MAGAZINE.DMGMORI.COM

POZNAMENEJTE
SI TERMÍNY

++ Innovation Days Chicago / USA: 07.– 10.05.2018

++ Open House Bergamo / IT: 10. – 12.05.2018
++ Innovation Days Iga / JP: 22. – 26.05.2018
++ Open House Bielefeld / DE: 12. – 15.06.2018
++ Grand Opening FAMOT / PL: 08. – 12.10.2018
++ 2nd Ulyanovsk Technology Symposium / RU: 16. – 19.10.2018

DMG MORI live:
events.dmgmori.com
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