
meghívó a  
dmg / mOri seiki 
pfronteni házi  
kiállítására a 
deCkeL mAHO-nál.

www.dmgmoriseiki.com

2013. január 29-től 2013. Február 2-ig

KEDDTőL pénTEKIG, 9.00 – 17.00 óRA 

SzoMbAT, 9.00 – 12.00 óRA 

+ 6 világpremier,  

 3 európai premier  

 és 9 innováció.

+ Több mint 70 gép  

 4.300 m2 kiállítási  

 területen



Üdvözöljük a deCkeL  
mAHO-nál Pfrontenben

nyitvatartási idő: 
keddtől péntekig, 9.00 – 17.00 óra 
szombat, 9.00 – 12.00 óra 

2013. január 29-től 2013. február 2-ig 

Tekintse meg az év elején a dmg / mOri seiki seregnyi újdonságát. 

Tájékozódjon 2013. január 29-től február 3-ig a 2013. év trendjeiről és 

újdonságairól a dmg / mOri seiki házi kiállításán a deCkeL mAHO-nál 

Pfrontenben.

4.300 m2-en több mint 70 hightech gépet, ebből 6 világpremiert,  

az NLX sorozat 3 európai premierjét és 9 innovációt mutatunk be. 

Folyamatai optimalizáláshoz válasszon Ön is a dmg / mOri seiki  

lifecycle services szolgáltatásai és szerviztermékei közül. 

Az első alkalommal 680 m2 külön területen kialakított bemutatóterem  

az automatizációs megoldásokra fókuszál a maximális termelékenységet 

célzó 11 rendszermegoldással.

Várjuk látogatását!

a dmg / mOri seiki csapata



Több mint 70 high  -tech gép – élőben és működés közben.

6 világpremier, 3 európai premier és       9 innováció

DMC 80 H linear
Vízszintes megmunkálás 25%-kal nagyobb 
termelékenységgel és tartós pontossággal  
köszönhetően a lineáris hajtástechnikának.

nlX2500SY/700 made in europe
nagy stabilitású univerzális esztergagép 

bMT technológiával a kiemelkedő  
marási teljesítményért.

innovációs offenzíva a  
dmg / mOri seiki 2013. évi 
házi kiállításán Pfrontenben.

dmg / mOri seiki csúcspOntjai 

 + repülőgépipar: Rendkívül precíz és nagy teljesítményű –  
a repülőgépipar követelményeihez tökéletesen alkalmazkodó  
gépek és folyamatok.

 + a jövő autOMatiZáláSa: Több folyamat egymáshoz illesztésével 
megvalósuló, gépbe integrált megoldások a teljesen automatizált  
gyártósorig.

 + DIXI precíziós megmunkálás: precíziós fúrási pontosság nagy  
munkadarabok 5 tengelyes megmunkálásához.

 + Powertrain megoldások: A H linear sorozat bővítése 
DMC 80 H linear világpremierrel.

 + univerzális esztergálás: A CTX beta 2000 világpremierje  
és nLX2500SY/700.

 + 5 tengelyes univerzális marás: Termelékenységnövekedés 
FD technológiával és palettacserélővel.
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Több mint 70 high  -tech gép – élőben és működés közben.

3 európai premier
 + nLX1500Y/500 

 + nLX2000SY/500 

 + nLX3000Y/700 

9 innováció
 + DMC 60 H linear RS 12-vel  

 + nHX 4000 Cpp 6 automatizálással  

 + Tool Arena (DMU 600 p) 

 + DMU 40 eVo linear palettacserélővel

 + DMU 60 eVo linear 200 nm-es orsóval  

 + DMU 100 eVo linear FD technológiával

 + DMC 80 U duobLoCK® mátrixtárral  

 + DMF 260 | 7 

 + CTX beta 1250 TC Top linear munkadarab-kezelővel

autOmatizálás
tekintse meg élőben a maximális termelé-
kenységet biztOsító 12 rendszermegOldást!

 + Gépbe integrált automatizálás:  
kör- és lineáris tár

 + Standard automatizálás: munkadarab  
vagy palettakezelés 1-2 gépre

 + Rugalmas gyártócellák: több folyamat  
teljesen automatikus összekapcsolása 

 + Gyártósorok: komplett megoldások  
nagy sorozatok gyártásához

6 világpremier, 3 európai premier és       9 innováció

DMu 125 FD monoblOCK® 
5 tengelyes marás és esztergálás  

2.600 kg-ig és 288 nm forgatónyomatékig  
a 44 kW-os motororsóval.

CtX beta 2000
Hightech univerzális esztergagép  

ø 600 mm-ig és 2.000 mm-es hosszig.

DIXI 210 P
precíziós fúrási pontosság (4 µm) a nagyon 

precíz nagy munkadarabok 5 tengelyes 
megmunkálásánál.

DMC 65 FD monoblOCK®

Termelékeny 5 tengelyes megmunkálás  
maró-esztergáló technológiával és 3  

palettás palettacserélővel.



Technológiai szemináriumainkon bemutatjuk  

a termelés optimalizálását szolgáló, jövőbe 

mutató technológiákat a munka előkészítésétől 

az automatizált gyártási folyamatig.

dmg / mOri seiki  
technológiai  
szemináriumok.

bővítse szaktudását szakértőink körében

 autóipari szeminárium

  2013. 02. 01. péntek, 12.00 óra

Főbb pontok: Trendek és újdonságok, kulcsrakész megoldások,  
nagygépek és komplett megmunkálást biztosító, vízszintes  
megmunkálóközpontok, E-mobility.

 repülőgépipari szeminárium

  2013. 01. 31. csütörtök, 12.00 óra

Főbb pontok: Új termelési stratégiák, anyag- és piaci trendek a  
repülőgépiparban, pódiumvita a forgácsoló megmunkálás jövőbeni  
jelentőségéről.

 automatizálási szeminárium

  2013. 01. 30. szerda, 12.00 óra

Főbb pontok: A szerszámgépek automatizálásának trendjei és újdonságai. 
Megoldások az alapkivitelű automatizálástól a rugalmas gyártócellákig és 
gyártósorokig, anyagáramlási koncepciók közvetlenül a gyakorlatból, a  
termelékenység és a minőség növelésének lehetőségei.

  gildemeister energy solutions 
 energiahatékonysági szemináriuma 
  
 2013. 01. 29. kedd, 10.30 óra

Főbb pontok: Vállalata energiafelhasználási hatékonysága! 
Megmutatjuk Önnek, hogyan takarítja meg a GILDEMEISTER  
telephelyein átfogó energiakoncepcióval és egyszerű  
intézkedésekkel energiaköltségei akár 25%-át
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dmg / mOri seiki LifeCycle services – Élőben Pfrontenben

maximalizálja a termelékenységet – meghosszabbítja az életciklust

Orsószerviz

egyéni orsójavító szerviz valamennyi dmg 

és mOri seiki géphez közvetlenül a 

gyártótól. Azonnali segítség csereorsó 

szolgáltatással vagy méretpontos javítással.

szerszámbeállítás

minden szerszámmérethez és gépkörnye-

zethez tökéletes megoldást kínálunk.

Használt gépek

Tanúsítvánnyal szállított használt gépek 

minden árfekvésben. Valamennyi azonnal 

elérhető ajánlatot megtalálja a 

cnc-scout.dmgmoriseiki.com oldalon.

szOftver / fOlyamatlánc

Az ötlettől kész munkadarabig. Tekintse 

meg élőben a folyamatláncot a CTX 

gamma 2000 TC-n és a DMU 105 FD 

monoBLOCK®-on.

szOftver / messenger

dmg és mOri seiki gépe folyamatos 

online felügyelete - nagyobb darabszá-

mok a leállási idők csökkenésével.

tréning

moduláris és gyakorlatorientált oktatás  

a dmg és mOri seiki gépek programo-

zásának, beállításának és kezelésének 

területén.

1:1 simulatiOn
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az innovációs offenzíva áttekintése

1 FOgaDáS

2 beMutatótereM

5 tengelyes megmunkálás

Vízszintes megmunkálás

VilágPreMier:

 + DMC 80 H linear

 + DMC 65 FD monobLoCK®

 + DMU 125 FD monobLoCK®

4 b CSarnOK

Univerzális esztergálás

VilágPreMier:

 + CTX beta 2000

 + nLX 2500SY/700

Esztergáló és maró komplett  

megmunkálás

Gyártóesztergálás

Automata esztergálás

5 tengelyes megmunkálás

ECoLInE

DMG / MoRI SEIKI LifeCycle  

szolgáltatások

3 C CSarnOK

Kommunikáció és catering

VilágPreMier:

 + DIXI 210 p

Sauer

LASERTEC

8

gilDeMeiSter energy solutions

SunCarrier 250

WindCarrier

CellCube Fb 10-100

9

aerOSPaCe  

eXCellenCe Center

A nemzetközi repülőgépipar  

központi kompetencia partnere 

5

DMg / MOri SeiKi 

teCHnOlógiai SZeMináriuMOK

6

M CSarnOK

AUToMATIzáLáS

 Gépbe integrált megoldások

 Standard automatizálás

 Gyártósorok

XXL nagy munkadarab megmunkálás

 DMU 600 p Tool Arena-val

7

2013. évi pfronteni házi kiállítás



15% energiamegtakarítás a gyártásban és  
az igazgatásban végrehajtott hatékonysági  
intézkedéseknek köszönhetően.

Pontos szobahőmérséklet az innovatív  
betonmag-temperálásnak és a  
talajvízszivattyúnak köszönhetően,  
amelyet kizárólag megújuló energia lát el.

100 % CO2-mentes elektromos mobilitás  
a nap és a szél erejéből.

Intelligens Energiamenedzsment  
a pfronteni telephelyen.

SunCarrier 250
Akár 48 kWp teljesítmény
kb. 53.000 kWh

WindCarrier
Teljesítmény: 10 kW
kb. 20.000 kWh/a

10 kW teljesítmény és
100 kWh kapacitás

CellCube FB 10-100

tárolja felhasználjamegtermeliMagasság: 
14,25 m



Faxválasz +36 1 371 2458  
vagy online www.dmgmoriseiki.com.

 Igen,  személlyel ellátogatok / 

 ellátogatunk a DMg / MOri SeiKi házi  

 kiállításra, a következő napon: 

  2013. 01. 29, kedden 

  2013. 01. 30, szerdán 

  2013. 01. 31, csütörtökön 

  2013. 02. 01, pénteken 

  2013. 02. 02, szombaton

 

 A következő termékek érdekelnek: 

 

 

 nem tudok ellátogatni a DMg / MOri SeiKi 

 házi kiállításra azonban kérem, keressenek  

 meg a következő témával kapcsolatban:  

Ügyfélsz. (lásd cím mezőben)

Cégnév

név / Keresztnév

Utca

Irsz. / Helység

Telefon

Fax

E-mail

DMG / MoRI SEIKI házi kiállítása, 2013. január 29-től 2013. február 2-ig
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DMg / MOri SeiKi Hungary Kft.
Vegyész u. 17 - 25, b. épület, H-1116 budapest
Tel.: +36 1 430 1614, Fax: +36 1 430 1615
info@dmgmoriseiki.com, www.dmgmoriseiki.com

DECKEL MAHo-Straße 1
D-87459 pfronten
(bejárat az 1. kapunál, behajtás 
a badstraße-ról, ill. a Flurwegről)

dmg / mOri seiki házi kiállítás 
a deCkeL mAHO-nál Pfrontenben.

2013. január 29-től 2013. február 2-ig  
keddtől péntekig, 9.00 – 17.00 óra 
szombat, 9.00 – 12.00 óra  
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