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dmg mori budapesti házi kiállítás

fókuszában:

 +   – Az ötlettől a kész termékig

 + Sprint 20 | 5, magyarországi premier

 + DMU 75 monoBLOCK®

 + ecoTurn 450 és ecoMill 1035 V



+ a celos főbb jellemzői

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton szeretnénk meghívni Önt a DMG MORI budapesti Házi 
Kiállítására 2014 október 14 – 17 között.

Korszerű technológiai központunkban mutatjunk be Önöknek  
a jövőorientált technológiáinkat 5 high-tech szerszámgéppel 
kiegészítve élőben, működés közben.

Tudjon meg mindent a legfrissebb DMG MORI innovációkról és 
szembesüljön a CELOS felhasználóbarát kezelőfelületével, mely 
végigvezeti Önt az ötlettől a kész termékig.

Örömmel várjuk látogatását,
az Ön DMG MORI Hungary csapata

Üdvözöljük a

DMG MORI Házi 

Kiállításán, Budapesten

 + Gyors és egyszerű az ötlettől  
a kész termékig

 + Egységes felhasználói felület az összes 
csúcskategóriás DMG MORI géphez

 + 30%-kal hatékonyabb termelés, a gyártás 
és számítástechnikai részlegek összekötte-
tésével

 + Megnövelt nyereségesség a folyamatláncok 
optimalizálásával

Dorin Schäffer 
ügyvezető igazgató 
dmg mori hungary



Bemutatjuk Önöknek élőben működés közben:

sprint 20 | 5 főbb jellemzői

 + SWISSTYPEkit* rövid és hosszesztergálás-
ra egy gépen, kevesebb mint 30 perc 
szerszámozási idő

 + 23 szerszámtartó két különálló vezetéken

 + 20%-al rövidebb szerszámozási idő a gyors 
szerszámcserének köszönhetően*

* Opció

dmu 75 monoblock® főbb jellemzői

 + NC forgó körasztal

 + HSK63 motororsó, 18.000 rpm, 130 Nm,  
35 kw (40% ED)

 + Függőleges láncmagazin 60 darab HSK63 
szerszámhoz

 + Machine Protection Control (MPC)

nlx 2500y | 700 főbb jellemzői

 + Csúszóvezetékek használata az összes tengelyen

 + Hűtővíz keringetés a gépágyban kompenzálja  
a termikus eltéréseket (termokompenzáció)

 + BMT® (Built-in Motor Turret), segítségével a marási 
teljesítmény a megmunkálóközpontokkal egyenrangú

 + Y tengely mozgástartománya: +-50 mm (Y verzió)



ecoTurn 450 főbb jellemzői

 + Dinamikus órsóteljesítmény, nyomaték 2.000 Nm-ig

 + 30 m/perc gyorsjárat az összes tengelyen

 + Szervó revolver 1.4 másodperc szerszámváltási 
idővel

uno 20 | 40 főbb jellemzői

 + Új formaterv, javított ergonómia magas 
pontosság

 + FEM optimális és termikusan stabil acél 
öntvény szerkezet

 + Egyedi kialakítás a moduláris felépítésnek 
köszönhetően

ecoMill 1035 v főbb jellemzői

 + Erőteljes főorsók: 12.000 rpm / 83 Nm  
(40% ED) / 13 kw (40 ED)

 + Szerszámváltó rendszer: 20 / 30 szerszámhely 
és gyorsabb szerszámváltási idő

 + Csökkentett mellékidők:  
30 m/perc gyorsjárat

Bemutatjuk Önöknek élőben működés közben:



 

JELENTKEZZEN  

a DMG MORI budapesti  

Házi Kiállítására és nyerjen 

Használja ki akciós ajánlatainkat* 

Látogasson el Házi Kiállításunkra és vegye át a DMG MORI ajándékkuponját területi képviselőnktől, 
amely felmutatásával különböző kedvezmények közül választhat gépvásárláskor: 

Díjmentes oktatás 

Díjmentes service agent csomag 

Díjmentes szerszámcsomag 

 
 
 

 

Regisztráljon rendezvényünkre legkésőbb 2014 október 7-ig, a mellékelt 
jelentkezési lap kitöltésével, jöjjön és szembesüljön a jövőbemutató high-tech 
technológiáinkkal, vegyen részt a sorsoláson és nyerjen. 

A jelzett időpontig regisztrált látogatóink között értékes ajándékokat sorsolunk. 
Jöjjön és nyerje meg a DMG MORI ajándékcsomagot, egy értékes karórát, 
egy iPad minit és egy kétszemélyes wellness hétvégét. 
 

* Részletes információ a Házi Kiállításunkon áll rendelkezésükre. 

 



Jelentkezzen a barna.bartha-biro@dmgmori.com 
e-mail címen vagy a következő fax számon:  
+36 1 371 2458

Cégnév 

Vezetéknév / Keresztnév 

Utca 

Irányítószám / város 

Ország 

Telefon Fax 

E-mail 

töltse ki  

és jelentkezzen   

faxon vagy 

e-mailen 

  Igen, részt veszek / veszünk a DMG MORI budapesti Házi Kiállításán  

    fővel:

Kedden, 2014 október 14-én

Szerdán, 2014 október 15-én

Csütörtökön, 2014 október 16-án

Pénteken, 2014 október 17-én

   A következő termékek érdekelnek:

 

 Nem tudok ellátogatni a DMG MORI budapesti Házi Kiállítására,  
azonban kérem hogy keressenek meg a következő témákkal kapcsolatban:
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DMG / MORI SEIKI Europe AG
Lagerstrasse 14, CH-8600 Dübendorf
Tel.: +41 (0) 44 / 8 01 12 - 40, Fax: +41 (0) 44 / 8 01 12 - 31
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com

DMG MORI Házi Kiállítás

Budapesten, 

Magyarországon
nyitvatartás: 2014 október 14 – 17.

keddtől péntekig, 9 – 17 óra között.

budapest 

dmg mori seiki hungary kft. 
vegyész u. 17-25, b.épület, hu-1116 budapest, magyarorszÁg


	Meghívó_DMG MORI_Házi Kiállítás Budapest_2014.10.14-17
	Doc5
	Meghívó_DMG MORI_Házi Kiállítás Budapest_2014.10.14-17

	Textfeld 2: 
	Textfeld 3: 
	Textfeld 5: 
	Textfeld 6: 
	Textfeld 7: 
	Textfeld 8: 
	Textfeld 9: 
	Textfeld 10: 
	Textfeld 12: 
	Textfeld 11: 
	Textfeld 13: 
	Kontrollkästchen 12: Off
	Kontrollkästchen 11: Off
	Kontrollkästchen 10: Off
	Kontrollkästchen 9: Off
	Kontrollkästchen 8: Off
	Kontrollkästchen 14: Off
	Kontrollkästchen 13: Off


