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2 – 4 oldal  Bevezető

DMG MORI Europe
MACH-TECH 2015 főbb jellemzői.

5 – 16 oldal  Az első 4 világpremier 
és újítás 2015-ben

A CELOS® új alkalmazásokkal.  
4 világpremier áttekintése.

Journal 1 – 2015 

A DMG MORI valamennyi jövőbemutató  
fejlesztése és terméke 6 témakör szerint:

világpremier 
dmu 100 p duoblock®

4. generáció

világpremier 
ctx beta 1250 tc

4 világpremier –  
2015 első félévében.

17  – 36 oldal  Technológiák  
és vevőink történetei 

Innovatív technológiák a  
repülőgépipar számára.

dmg mori europe

 
MACH-TECH  
Budapesten, 
2015. május 12-15.

9 csúcstechnikájú gép a MACH-TECH 2015 kiállításon

Tekintse meg a DMG MORI legújabb trendjeit és innovációit élőben 
a MACH-TECH-en május 12-től 15-ig Budapesten. Tudjon meg többet 
a szerszámgépipar legújabb technológiáiról és trendjeiről – például 
a DMG MORI gépeinek legújabb generációján végzett gyártóeszter-
gálásról és termelékeny, vízszintes megmunkálásról.

9 csúcstechnikájú gépet mutatunk be élőben, működés közben – 
ebből 4-et az új DMG MORI dizájnnal és a forradalmi CELOS® kezelő-
felülettel – a leggyorsabb út az ötlettől a késztermékig. Fedezze fel  
a világszerte vezető technológiákat, valamint a DMG MORI LifeCycle 
Services átfogó szolgáltatási palettáját a DMG MORI standján az A 
csarnokban.

mach-tech főbb jellemzői

 _ Univerzális esztergálás: NLX 2500Y | 700
 _ Gyártóesztergálás: SPRINT 20 | 5, NRX 2000
 _ 5 tengelyes megmunkálás: DMU 75 monoBLOCK®

 _ Vízszintes megmunkálás: NHX 4000 2. generáció
 _ Függőleges megmunkálás: DMC 850 V, NVX 5100
 _ CELOS® – Az ötlettől a késztermékig 4 új alkalmazással
 _ ECOLINE – Csúcstechnika a legkedvezőbb áron, ecoTurn 450, ecoMill 70
 _ A DMG MORI LifeCycle Services szolgáltatásai és szerviztermékei

A DMG MORI globális központja Winterthurban

DMG MORI SEIKI Europe AG
Sulzer-Allee 70
CH-8404 Winterthur
Tel. +41 (0) 58 / 611 50 00
Fax: +41 (0) 58 / 611 50 01

 › 147 DMG MORI telephely 37 országban
 › Több mint 1.600 diplomás szerviz  
mérnök Európában

 › Pótalkatrész elérhetőség >95%  
Több mint 260.000 különböző  
egység raktáron
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37  – 44 oldal  ECOLINE 

Legátfogóbb funkcionalitás, legjobb 
ár! A komplett ECOLINE sorozat.

45 – 52 oldal  dmg mori Systems

Tökéletes automatizálás valamennyi 

területen. Új telephely Wernauban.  

2 referenciabeszámoló.

53 – 60 oldal  LifeCycle Services

Gépek rendelkezésre állásának 
fokozása. Folyamatoptimalizálás 
DMG MORI szoftvermegoldásokkal.

európai premier  
nzx 4000c | 3000y

európai premier
nrx 2000

világpremier 
dmc 125 fd duoblock®

4. generáció

2 európai premier –
A Jimtof 2014 kiállításon Japánban tartott  
világpremier után Európában első alkalommal  
élőben: NZX 4000C | 3000Y és NRX 2000

világpremier 
dmc 270 u

celos® – az egyedülálló kezelőfelület a dmg moritól

Tekintse meg élőben a CELOS®-t valamelyik rendezvényünkön vagy  
az Ön közelében található DMG MORI Technológiai Központban.

2015 első félévének kulcseseményei 

 › INTERMOLD, Szöul (Korea) 
10. 03. – 14. 03. 2015

 › Open House Bergamo (Olaszország) 
17. 03. – 21. 03. 2015

 › Industrie, Lyon (Franciaország) 
07. 04. – 10. 04. 2015

 › CIMT, Peking (Kína) 
20. 04. – 25. 04. 2015

 › Moulding Expo, Stuttgart (Németország) 
05. 05. – 08. 05. 2015

 › Metalloobrabotka, Moszkva (Oroszország) 
25. 05. – 29. 05. 2015

 › Open House Bielefeld (Németország) 
09. 06. – 12. 06. 2015

 › MACHTOOL, Poznań (Lengyelország) 
09. 06. – 12. 06. 2015

 DMG MORI központok
 DMG MORI telephelyek
 Technológiai Központ (értékesítő partner)
 PGyártóvállalatok Technológiai Központtal

Planá nad Lužnicí

Pleszew

Praha

Budapest

Pitesti

Brno Trenčín



SINUMERIK Operate az Ön DMG MORI gépe számára
Intuitív és átfogó kezelőfelület valamennyi technológiához

 
 
 

 
 
Áttekinthető, intuitív módon kezelhető és nagy számú, nagy tel
jesítményű technológiai funkcióval felszerelt – a SINUMERIK®  
Operate CNC kezelőfelülete olyan egyszerűvé teszi a gép keze lé 
sét, mint még soha. A műveletek és a magas szintű programozási 
nyelv egy rendszerfelületen történő összekapcsolásával az NC 

 
 
 
 
 
programozás és a munkaelőkészítés gyorsan és hatékonyan zajlik. 
Legyen szó esztergálásról vagy marásról – a kezelőfelület megjele
nése és működése azonos marad. Az animált szimuláció és a ké
pernyőfelvételhez hasonló intelligens funkciók optimális támoga
tást nyújtanak Önnek a napi munka során.

Answers for industry.

siemens.com / sinumerik

   

A kezelő személyre szabott  
hozzáférése. Egyéni  
hozzáférési jogosultságok  
a vezérléshez és a géphez.

SMARTkey® 

Siemens Anzeige_hu.indd   1 04.02.15   15:49

Japan Europe China India Singapore America
THK Co., Ltd. THK GmbH THK (Shanghai) Co., Ltd. THK India Pvt. Ltd. THK LM System Pte. Ltd. THK America, Inc.
z +81-3-5434-0351 z +49-2102-7425-555 z +86-21-6219-3000 z +91-80-2340-9934 z +65-6884-5500 z +1-847-310-1111
www.thk.com/jp www.thk.com www.thk.com/cn www.thk.com/in www.thk.com/sg www.thk.com/us

Lineáris vezeték Keresztgörgős csapágyGolyósorsó

A THK, a lineáris megvezetések úttörőjeként, széleskörű megoldásokat kínál az ipar számos területére.

Megbízhatóság és elérhetőség - Világszerte

Inveio™

Performance beyond 
what the eye can see

New GC4325 for steel turning

The � rst insert grade featuring Inveio™

An innovation at the atomic level has changed the face of metal cutting. The � nely controlled 
structure of its coating guarantees that GC4325 shows longer tool life and more reliable wear in 
the widest range of steel turning applications.

It rede� nes the performance possibilities of ISO P25 and is everything you ever needed in one 
single insert.

See the whole story at: www.sandvik.coromant.com/gc4325

Uni-directional crystal orientation

GC4325_Launch ad_DMG.indd   1 14.1.2014   11:52:26
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2015 1. félévének  
4 világpremiere  
áttekintésben

 CELOS® – Az ötlettől a kész termékig  
  2015 1. félévének 4 világpremiere áttekintésben

nº 1 – 2015

A dmg mori vevők és érdeklődők számára megjelentetett magazinja

dmu 100 p duoblock® 4. generációja  
Akár 30%-kal nagyobb alkatrészpontosságot 
és precíziót biztosít a teljesen vízhűtéses,  
előtoló hajtás.

ctx beta 1250 tc 
Komplett esztergáló-maró megmunkálást kínál  
a 170 mm-rel nagyobb munkateret biztosító,  
új compactMASTER® eszterga-maróorsóval.

dmc 125 fd duoblock® 4. generációja 
Marás és esztergálás egy felfogásban a közvetlen  
hajtású asztallal és max. 500 min–1 fordulatszámmal.

dmc 270 u 
A max. 9 tonnás munkadarabok intelligens  
hőmérsékletvezérlő rendszere ±12 µm-os,  
kiemelkedő precizitást garantál.



6 bevezető     világpremierek     technológiák     ecoline     systems     lifecycle services

  A CELOS® egységes kezelőfelületet nyújt a DMG MORI összes új, 
csúcstechnikájú gépéhez. A CELOS® alkalmazásai egy egyedülálló 21,5"-os 
multi touch képernyőn keresztül lehetővé teszik a felhasználónak a meg-
rendelések, a folyamat- és gépadatok átfogó kezelését, dokumentálá-
sát és vizualizálását. Emellett egyszerűsödik, egységesül és automatizá-
lódik a gép kezelése. A legújabb CELOS® verziót már több mint 16 
alkalmazással szállítjuk ki 2015. áprilistól. Ez a verzió négy olyan új alkal-
mazást tartalmaz, amely első alkalommal a DECKEL MAHO házi kiállításán 
mutatkozott be Pfrontenben. Szintén újdonság a CELOS® számítógépes 
verziója. Ezzel a termelési és gyártási folyamatot optimálisan közvetlenül 
a munkaelőkészítés területén megtervezheti és irányíthatja.

A CELOS® egyedülálló módon összekapcsolja a gépet a fölérendelt válla-
lati struktúrákkal, így megteremti a teljesen digitalizált, papírmentes 
gyártás alapjait. A CELOS® segítségével 30%-kal gyorsabban készül  
el a termék az ERP / PPS és a PDM közvetlen összekapcsolásával. A  
DMG MORI a CELOS®-szal mércét állít és irányt mutat az Ipar 4.0 számára.

4 új alkalmazás 
2015.04.01-től rendelhető

Egyszerűbb gépkezelés. Átfogóan integ-
rálja a gépet az üzem folyamataiba.

CELOS® és Siemens

21,5" 
multi touch 

képernyő 
segíti az egyszerű  
és gyors kezelést.
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CELOS® és MAPPS

„A munkámhoz szükséges 
összes adat elektronikusan 
elérhető egyetlen feladathoz 
rendelve, szuper.“

a CELOS®-on a MITSUBISHI vezérlésen 
futó MAPPS szoftverhez, amely egyedülál-
ló funkciókkal rendelkezik és jövőbe 
mutatóan kényelmes kezelést biztosít.

multi touch 
kezelőmező

„Egyszerű hozzáférés a külső  
számítógépekhez – a CELOS®-szal 
közvetlenül a géphez hozhatom  
az irodámat.”

részletek a 8 – 9. oldalon  

4 új alkalmazás 
ebből 2 a termelés számára és 2 a támogatás számára

MESSENGER 
Így mindig tudja, mi történik  
cégénél a gyártásban.

SERVICE AGENT 
Az intelligens karbantartási rendszernek köszön-
hetően növekszik a gép rendelkezésre állása.

JOB SCHEDULER  
Termelés- és gyártástervezés valamennyi  
gép számára.

TOOL HANDLING  
Rövidülnek a szerszámváltási idők a tárkiosztás 
következő feladathoz előírt és tényleges állapo-
tának összehasonlításával.

ÚJ!

A CELOS®  
szá mítógépre  
telepíthető verziója

ÚJ!

Lehetővé teszi a termelési és gyártási folyamat megtervezé-
sét és vezérlését közvetlenül az Ön munkaelőkészítés 
területéről. Emellett a CELOS® PC-re telepíthető verziójával 
tetszés szerinti gépeket vagy berendezéseket integrálhat 
valamelyik átfogó CELOS® perifériába.

Production Machine ViewsUtilities Support Configuration

az alkalmazások kategóriái –  
az 5 csoport áttekintése:

A kezelő – akárcsak egy okostelefonnal – az APP MENU-n 
keresztül közvetlenül hozzáférhet az összes rendelkezésre 
álló alkalmazáshoz. Az alkalmazások 5 csoportba oszthatók.

app menü

„A gép kezelése  
most sokkal egyszerűbb.“
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4 új CELOS® alkalmazás » Részletes információ és demók valamennyi 
rendelkezésre álló alkalmazáshoz online: www.dmgmori.com

CELOS® – tökéletes megoldás oktatáshoz is

részletek az 56. oldalon  

  A Messenger további részletei                             59. oldalon

A CELOS®-szal közvetlenül 
a saját számítógépén  
elkészítheti folyamatos 
terme lési és gyártási terveit.

Telepítse számítógépére a CELOS® szoftvert és ezáltal rögtön a rendel-
kezésére áll az összes CELOS® funkció. A CELOS® új, PC-re telepíthető 
verziójával közvetlenül a munkaelőkészítési területéről optimálisan 
megtervezheti és irányíthatja a termelési és gyártási folyamatot. A  
JOB MANAGER alkalmazással összeállíthatja és a JOB SCHEDULER 
alkalmazással hozzárendelheti a feladatokat a gépekhez. A MESSEN-
GER alkalmazással mindig aktuális áttekintést kap az összes gépről,  
és mindig tudja, mi történik a gyártásban.

Emellett a CELOS® PC-re telepíthető verziójával tetszés szerinti gépeket 
vagy berendezéseket integrálhat valamelyik átfogó CELOS® perifériá-
ba. Egész egyszerűen alakítsa ki a CELOS® PC-s verzióját géporientáltan, 
és kérdezze le a gyártásban mindenkor működő gépek feladatteljesítésre 
vonatkozó adatait.

A CELOS® PC-s verziójának segítségével összeolvaszthatja tervezését a 
gyártással. Ezáltal már ma megválaszolja az Ipar 4.0 jövőbeni projektjei 
által támasztott követelményeket.

JOB SCHEDULER 

Termelés- és gyártástervezés  
valamennyi gép számára.

 › Rögzítheti, kezelheti és ütemezheti az egyes feladatokat  
a termelés számára

 › A feladatokat hozzárendelheti és továbbíthatja a gép(ek)hez
 › Áttekintheti valamennyi feladat állapotát az összes gépen

ÚJ!

MESSENGER 

Így mindig tudja, mit történik  
Önnél a gyártásban.

 › Áttekinthetőbbé válik az összes, hálózatba kötött gép aktuális  
állapota

 › Megjeleníthető minden egyes gép részletes nézete, ideértve  
a gép előzményeit

 › Kiértékelheti a gép működési időit, leállásait és meghibásodásait

ÚJ!

PC-re telepíthető verzió munkaelőkészítés közvetlenül a géppel  
összekötött számítógépen ÚJ!

Számítógépről közvetlenül a géphez

nlx 2500|700 dmu 65 monoblock®
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   A tübingeni Paul Horn GmbH a szabványos és egyedi, nagy teljesítményű 
szerszámok és rendszerek vezető szakértőjének számít. A hatékony gyártási folya-
matok egyik alapköve a saját készülékgyártás, amely nemrég erősítést kapott: 4 csúcs-
technikájú marógépet a DMU eVo sorozatból. Werner Fritz, gyártásvezető és Rainer 
Bergmann, a készülékgyártási osztály vezetője egyetért abban, hogy jól választottak. 
Ez főként a CELOS® vonatkozásában igazolódott be. A CELOS® alkalmazásai révén 
egyszerűsíti a gyártásprogramozást és optimalizálja a gyártási feladatok beállítását. 
Ez a CELOS®-nak köszönhetően növeli a gépek működési idejét és nagyobb darab-
számokat eredményez.

A CELOS®-szal 20%-kal  
rövidebb szerszámváltási idő  
érthető el a DMU eVo-n.

Paul Horn GmbH

Hartmetall-Werkzeugfabrik Paul Horn GmbH
Unter dem Holz 33 – 35, D-72072 Tübingen

www.phorn.de

A CELOS® a Horn cégnél egyaránt felgyorsítja a gyár-
tásprogramozást és a szerszámváltási folyamatot.

Werner Fritz (jobbra), gyártásvezető a Horn cégnél és 
Rainer Bergmann, a készülékgyártási osztály vezetője.

August Strecker GmbH & Co. KG

  Az August Strecker GmbH & Co. KG a vezeték- és kábelgyártó ipar számára 
kínált tompahegesztő gépek vezető gyártója. A cég számára első helyen áll nem-
zetközi vevői elégedettsége. Hogy a minőség és a határidők betartásának területén 
ne kelljen kompromisszumot vállalnia, a vállalat az NC gyártás bővítése mellett dön-
tött. A legújabb sikeres modell a CTX alpha 500 Y tengellyel, rúdadagolóval – és 
CELOS®-szal. A Stecker ügyvezetője, Bernd Stock lelkesen összegzi a tapasztalatokat: – 
A CELOS® hihetetlen mennyiségű időt takarít meg számunkra a szerszámváltás 
és a programozás során. És az Y tengelynek és a rúdadagolónak köszönhetően  
képesek vagyunk arra is, hogy a munkadarabokat ezt követően egy felfogásban komp-
letten megmunkáljuk.

A CELOS®-szal tökéletesen felszerszá-
mozhatja gépét a különböző feladatok-
hoz, hogy megvalósítsa azokat.

August Strecker GmbH & Co. KG
Jahnstraße 5, D-65549 Limburg

www.strecker-limburg.de

A CELOS® optimalizálja a szerszámváltási folya-
matot, megelőzi a hibákat és jelentősen növeli a 
kihasználtságot.

Elégedett felhasználók (jobbról): A Strecker ügyvezetője, 
Bernd Stock és Dennis Schöwer művezető.

SERVICE AGENT 

Az intelligens karbantartási rendszernek köszönhetően  
növekszik a gép rendelkezésre állása.

 › A gép összes karbantartási tevékenységének áttekintése
 › Előzetes értesítés az esedékes karbantartási és javítási  
tevékenységekről

 › Az összes szükséges pótalkatrész és üzemi eszköz kijelzése 
 › Támogatás a végrehajtás során

ÚJ!

TOOL HANDLING 

Lerövidülnek a szerszámváltási idők a tárkiosztás  
előírt és tényleges állapotának a következő feladathoz  
történő összehasonlításával.

 › Kijelzi a feladathoz szükséges összes szerszámot, beleértve a  
bekészítendő szerszámok listájának automatikus összeállítását

 › Összeállítja a kirakandó szerszámok listáját a következő feladat -        
hoz felesleges szerszámok automatikus felismerésével

ÚJ!
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CTX beta 1250 TC –  
a CTX TC 2. generációjának 

bővítése ø 500 mm-ig és  
1.210 mm-es esztergálható 

hosszig terjedő munkadara-
bokhoz 10,2 m²-en

műszaki adatok
max. esztergálható hossz: 1.210 mm; max. munkada-
rab-átmérő: 500 mm; Y löket: ±125 mm; főorsó ISM 76 
5.000 min–1 fordulatszámmal; szegnyereg; opcionális  
6 oldalú komplett megmunkálás a főorsóval 770 Nm-ig  
és ellenorsóval 6.000 min–1-ig vagy 360 Nm-ig

ø 140 × 495 mm 

Lánckerék / gépgyártás 
Anyag: 42CrMo4
Megmunkálási idő: 35 perc

bevezető     világpremierek     technológiák     ecoline     systems     lifecycle services

ctx beta 1250 tc főbb jellemzői

 _ compactMASTER®: Az ultrakompakt eszterga-maróorsó minimális 
hellyel is beéri a munkatérben, és 20%-kal megnövelt forgatónyoma-
tékkal büszkélkedhet, HSK-A63 (Capto* C6), 12.000 min–1, 22 kW  
és 120 Nm, nagy sebességű kivitel 20.000* min–1 fordulatszámmal

 _ 170 mm plusz hely az új B tengellyel: 350 mm hosszú munkadarabo-
kat képes vízszintesen átfúrni és kiesztergálni, szerszámok max.  
400 mm hosszig

 _ Fokozott dinamika a max. 65%-kal megnövelt előtolási sebesség-
nek köszönhetően, max. 50 m/min (X / Y / Z = 40 / 40 / 50 m/min)

 _ 1 g gyorsulás és 60 m/min előtolás a maximális tartós pontosságot 
biztosító Z tengely lineáris hajtásának* köszönhetően és 5 év szava-
tosság a lineáris hajtásra

 _ 50 mm-rel nagyobb Y löket (250 mm) excentrikus megmunkálás 
esetén a nagyobb rugalmasságért

 _ Legújabb 3D vezérléstechnológia: CELOS® a DMG MORI-tól  
21,5"-os ERGOline® vezérlővel és SIEMENS-szel

 _ 5 tengelyes, szimultán megmunkálás (technológiai ciklussal kapcsolat-
ban*) a B tengelynek és közvetlen hajtású technológiának köszönhetően 
* Opció

A sikeres CTX beta 800 TC után az új CTX beta 1250 TC  
bővíti a CTX beta TC sorozat 2. generációját.

turn & mill komplett megmunkálás

CTX beta 1250 TC  
az új compactMASTER®  
eszterga-maróorsóval.

   A sikeres CTX beta 800 TC után az új CTX beta 1250 TC (2. generáció) bővíti a  
CTX TC sorozatot. A CTX beta 1250 TC a max. ø 500 mm és 1.210 mm-es esztergálha-
tó hosszal rendelkező munkadarabok esztergálási és forgácsolási megmunkálásának 
univerzális alkalmazására méretezett. Fokozott dinamikát és pontosságot biztosít  
már alapkivitelben is a 65%-kal megnövelt előtolási sebesség (max. 50 m/min), ill. a 
MAGNESCALE közvetlen mérőrendszerei. Maximális rugalmasságot biztosít a klasz-
szikus esztergáló megmunkálás során az automata szerszámcserélő akár 80 szerszám-
mal. Az új CTX beta 1250 TC központi eleme a közvetlen hajtású B tengely és a fokozat-
mentes ±120°-os billentési tartomány az új compactMASTER®eszterga-maróorsóval. 
Az orsó kompakt kivitele 120 Nm-es forgatónyomatékot tesz lehetővé csupán 350 mm-es 
hossz mellett.

CTX TC

compactMASTER®: Ultrakompakt HSK-A63  
eszterga-maróorsó 120 Nm-rel

A lineáris hajtás* 1 g gyorsulást és maximális  
tartós pontosságot ígér

A MAGNESCALE közvetlen lineáris mérőrendszerei

9 gép 40 kiépítési fokozattal –  
az univerzális esztergálástól a turn & mill-ig

* opcionális lineáris hajtás, ** nem lineáris hajtással

Esztergálás: V3 (MC) = hajtott szerszámok; V4 (Y) = hajtott szerszámok és Y tengely;  
V6 (SY) = hajtott szerszámok, Y tengely és ellenorsó; 4A = 2 revolver, hajtott  
szerszámokkal és 2 Y tengellyel (opció)

Esztergálás-marás: V7 (T) = turn-mill orsó és szegnyereg; V8 (S) = turn-mill orsó és  
ellenorsó; V10 (SZM) = turn-mill orsó, ellenorsó és alsó revolver

CTX beta 800 TC CTX beta 1250 TC

Esztergálható átmérő / esztergálható hossz  ø 500 / 800 mm ø 500 / 1.210 mm

Helyigény 8,5 m2 10,2 m2

CTX beta TC

CTX alpha 300
V3, V4

CTX alpha 300
V3, V4

CTX alpha 300
V3, V4

CTX alpha 500
V3, V4, V6

CTX alpha 500
V3, V4, V6

CTX alpha 500
V3, V4, V6

CTX beta 500 linear
V3, V4, V6

CTX beta 500 linear
V3, V4, V6

CTX beta 500 linear
V3, V4, V6

CTX beta 800 linear
V3, V4, V6 // 4A**

Turn & Mill V7**, V8**

CTX beta 800 linear
V3, V4, V6 // 4A**

Turn & Mill V7**, V8**

CTX beta 800 linear
V3, V4, V6 // 4A**

Turn & Mill V7**, V8**

CTX beta 1250 linear
V3, V4, V6 // 4A**

Turn & Mill V7*, V8*, V10**

CTX beta 1250 linear
V3, V4, V6 // 4A**

Turn & Mill V7*, V8*, V10**

CTX beta 1250 linear
V3, V4, V6 // 4A**

Turn & Mill V7*, V8*, V10**

CTX gamma 1250 (linear)
V3**, V4**,

Turn & Mill V7*, V8*, V10*

CTX gamma 1250 (linear)
V3**, V4**,

Turn & Mill V7*, V8*, V10*

CTX gamma 1250 (linear)
V3**, V4**,

Turn & Mill V7*, V8*, V10*

CTX beta 2000** 
V3, V4,

Turn & Mill V7, V8

CTX beta 2000** 
V3, V4,

Turn & Mill V7, V8

CTX beta 2000** 
V3, V4,

Turn & Mill V7, V8

CTX gamma 2000 (linear)
V3**, V4**,

Turn & Mill V7*, V8*, V10*

CTX gamma 2000 (linear)
V3**, V4**,

Turn & Mill V7*, V8*, V10*

CTX gamma 2000 (linear)
V3**, V4**,

Turn & Mill V7*, V8*, V10*

CTX gamma 3000**
V3, V4, 

Turn & Mill V7, V8, V10

CTX gamma 3000**
V3, V4, 

Turn & Mill V7, V8, V10

CTX gamma 3000**
V3, V4, 

Turn & Mill V7, V8, V10
3.000

2.000

1.250

800

500

300

3.000

2.000

1.250

800

500

300

3.000

2.000

1.250

800

500

300

esztergálható hossz
(mm)
esztergálható hossz
(mm)
esztergálható hossz
(mm)

tokmánymérettokmánymérettokmányméret

8"8"8" 10 – 12"10 – 12"10 – 12" 15"15"15" 18"+18"+18"+

CTX alpha 300
V3, V4

CTX alpha 500
V3, V4, V6

CTX beta 500 linear
V3, V4, V6

linear

CTX beta 800 linear
V3, V4, V6 // 4A**

Turn & Mill V7**, V8**

linear

CTX beta 1250 linear
V3, V4, V6 // 4A**

Turn & Mill V7*, V8*, V10**

linear CTX gamma 1250 (linear)
V3**, V4**,

Turn & Mill V7*, V8*, V10*

linear

CTX beta 2000** 
V3, V4,

Turn & Mill V7, V8

CTX gamma 2000 (linear)
V3**, V4**,

Turn & Mill V7*, V8*, V10*

linear

CTX gamma 3000**
V3, V4, 

Turn & Mill V7, V8, V10
3.000

2.000

1.250

800

500

300

esztergálható hossz
(mm)

tokmányméret

8" 10 – 12" 15" 18"+

350 m
m

max. ø 500 mm
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5 év szavatosság

155 × 110 × 770 mm

Vezetőlapát / energiatechnika 
Anyag: X13Cr12Ni2W1V-5 
Megmunkálási idő: 180 perc

NTX
turn & mill komplett megmunkálás

NTX 1000 –  
Gyártóesztergálás  
2. szerszámtartóval.

Max. ø 65 mm-es komplex munkadarabok rúdmegmunkálása,  
alapkivitelben 52 mm; max. ø 200 mm-es tokmány.

NTX 1000 
Max. ø 65 mm-es komplex  

munkadarabok rúdmegmunkálása, 
alapkivitelben 52 mm

ntx 1000 főbb jellemzői

 _ Közvetlen hajtás (DDM® technológia) a B tengelyen a 
komplex munkadarabok 5 tengelyes szimultán megmunká-
lásához az orvostechnika, a szerszám-, repülőgép- vagy 
gépjárműipari munkadarabok területén: ±120°-os billentési 
tartomány a B tengelyen és 100 min–1 gyorsmenet

 _ Capto C5 turn & mill orsó max. 20.000 min–1, alapkivitelben 
12.000 min–1

 _ Max. ø 65 mm-es komplex munkadarabok rúdmegmunká-
lása, alapkivitelben 52 mm; max. ø 200 mm-es tokmány

 _ Nagy munkatér max. 800 mm hosszúságú és ø 430 mm 
átmérőjű munkadarabokhoz

műszaki adatok
Mozgástartomány X / Y / Z: 455 / 105 / 800 mm; max. esztergálható 
hossz: 800 mm; rúdkapacitás: ø 52 mm (ø 65 mm*); B tengely orsójának 
fordulatszáma: 12 000 min–1

*  Gép 38 szerszámhellyel és forgácskihordóval;  
ábra: duplaláncos kivitel 76 szerszámhoz

Komplex munkadarabok 5 tengelyes, szimultán megmunkálása 
közvetlen hajtással (DDM® technológia) a B tengelyen

szinkronmegmunkálás B tengellyel és alsó 10 szerszámhelyes 
revolverrel (opció)

Max. 10 hajtott szerszámig a BMT® revolveren (opció) max. 
10.000 min–1-ig

„Csekély helyigény: 
10,4 m² “

ø 60 mm

Csípőízületi vápa / orvostechnika  
Anyag: titán 
Megmunkálási idő: 7 perc 30 mp

ø 90 × 106 mm

Szerszámtartó / szerszámozás 
Anyag: 1.2343 (X37CrMoV5-1)
Megmunkálási idő: 15 perc

2 párhuzamosan alkalmazható szerszám a legnagyobb termelékenységért.

350 m
m

±120 °
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DMC 125 FD duoBLOCK® 
4. generációja

   A duoBLOCK® 4. generációja legutóbb bemutatott 
gépeinek egyedülálló sikere után a pfronteni házi  
kiállítás óta a sorozat rögtön három új változatban ren-
delhető. Kiemelkedő marási teljesítmény jellemzi a 
DMU 100 P duoBLOCK®-ot, amely egyaránt meggyő-
zően teljesít a nagy teljesítményű nehézforgácsolás-
ban és az univerzális precíziós területen is. A szerkezet 
nagy merevsége a pontossági értékek 30 %-os javu-
lását eredményezi (az elődverziókkal összehasonlítva), 
amit kiegészítőleg egy intelligens hőmérsékletirányító 
rendszer is támogat. Az optimalizált, átfogó merevség 
előnyeit élvezik a DMC 125 U és DMC 125 FD  
duoBLOCK® palettacserélős, új verziói is.
Ezek olyan automatikus palettacserélővel rendelkeznek, 
amely lehetővé teszi az időpárhuzamos felszerszámo-

DMU 100 P duoBLOCK® 
DMC 125 FD duoBLOCK®  

4. generáció – 30%-kal nagyobb  
precízió, teljesítmény és hatékonyság.

zást, ezáltal csökkennek a mellékidők, úgyhogy tar-
tósan optimalizálják a gyártási folyamatot. Szintén 
teljes mértékben a folyamatoptimalizálás jegyében 
működik a DMC 125 FD duoBLOCK® is, amelynek 
marási-esztergálási technológiája lehe tővé teszi a 
csupán egy gépen végzett komplett megmunkálást. A 
duoBLOCK® elv további előnye az átfogó építőelemes 
rendszer személyre szabott komplett megoldásokkal, 
amelyek széles alkalmazási spektrumot tesznek lehe-
tővé. Így például az orsóválaszték tartalmazza a ne-
hézforgácsoláshoz kínált optimális változatokat – 
közöttük a powerMASTER® 1000-et, amelynek 
jellemzője az 1.000 Nm-es nyomaték 9.000 min–1 
mellett, vagy a 2015 áprilisától kapható hajtóműves 
orsó akár 1.300 Nm nyomatékkal 8.000 min–1 mellett.

duoBLOCK® 4. GENERÁCIÓJA          5 tengelyes marás

DMU 100 P duoBLOCK® 
4. generációja 

műszaki adatok
Mozgástartomány X / Y / Z: 1.000 / 1.250 / 1.000 mm; gyor - 
smenet: 60 / 60 / 60 m/min; orsófordulatszám: 12.000 min–1; 
Teljesítmény: 35 kW; forgatónyomaték: 130 Nm; munkada-
rab mérete: ø 1.100 × 1.600 mm; munkadarabsúly: 2.200 kg;
szerszámtár: 40 (63 / 123) szerszámhely

EROFIO S.A. – Portugal

Manuel Novo, EROFIO ügyvezető: – 
A DMG MORI legmodernebb 5 ten-
gelyes technológiájával egyedülálló 
eredményeket érünk el a precízió és 
a forgácsolási teljesítmény területén 
az energiafogyasztás egyidejű csök-
kentése mellett.

  Az EROFIO S.A. céget a portugáliai Batalhában 1993-
ban alapították meg tulajdonosai, a vállalat jelenleg 125 
dolgozót foglalkoztat. A cég kulcskompetenciája felöleli az 
autóipari fröccsöntő szerszámok fejlesztését, tervezését 
és gyártását. Ezek vagy vevői megbízás alapján első minta 
készítésével együtt valósulnak meg, vagy az EROFIO AT-
LÂNTICO testvérvállalat fröccsöntőgépeinek átfogó projekt-
jeinek részeként.

Az EROFIO a forgácsolás területén már 1996-ban a DMG 
MORI csúcstechnikáját választotta – először függőleges 
megmunkálóközpontok formájában. A cég beruházásainak 
célpontja az ezredforduló óta azonban főként a DECKEL 
MAHO 5 tengelyes technikája. A 14 gép közül immár 9 
nyújt lehetőséget 5 tengelyes precíziós megmunkálásra.

A vállalat mostani büszkesége a DMU 80 P duoBLOCK®  
4. generációjának univerzális marógépe. Manuel Novo, az 
EROFIO ügyvezetője lelkesen számol be a gép által kínált 
lehetőségekről: – A precízió és a forgácsolási teljesítmény 
területén egy csapásra új mércét állítottunk – és ez úgy 
sikerült, hogy közben csökkentettük az energiafogyasz-
tást. Emellett növelték rugalmasságukat is a B tengely 
nagy billentési tartománya révén.

Az 5 tengelyes technológia jelentőségét összességében így 
magyarázza Manuel Novo: – A DMG MORI gépek teljesít-
ménye hihetetlen lökést adott nekünk, aminek köszön-
hetően minden évben kétszámjegyű a növekedési rátánk. 
És hogy ez a jövőben is így maradjon, rövidesen szó szerint 
új dimenziókat nyit meg a vállalat teljesítménye számára a 
DMU 270 P nagy portálos maróközpont.

 
Átfogó siker a  
duoBLOCK®  
4. generációjával.

EROFIO S.A.
Rua do Pinhal n.° 200, Jardoeira,  
2440-373 Batalha, Leiria, Portugal 
geral@erofio.pt, www.erofio.pt

ø 950 × 400 mm 

Ventilátortárcsa /repülőgépipar  
Anyag: titán (Ti6AI4V)
Megmunkálási idő: 38 óra

660 × 800 × 800 mm 

Fúrófej / energia  
Anyag: 21CrNiMo2 (1.6523) 
Megmunkálási idő: 20,5 óra
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duoblock® 4. generációjának főbb jellemzői

 _ Teljesítmény: akár 30%-kal növelt merevség a maximális 
forgácsolási teljesítmény elérése érdekében

 _ Hatékonyság: 30%-kal csökken az energiafogyasztás  
az intelligens, egyéni igényekre szabott gépegységeknek 
köszönhetően

 _ Rendkívüli rugalmasság és kiemelkedően rövid megmun-
kálási idő érhető el az új B tengellyel, amely 20%-kal 
megnövelt merevséggel és integrált kábelvezető lánccal 
rendelkezik

 _ Gyors és intelligens keréktár 0,5 másodperces  
szerszámcsere idővel és akár 453 szerszámmal  
minimális helyigény mellett

műszaki adatok
Mozgástartomány X / Y / Z: 1.250 / 1 250 / 1 000 mm; gyor-
smenet: 60 / 60 / 60 m/min; orsófordulatszám: 10 000 min–1; 
Teljesítmény: 44 kW; forgatónyomaték: 288 Nm; munkadarab 
mérete: ø 1.250 × 1.600 mm; munkadarabsúly: 2 000 kg; 
szerszámtár: 63 (123 / 183 / 243) szerszámhely

  Az 5 tengelyes gép rendkívül stabil portálos  
kivitellel a legnagyobb dinamika mellett teszi lehetővé 
a maximális precíziót. A gyorsabb és helytakaréko-
sabb palettacserélő az alapgép kiemelkedő rugalmas-
ságával ötvözve biztos alapot nyújt a hatékony gyártás-
hoz. Akár 9 tonnás palettaberakás, időpárhuzamos 
betárazás, további automatizálási lehetőségek, és a 
munkatérhez és az előkészítő helyhez, valamint a kar-
bantartó berendezésekhez biztosított kiváló hozzáférés 
további olyan tényező, amely hatékony felhasználást 
biztosít a termelésben. A gép önmagában rendkívül 
merev kialakítása és a teljes berendezés állandó hőmér-
sékleten tartása biztosítja a pontossággal kapcsolatban 
elért kiemelkedő értékeket.

DMC 270 U  

palettacserélővel akár 
9 tonnás nagy mun-
kadarabok kiemelke-
dően termelékeny 
megmunkálásához.

PORTAL         5 tengelyes marás

DMC 270 U 
Az intelligens hőmérsék-

letirányító rendszer  
±12 µm-os, kiemelkedő 

precizitást garantál. 

dmc 270 u főbb jellemzői

 _ Nagy munkatér akár ø 3.000 × 1.600 mm-es és  
9.000 kg-os munkadarabokhoz

 _ 50%-kal megnövelt dinamika az NC körasztal  
új hajtástechnikájának köszönhetően

 _ Keréktár alapkivitelben a fő- és mellékidő- 
párhuzamos betárazáshoz (2 keréktártól) 

 _ B tengely optimalizált kontúrral és belső kábel - 
vezető lánccal, 250°-os billentési tartománnyal

 _ Nagy precizitás az optimalizált hőstabilitás révén
 _ 3 pontos alátámasztás

műszaki adatok
Mozgástartomány X / Y / Z: 2 700 / 2 700 / 1 600 mm; gyor-
smenet: 60 / 30 / 40 m/min; orsófordulatszám: 12 000 min–1; 
teljesítmény: 44 kW; forgatónyomaték: 288 Nm; munkadarab 
mérete: ø 3.000 × 1 600 mm; munkadarabsúly: 9 000 kg; 
szerszámtár: 63 (123 / 183 / 243) szerszámhely

78%-kal nagyobb forgatónyomaték az új  
5X-torqueMASTER®-rel – egy olyan hajtóműves  
orsóval, amelynek jellemzői: 8 000 min–1, 1.300 Nm  
és 37 kW (rendelhető 2015. 4. negyedévtől)

Rendkívül termelékeny megmunkálás a powerMASTER® 
1000 motororsóval 1.000 Nm-rel és 77 kW-tal.

ø 2.560 × 750 mm 

Kúpkerék / gépgyártás  
Anyag: 18CrNiMo-6
Megmunkálási idő: 25 óra

powerMASTER® 1000 – 
10.000 óra vagy 18 hónap szavatossággal, 1.000 Nm 
forgatónyomaték 9.000 min–1 mellett 
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First Quality a dmg mori-nál.

Termékeink és szolgáltatásaink kiemelkedő minősége és a megbíz-
hatósága a DMG MORI legfontosabb oszlopai. A DMG MORI világ-
szerte egységes szabványokkal és célorientált tevékenységekkel 
garantál maximális minőséget valamennyi vevője számára.

Mit jelent a minőség a DMG MORI számára?

christian thönes __ A minőség mindig is kiemelt jelentőségű volt a  
DMG MORI számára. Célul tűztük, hogy az újítások területén elért vezető szerep 
mellett továbbra is mércét állítunk iparágunkban a termékminőség vonatkozásá-
ban. Ennek során tevékenységeinket a vevőknek kínált előnyökre összpontosítjuk. 
Vevőinket megilleti a DMG MORI által szállított csúcsminőség, még pedig a termé-
kektől kezdve a szolgáltatásokig bezárólag. 

naoshi takayama __ Átfogóan minőségtudatos gondolkodásunk eredménye 
a termékeink kiemelkedő megbízhatósága és hosszú élettartama. Az együttműkö-
désből mindketten kölcsönösen kivesszük a részünket, mert mindkét partner mindig 
is szigorú minőségirányítási rendszerrel rendelkezett, amely most mindkét vállalat 
legkiválóbb erényeit egyesíti és messze túlmegy az ISO 9001 előírásain. 

„First Quality“ – mit jelent ez minőségtudatos gondolkodásuk alapján?

christian thönes __ A jövőbemutató first quality szabványok által most a 
hibák még inkább elkerülhetők, illetve korábban azonosíthatók és megszün -
tethetők. Ezt szolgálják például bővített prototípustesztjeink az új kísérleti köz-
pontokban, ahol vevőink legkeményebb alkalmazási feltételeit is le tudjuk  
képezni. Továbbá kiszállítás előtt mindegyik gépnek hibátlanul meg kell felelnie 
egy 100 órás minőségellenőrzésen. A fejlesztés során termékeink masszív kivitelére  
összpontosítunk. Hogy mennyire meg vagyunk győződve a felhasznált alko-
tórészek megbízha tóságáról és hosszú élettartamáról, egyedülállóan megmu-
tatkozik abban, hogy új orsófejlesztésünkre, pl. a speedMASTER-re vagy a  
powerMASTER®-re 10.000 óra szavatosságot, a közvetlen lineáris hajtásokra pedig 
5 év szavatosságot vállalunk. 

naoshi takayama __ A beszállítói menedzsmentben együtt kifejlesztettük 
azokat a first quality szabványokat, amelyek rendkívül követelményeket támaszta-
nak beszállítóink minőségirányításával szemben. Ezért csak olyan első osztályú  
beszállítókkal működünk együtt, akiket szaktudásukkal integrálhatunk a fejlesztési 
folyamatba is. Vevőink élvezik a fejlesztések során szerzett tapasztalataink  
egye sítéséből származó előnyöket. Most például mindkét vállalat alkalmazza a  
MAGNESCALE rendkívül pontos mérőrendszereit.

Christian Thönes  

Igazgatóság tagja 

DMG MORI SEIKI  

AKTIENGESELLSCHAFT 

Termékfejlesztés,  

termelés & technológia

Dr. Naoshi Takayama  

Board of Directors  

DMG MORI SEIKI CO., LTD 

Senior Executive Managing  

Director & Quality

új: ctx beta 800 linear alapkivitelben lineáris hajtással

 _ A legrövidebb mellékidőket biztosítja a nagy impulzus és az 1 g gyorsulás:  
Gyors pozícionálás rövid mozgástartomány esetén is – ideális hornyokhoz  
és beszúrásokhoz

 _ Maximális merevség = maximális tartós pontosság és kiváló felületminőség: 
konstans pozicionálás a meghajtás lánc elaszticitásának megszűnése miatt –  
ideális a keményesztergáláshoz

 _ Csekély karbantartási igény, minimális életciklus költség: Nincsenek mecha-
nikai erőátviteli elemek, nincs kopás és 5 év szavatosságot vállalunk a gépre – 
ideális a termelésben történő alkalmazáshoz

DMG MORI CSÚCSTECHNIKÁJÚ KOMPONENSEK 

Alapkivitelben az NHX sorozat 2. gene-
rációjához; 2015-től a monoBLOCK®, 
NVX, DMC V, DMU gépekhez.

speedMASTER 
#40 univerzális maróorsó

dmg mori first quality 

Mindegyik gépet több mint 100 óra  
minőségellenőrzésnek vetjük alá –  
Mi tudjuk, hogyan működnek, ezért  
pontosan úgy is teszteljük őket!

DMG MORI FIRST QUALITY
 › Ellenőrizzük gépe működését a termelés kemény, hétköznapi körülményei között
 › 100 órás minőségellenőrzés szigorú minőségi szempontok szerint valószerű  
üzemi feltételek kialakításával

 › Maximális teljesítmény és rendelkezésre állás

Alapkivitelben a CTX beta TC sorozat  
2. generációjához.

compactMASTER® 
#40 turn-mill orsó

részletek a  
34. oldalon  

részletek a  
10. oldalon  

a first quality jelentése ...

 _ Maximális rendelkezésre állás a legszélsőségesebb környezeti feltételek  
között is ellenállóképes technológiák, pl. 5 év szavatosságot nyújtó és  
maximális tartós pontosságot biztosító, kopásmentes lineáris hajtások  
vagy az olajjal és kondenz vízzel szemben magas fokon ellenállóképes  
MAGNESCALE mágneses mérőrendszereink alkalmazásával 

 _ Maximális megbízhatóság masszív komponensek alkalmazásával, pl. az  
új DMG MORI orsókkal és 10.000 óra szavatossággal (maximum 18 hónap) 

 _ Maximális értékállóság a termelés mindennapjaiban történő alkalmazáshoz 
ellenállóképes felülettel kialakított, új formavilágnak köszönhetően

 _ Legalább 100 óra minőségellenőrzés a továbbfejlesztett DMG MORI  
Best Practice Módszereknek köszönhetően (BPM)

A dmg mori új maróorsói 
10.000 óra szavatossággal*.

 _ Nagy orsócsapágyak biztosítanak hosszú élettartamot
 _ Optimalizált tömítés, így nem hatol be a hűtő-kenőanyag
 _ Orsóhűtés a hőmérséklethatás minimalizálására

Lineáris hajtás 
5 év szavatosság.

Több mint 15.000 lineáris gép  
sikeres alkalmazásban.
A DMG MORI 1999 óta sikeresen alkalmazza a lineáris hajtásokat.  
A lineáris hajtás ma 12 sorozat 46 gépmodelljében áll rendelkezésre.

A CTX beta 800 linear további részletei + referenciabeszámoló

30. oldalon  
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MAGNESCALE – A DMG MORI vállalata Több mint  
45 év tapasztalat a szerszámgép- és félvezetőipar  
számára kínált, kiemelkedően pontos hossz- és szög-
mérő rendszerek fejlesztése és gyártása területén.

   A MAGNESCALE Co. Ltd., amelynek székhelye 
Iseharában és Igában (Japánban), valamint a Stuttgart 
melletti Wernauban (Németországban) található, az ult-
raprecíz hossz- és szögmérőrendszerek szakértője. A 
DMG MORI vállalata mágneses pólusosztáson alapuló, 
egyedülálló méréstechnikai megoldásokat fejleszt, gyárt 
és forgalmaz. 

 _ Védő szerkezet
 _ Ellenáll az olajnak és a kondenzációnak
 _ Fokozott ütésállóság
 _ Fokozott rezgésállóság
 _ Ugyanolyan hőtágulási együtthatóval, mint az acélnál

MAGNESCALE Iseharában.Most a wernaui telephelyen: MR érzékelőbeszabályozás  
a mikroszkóppal 2 µm pontossággal.

speedMASTER olajhűtésű állórésszel és új szerszámbefogóval akár 
500 millió ciklusig állandó szorítóerővel

A gép és az orsók 18 órás geometriai ellenőrzése. A komponensek 33 órás működési tesztje, pl. szerszámcsere. 52 óra tartós teszt, ideértve a maró-, ill. esztergáló megmunkálást.

Opcionális a duoBLOCK®,  
DMU / DMC 270 4. generációjához  
és az NHX 6300-hoz.

powerMASTER® 
#50 univerzális maróorsó

* maximum 18 hónap

Maximális precízió 0,01 μm- 
es pontosságú mágneses 
mérőrendszerekkel.

Az 0,01 µm-től az atomi pm-es tartományig terjedő fel-
bontás mellett a Magnescale rendszerek meggyőznek  
kiemelkedő megbízhatóságukkal szélsőséges környe  zeti 
feltételek mellett is. A gyártóhelyek Japánban, Iseharában 
és Igában találhatók. ÚJONNAN jött létre Stuttgart mellett 
a wernaui telephely, ahol immár az európai piacok is  
közvetlenül hozzáférnek ehhez az egyedülálló méréstech-
nológiához. 

A MAGNESCALE mágneses mérőrendszerei a magnó-
szalagos készülékek mágneses adattárolási technikáján 
alapulnak. A fényerősség változását rács segítségével  
felismerő optikai mérőrendszerhez hasonlóan a mágneses  
mérőrendszer olvasófeje is érzékeli a mágneses pólusosztás 
mágneses térerősségét. Ez a technológia ellenálló az  
olyan mostoha környezeti feltételekkel szemben, mint  
a nedvesség, olaj, por és rezgés. Ez biztosítja a szerszám-
gépben a kiemelkedően pontos pozíciómeghatározást 
és szabályozást.

RS97 Serie*SR27A / SR67A sorozat*

Belső csapággyal szerelt, mágneses 
abszolút szögmérő rendszer. Kiváló-
an alkalmas forgóasztalba és billentő 
tengelybe történő integráláshoz.

RU97 Serie*

Mágneses abszolút hosszmérő  
rendszer karcsú kivitelben  
(SR27A) vagy masszív szerke - 
zettel (SR67A).

Nyitott kivitelű mágneses  
abszolút szögmérő rendszer  
szűk beépítési feltételekhez.

DK800S Serie 

A gyártó- és szerelősorok automati-
zált minőségellenőrzésénél történő 
alkalmazáshoz. Méréstartományok:  
5 mm-től 205 mm-ig
Pontosság: max. ± 0,5 µm 
Élettartam: akár 90 millió löket

mágnesesség a maximális precízióért

 _ Maximális dinamika és tartós pontosság
 _ 5 év szavatosság

*  MAGNESCALE abszolút mérőrendszerek a  
Siemens DRIVE-CLiQ interfészével gondoskodnak  
a maximális pontosságról és megbízhatóságról.



Von der Idee zum 
       perfekten Werkzeug

Ingersoll Werkzeuge GmbH
Hauptsitz:
Kalteiche-Ring 21-25 • D-35708 Haiger

Telefon: +49 (0)2773-742-0
Telefax: +49 (0)2773-742-812/814
E-Mail: info@ingersoll-imc.de

www.ingersoll-imc.de

From the idea
  to the perfect tool

Gesamt 2013 283,5 x103,7+3 DMG.indd   1 7/16/2013   9:05:50 AM

Grooving, part-off, perfection. 
Performance at its peak

G R O O V I N G    P A R T I N G    S L O T  M I L L I N G    B R O A C H I N G    C O P Y  M I L L I N G    R E A M I N G

HORN – LEADERS IN GROOVING TECHNOLOGY

Whichever alloys you have to machine, Horn offers innovative solutions.  Efficient, eco-
nomical, precise; individually customized when required to create the perfect process. 
Ours is the most complete grooving and part-off program worldwide, supported by 
expert process planning and augmented by first class special tool design and build 
capability. As a technology leader, we define the standards in the sector. With more 
than 18,000 standard precision tools and experience of more than 100,000 application 
solutions, we are your advantage. www.phorn.co.uk

CTX/TC technological package

www.phorn.co.uk

technology comes alive

eni downstream & industrial operations
cutting fluids and industrial lubricants

Based on its long experience and certified research laboratories, eni, leader in the Italian industrial 
lubricants market, has developed high tech metalworking products

• Aquamet - coolants
• Aster - mineral based neat cutting oils
• Metalcut - mineral based and vegetable biodegradable cutting oils

The partnership with DMG MORI calls for the use of eni lubricants, greases and cutting oils 
on all group’s machine tools and encourages the development of new technological solutions 
for improving the customer’s production and manufacturing processes.

eni downstream & industrial operations’ commercial structure is available to identify 
the most suitable solutions for all lubrication needs in European countries.

eni lubricants and solutions
for high-tech metalworking eni downstream & industrial operations

via Laurentina, 449 – 00142 Roma
Ph.+39 06 5988.1 – eni.com

A király kategória   
győztese.
Jungheinrich EFG S40s: a legtakarékosabb elektromos targonca egy 

dízelmotor erejével. A legnagyobb megterhelés mellett akár 28%-kal 

kevesebb fogyasztás a versenytársakhoz képest. Kategóriájának 

legjobbja. További előnyök: www.jungheinrich.hu

4817_14_AZ_EFGS40s_DIV_vs_Sieger_283,5x103,7.indd   1 22.07.14   16:58
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 Innovatív technológiák a repülőgépipar számára
 DMG MORI – Az LMP1 team exkluzív prémium partnere
 CTX és NLX – Sikeres sorozat az univerzális esztergálás területén
 NHX – Helyi termelés a piacon a piac számára

nº 1 – 2015

Technológiák és  
vevőink történetei

A dmg mori vevők és érdeklődők számára megjelentetett magazinja
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Davis

Los Angeles

Dallas

Chicago

Charlotte

Connecticut
New Hampshire

Torontó / Mississauga

Queretaro

São Paulo

Caixas do Sul

GLOBAL TECHNOLOGY COMPETENCE

 › Főbb jellemzők
 _ Technológiai támogatás világszerte 
 _ Iparág-specifikus opciók a repü-
lőgépipari alkalmazások számára

 _ Kulcsrakész folyamatfejlesztés  
komplex munkadarabokhoz és  
igényes anyagokhoz 

 › monoBLOCK®, eVo, FD duoBLOCK®, 
portál, CTX TC, NTX, ULTRASONIC, 
LASERTEC 

 › Főbb jellemzők
 _ Átfogó megoldások a szerszám- és 
formagyártáshoz

 _ A modern HSC technológia teljes 
folyamatláncát megtekintheti működés 
közben

 _ Technológiai szemináriumokat és 
oktatásokat kínálunk vevőink számára 

 › HSC, DMU, DMF, DMC V,  
NMV, NVX, NVD

 _ Nagy sebességű vágás, maximális 
precízió és kiemelkedő felületminőség

 › Főbb jellemzők
 _ 5 tengelyes kompetencia helyben  
a világpiac vezető gyártójától 

 _ Világszerte rendelkezésre állnak  
a teljes folyamatláncban szerzett 
tapasztalattal rendelkező, képzett 
termékmenedzsereink és alkalmazás-
technikusaink 

 _ Átfogó 5 tengelyes portfolió 
 _ Technológiai kidolgozások, komplex 
megvalósíthatósági tanulmányok vagy 
egyedi megoldások kapcsolattartója  

 ›  DMU, NMV, monoBLOCK®, eVo,  
HSC, DMF, duoBLOCK®, portál, DIXI, 
DMC H linear, NMH

 › Főbb jellemzők
 _ Dupla gyártási kapacitást biztosít a 
DMU 600 P portálos gép

 _ Tökéletes gyártási feltételek: Két 
gépalap meggyőző statikai jellemzőkkel 
és daruval, teljesen klimatizált környezet 
±1 °C hőmérsékletingadozással

 _ Rendkívül kompetens team 190 
dolgozóval a fejlesztés, összeszerelés, 
értékesítés és alkalmazástechnika 
területéről 

 ›  DMU / C portál max. 40 t súlyú, nagy 
munkadarabokhoz és az X tengely max. 
6 m-es mozgástartományához

Technológiai kompetencia és globális jelenlét –  
A DMG MORI 69 technológiai központja és értékesítő 
partnereink 8 technológiai központja lehetővé teszi  
átfogó termékportfoliónk bemutatását. Emellett 15  
telephelyen állandóan rendelkezésre állnak szakértőink 
speciális technológiai és ipari megoldásokkal.

Több mint 500 dmg mori gép 
mindenkor az ön közelében!

77 technológiai  
központ világszerte

Aerospace  
Excellence Center

1 telephelY 
deckel maho pfronten gmbh

Die & Mould  
Excellence Center

világszerte 2 telephelY
geretsried (hsc center),  
nara (mold laboratory)

5 tengelyes 
Excellence Center

világszerte 5 telephelY
pfronten, torontó, chicago,  
iga, tokió

XXL 
Excellence Center

1 telephelY
deckel maho pfronten gmbh

Tempe

Houston

Pewaukee

Santiago

15 telephelyen a speciális technológiai és ipari megoldások számára.
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 DMG MORI Headquarters
 DMG MORI Technológiai Központ 
 Technológiai Központ  

 (értékesítő partner)
  Gyártóvállalatok Technológiai 

Központtal

 › Főbb jellemzők
 _ Több mint 45 év tapasztalat az  
automata esztergálás területén

 _ 50 alkalmazástechnikus dolgozik  
a technológia és az időelemzések 
témakörein 

 › SPRINT (linear)
 _ Automata esztergálás, rövid és  
hosszesztergálás 

 › SPRINT 50 / 65
 _ Rúdmegmunkálás akár 3 revolverrel 

 › GM / GMC
 _ Többorsós eszterga automaták

 › Főbb jellemzők
 _ Élő bemutató működés közben közvetle-
nül a vevő munkadarabján

 _ Technológiai fejlesztések  
vevőink számára

 _ DMG folyamatlánc és exkluzív  
DMG MORI technológiai ciklusok 

 › CTX TC, CTX TC 4A, NT és NTX
 _ 5 tengelyes univerzális esztergálás  
B tengellyel

 _ 5 tengelyes gyártóesztergálás  
B tengellyel és 2. szerszámtartóval

Bengaluru

Senjang

Szöul Tokió
Iga

Nara

Tiencsin

Sanghaj

Tajcsung

Guangdong

Xi´an

Ajutthaja

Kuala Lumpur

Szingapúr

Jakarta

Melbourne

SAUER Lasertec Technológiai Központ Pfrontenben;  
5 Akadémiai Technológiai Központ Bielefeldben, 
Seebachban, Stuttgartban, Pfrontenben és Geretsriedben

 › Főbb jellemzők
 _ Több mint 30 év tapasztalat a kemény- 
rideg, valamint nehezen forgácsolható 
alapanyagok megmunkálásában

 _ Erős, kompetens alkalmazástechnikai 
csapat: megvalósíthatósági tanulmá-
nyok, folyamatfejlesztés/-optimalizálás, 
komplett kulcsrakész megoldások

 _ Világszerte több mint 600 telepített 
ULTRASONIC gép

 _ ULTRASONIC technológiai  
szemináriumok 

 › ULTRASONIC 2. generációja: 
 _ Fejlett anyagok köszörülő, maró és  
fúró megmunkálása a folyamaterők 
csökkentése mellett

 › Főbb jellemzők
 _ Több mint 25 év tapasztalat a lézeres 
precíziós megmunkálás területén

 _ Alkalmazástechnika szaktudás: 
oktatás, vevői támogatás, megvaló-
síthatósági tanulmányok, komplett 
kulcsrakész megoldások

 _ Világszerte több mint 600 telepített 
LASERTEC gép

 _ LASERTEC technológiai szeminá-
riumok 

 › 5 LASERTEC technológiai terület: 
 _ Shape, PrecisionTool, FineCutting, 
PowerDrill, 3D / additive manufacturing

Gyártóesztergálás  
Competence Center

1 telephelY 
gildemeister italiana s.p.a.  
(bergamo)

Turn & Mill  
Experience Center

8 telephelY világszerte
bielefeld, stuttgart, Wernau, 
párizs, tortona, sanghaj, iga, 
tokió

ULTRASONIC  
Excellence Center

3 telephelY világszerte 
stipshausen, tokió, chicago 

LASERTEC 
Excellence Center

3 telephelY világszerte  
pfronten, tokió, chicago

Johannesburg / Kempton Park

Cikarang

DMG MORI Global Headquarters Winterthurban DMG MORI Global Headquarters Tokióban

Tortona

Jekatyerinburg

Klaus

Winterthur

Bergamo

Szentpétervár

Kairó

Hamburg

Bielefeld

Hilden Seebach
Chemnitz –  
Stollberg

Frankfurt

Stipshausen

Stuttgart –  
Leonberg

Wernau Geretsried

Pfronten
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Aerospace Excellence Center Pfrontenben

A nemzetközi  
repülőgépipar kompe-
tencia partnere.

  A repülőgépipar évtizedekre előreláthatóan bővülő piacnak 
számít. A gyártóknak és beszállítóiknak ehhez a növekedéshez az 
értékteremtési láncolat teljes hosszában megbízható és rendkívül in-
novatív partnerekre van szükségük. A DMG MORI ezt az elvet meg-
valósítva támogatja évtizedek óta repülőgépipari vevőit a pfronteni 
Aerospace Excellence Centerben. 

Egyrészt a legújabb technológiákat, valamint megfelelő kapacitáso-
kat kínálunk, hogy innovatív módon kísérjük a vevői fejlesztéseket, 
sőt részt vegyünk ezek kialakításában is. A komplex munkadarabok 
és nehezen forgácsolható anyagok számára kulcsrakész megoldá-
sokat valósítunk meg vevőinkkel szorosan együttműködve. 

A DMG MORI az 5 tengelyes technológia területének technológiai 
vezető vállalataként a hightech szerszámgépek egyedülálló ter-
mékprogramját és iparág-specifikus opcióit, valamint tervezési 
szolgáltatásokat kínál a repülőgépipar és az űrtechnika számára 
történő forgácsoló alkatrészgyártáshoz.

AEROSPACE          csúcsminőség egy csapásra!

DMC FD duoBLOCK® sorozat 
Anyag: titán
Megmunkálási idő: 38 óra

Rendkívül precíz marás és 
esztergálás egyetlen gépen

DMU monoBLOCK® sorozat 
Anyag: titán
Megmunkálási idő: 55 óra

Billenő körasztal közvetlen hajtású 
technikával az A és C tengelyen

LASERTEC 65 3D  
Additive Manufacturing 
Anyag: Nemesacél
Megmunkálási idő: 306 perc

A lézeres bevonatolási eljárás és 
marás intelligens kombinációja 
lehetővé teszi az alkatrészgyártást 
késztermékminőségben

NTX 1000 2. generációja 
Anyag: Inconel 600
Megmunkálási idő: 3 óra

4 tengelyes marás és esztergálás  
az alsó BMT® revolverrel és hajtott 
szerszámokkal

LASERTEC 50 PowerDrill 
Anyag: Inconel
Megmunkálási idő: 20 perc

Kúpos kivezető tölcséres stb. 
hűtőfuratok 5 tengelyes lézeres 
precíziós fúrása

Ventilátortárcsa Lapátlemez Turbinaház Kompresszorlapát Turbinalapát

Csúcstechnikájú komponensek  
a repülőgépipar számára

A repülőgépiparra specializálódott csapatunk támogatást nyújt Önnek a folyamatláncban 
felmerülő, összes kérdés esetén.

DMG MORI repülőgépipari videó 
Ha mobiltelefonja rendelkezik  
QR-kód felismerő programmal, 
közvetlenül megnyithatja a videofájlt.

ULTRASONIC 260 Composites 
Anyag: CFK
Megmunkálási idő: 55 mp

Az ULTRASONIC rétegleválás  
és szálszakadás nélkül elvégzi az 
egyes CFK laminátrétegek precíz 
eltávolítását

Rotorlapát szegmense

600 × 200 × 90 mm ø 80 × 90 mm ø 40 × 120 mm ø 180 × 150 mm ø 450 × 120 mm ø 950 × 400 mm

KÖZLŐMŰ ROTORLAPÁT
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NLX 4000 
Anyag: 42CRMo4 
Megmunkálási idő: 57 perc

6 oldalú komplett megmunkálás a 
fő- és ellenorsón keresztül

CTX beta 1250 TC 4A 
Anyag: acél
Megmunkálási idő: 165 perc

5 tengelyes, szimultán megmunkálás

DMU 60 eVo linear 
Anyag: titán
Megmunkálási idő: 10,5 óra

A megmunkálási idő 25%-os csök-
   kentése a 80 m/min gyorsmenetet 
biztosító lineáris hajtások megnövelt 
dinamikájával

Helikopter landolóállvány Futóműhenger Szelepház 

  A University of Sheffield Advanced Manufacturing 
Research Centre (AMRC) 2001-ben történt alapítása óta 
a repülőgépipar egyik vezető kutatóközpontja. Az AMRC 
alapító tagjaival, így a Boeinggel és más neves vállalatok-
kal együttműködve példamutató módon összekapcsolja a 
szakmai képzést és a tudományos munkát. Valamennyi 
résztvevő közös célja: a kutatási eredményeket gyorsan 
és hatékonyan meg kell valósítani a termelési folyamat-
ban. Ha gyártásra kerül a sor, Keith Ridgway CBE profesz-
szor és dékán csapatával együtt 2003 óta a DMG MORI 
forgácsolástechnikai szakértelmében bízik, és az NT- és 
NMV sorozatok nagy teljesítményű gépein végzi el a ti-
tán, nikkel-alumínium ötvözetek és szinter alapanyagok 
igényes megmunkálását. Emellett az AMRC nemrég be-
ruházott egy DMC 160 FD duoBLOCK®-ba. – Alkalmazá-
saink megkövetelik, hogy rendkívül pontos és dinamikus 
megmunkálóközpontokat használjunk – indokolja Keith 
Ridgway a vételi döntést. A duoBLOCK® koncepció szá-
mos szempontból megfelel ennek az igénynek.

A gyártásban az AMRC mindig a határokat feszegeti.  
És ami még több: A kutatók mindig újradefiniálják a tech-
nológiai határokat, úgyhogy a gyártási beruházásokat  
nagyon hosszú távra tervezve végzik el. Ezt a szempontot 
is figyelembe veszi Keith Ridgway a DMC 160 FD  
duoBLOCK® értékelésekor, amelyen az AMRC többek  
között hajtóműházat is gyárt: – A maró-esztergálási  
technológia éppen az igényes munkadarabok területén 
áll komoly jövő előtt. Hiszen az AMRC termelékeny és 
hatékony gyártási megoldásokat kíván kifejleszteni az 
ipar számára és támogatja a valódi gyártás felé irányuló 
technológiaátadást. DMG MORI a maró-esztergáló köz-
pontot a nehézforgácsolási csomaggal – a hajtóműves 
orsó 1.100 Nm maximális nyomatékkal rendelkezik –  
és a precíziós csomaggal szerelte fel. Keith Ridgway az 
értéktöbbletet a magas fokú rugalmasságban látja: –  
A DMC 160 FD duoBLOCK® neve összeforrt a durva for-
gácsolástól a precíziós megmunkálásig terjedően átfogó 
gyártási folyamatokkal. 

Technológiai határok  
újraértelmezése.

Keith Ridgway, a Sheffieldi Egyetemen működő Advanced Manufacturing 
Research Centre (AMRC) kutatási igazgatója.

Az AMRC olyan kiemelkedően pontos és dinamikus megmunkálóközpon-
tokkal munkálja meg a legigényesebb alkatrészeket, mint a DMC 160 FD 
duoBLOCK®.

AMRC – Kutatóközpont a Boeing számára

AMRC with Boeing
Advanced Manufacturing Park

Wallis Way, Catcliffe, Rotherham S60 5TZ 
enquiries@amrc.co.uk 

170 × 150 × 100 mmø 130 × 290 mmø 300 × 300 mm

NHX 4000 2. generációja 
Anyag: ALMg4,5Mn 
Megmunkálási idő: 1 óra 24 perc

90%-os anyagforgácsolás az új 
speedMASTER maróorsóval

Ajtóvasalat

360 × 300 × 125 mm

DMC 340 U 
Anyag: alumínium
Megmunkálási idő: 5 óra

50%-kal gyorsabban az 5 tengelyes, 
szimultán megmunkálással csupán 
három felfogásban

Szerkezeti alkatrész

1.042 × 788 × 131 mm

DMU 160 duoBLOCK® 
Anyag: titán
Megmunkálási idő: 23 óra

A megmunkálási idő 43%-os 
csökkentése a 1.100 Nm-es 
hajtóműves orsónak köszönhetően

Futómű alkatrészei

1.080 × 610 × 210 mm

SZERKEZETI ALKATRÉSZ FUTÓMŰ KOMPONENSEK
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DMU monoBLOCK® 

Jövőorientált  
lapátlemezgyártás a 
DMU 65 monoBLOCK®- 
kal és billenő körasz-
tallal.

  Az egyesült államokbeli TECT Power vállalat a kali-
forniai santa fe-i telephelyén rendkívül komplex lapátle-
mezeket gyárt a repülőgépipar számára. A legújabb haj-
tóműgeneráció alkatrészeit hét DMU 65 monoBLOCK® 
gépen állítják elő. A csupán 7,5 m2-es területű alapgép 
nagy stabilitása hatékony és rendkívül termelékeny gyár-
tást tesz lehetővé. 
A TECT Power és a pfronteni Aerospace Excellence Center 
között folyó, valamennyi technológia kérdésben megnyil-
vánuló szoros együttműködés, valamint a monoBLOCK® 
sorozat meggyőző technológiája volt a kulcs a meggyőző 
sikerhez.

Közvetlen hajtású billenő körasztal nyomatékhajtásokkal az A és C tengelyen.

Advanced Manufacturing (Sheffield) Ltd  
Poplars Business Park, Poplar Way,  

Catcliffe, Rotherham S60 5TR
Tel.: +44 (0) 1709 720 478, www.amlsheffield.co.uk

NT / NMV

Optimális teljesítmény a  
repülőgépipar számára, 
amit az esztergáló,  
maró és 5 tengelyes 
technológia biztosít.

  Az Advanced Manufacturing Sheffield Ltd (AML) a 
keményfémből készült, komplex munkadarabok megmun-
kálásának innovatív beszállítója. Az AML a repülőgépipar-
ral történő, szoros együttműködésben rendszeresen szállít 
az iparág neves szereplőinek. A szolgáltató gyártási folya-
matai lényegesen gyorsabbak, mint számos más verseny-
társánál, amiből a vevők főként az új termékek bevezetése 
során profitálnak. Ennek során az AML számára sok időt 
megtakarítanak a kiérlelt módszerek az új folyamatok kidol-
gozásában, ami csökkenti a megrendelő költségeit már a 
fejlesztés korai szakaszában is. Ez a munkamódszer és az 
alkalmazott DMG MORI gépek nagy rugalmassága ered-
ményezte, hogy az AML 2008 óta folyamatosan növekszik. 
Ez először a gyártást jelentette, majd a repülőgépgyártók 
és a Tier-1 beszállítók oktatására és a számukra nyújtott 
tanácsadásra is kiterjedt. 2010-ben végül saját gyárat léte-

sítettek, amelyben olyan kritikus alkatrészeket gyártottak, 
mint a turbinalapátok, turbinatárcsák, a lapátlemezek 
rotorai és az égéskamrák házai. Az AML emellett Tier-2 
tagként szoros technológiai kapcsolatot ápol az Advanced 
Manufacturing Research Centre-rel (AMRC), ezáltal fo-
lyamatosan továbbfejlesztik a forgácsolási megoldásokat. 
 A technológia, valamint az AMRC tapasztalatainak 
kombinációjával az egyik oldalon és a DMG MORI CNC 
technológiájával a másik oldalon az AML vevőinek ma két-
szer-háromszor nagyobb forgácsolási sebességet kínál, 
mint korábban. Dr. Gareth Morgan ügyvezető számára min-
dig is fontos volt a gépteljesítmény gondos értékelése: – A 
DMG MORI újra és újra meggyőző teljesítményt mutat 
megbízhatóságával, szolgáltatásával, stabilitásával és 
ismétlési pontosságával. Ezek a tényezők elengedhetetle-
nek, hogy elérjük a kitűzött megmunkálási eredményeket. 

Jelenleg az AML a DMG MORI hat termékét használja: egy 
NT 5400, két NT 4300, egy NMV 5000 és két NMV 8000 
gépet. Ezen túlmenően használja a Mitutoyo CMM-et,  
a Factory Master MRP-t, NX CAD / CAM-et, valamint a  
Vericutot. – A DMG MORI-t a nagy teljesítményű 5 tenge-
lyes technológiája miatt választottuk, mert így széles ter-
mékpalettánkat kiemelkedő rugalmassággal gyárthatjuk – 
magyarázta. Emellett az AML a CNC technológia révén 
tovább fejlesztette forgácsolási kompetenciáját, például  
a felfogás vagy a marási folyamatok területén. Dr. Gareth 
Morgan így folytatta: – Ha szükséges, a legigényesebb 
technológiai kérdésekben is közvetlen kapcsolattal rendel-
kezünk a DMG MORI szervizének szakértőihez.

Advanced Manufacturing Sheffield Ltd

Az AML összesen hat DMG MORI gépe kitűnik megbízhatóságával, stabilitá-
sával és ismétlési pontosságával.

Az AML a kiérlelt gyártási folyamatokkal lényegesen gyorsabban és gazdasá-
gosabban dolgozik, mint számos versenytársa.

TECT Power

  Rendkívül dinamikus megmunkálást igénylő fel-
ada tok esetén a DMU 65 monoBLOCK®-hoz további 
asztalopciót kínálunk vevőinknek a közvetlen hajtású 
billenő körasztallal. Ez a gép minden feltételt biztosít  
az A és C tengely holtjátékmentes közvetlen hajtás-
technikájával a lapátlemezek 5 tengelyes, szimultán 
megmunkálásához. 

A közvetlen hajtású billenő körasztal főbb jellemzői
 › ø 600 mm-es asztalméret és max. ø 700 × 500 mm-es, 
600 kg-os, nagy munkadarabok 

 › ± 120 °-os billentési tartomány
 › Maximális dinamika: 
A tengely 20 min–1-ig és 21 rad/s2-ig 
C tengely 80 min–1-ig és 24 rad/s2-igTECT Power

8839 Pioneer Boulevard
Santa Fe Springs, CA 90670, USA

www.tectpower.com
Az első lépésben sikeresen telepítettek hét DMU 65 monoBLOCK® gépet a 
TECT Power-nél – és továbbiakat terveznek.

A monoBLOCK® sorozat maximális stabilitása és dinamikája ideális előfeltétel 
a lapátlemez alkatrészek megmunkálásához.
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1.100 x 390 x 300 mm

Műszerfal / hajógyártás 
Anyag: CFK
Megmunkálási idő: 9 perc 20 mp

800 x 400 x 250 mm 

Középkonzol / autóipar 
Anyag: CFK
Megmunkálási idő: 3 perc 50 mp

Loll Feinmechanik GmbHDMF

  A forgácsolásban szerzett majdnem 70 évnyi tapasztalatával a Hamburg melletti 
Torneschben működő Loll Feinmechanik GmbH naponta megéli jelmondatát:  
„Szenvedélyünk a minőség“. Ez az átfogó projekteket lebonyolító bérgyártó olyan 
igényes iparágaknak szállít, mint az energiaszektor, a repülőgépipar vagy az orvos-
technika. 230 dolgozó végzi a szaktudást igénylő munkát, míg 60 CNC gép képezi a 
vállalat technológiai gerincét. A megmunkálóközpontok nagy részét a DMG MORI-tól 
származik. A Loll Feinmechanik csupán az elmúlt nyolc évben a DMF sorozat hat 
mozgóállványos gépét választotta beruházásaihoz.

A DMF modellek a nagy munkadarabok megmunkálását szolgálják és gyakorlatilag 
mindegyik méret képviselve van közöttük. A legújabb modellek közé tartozik egy  
DMF 260 linear és egy DMF 360 linear, amelyből a Loll Feinmechanik a nehéz kivitelű 
és nagy Y mozgástartománnyal rendelkező gépet vásárolta meg. – A stabilitás és a 
sebesség volt a DMG MORI mozgóállványos gépek mellett szóló döntő érv – emlék-
szik vissza Jens Loll ügyvezető a beszerzésre. Gyakran nagy alumínium szerkezeti  
elemeket munkálnak meg a repülőgépipar számára. – A forgácsolási volumen itt 90%-
ot is meghaladhat. Az erős orsókat és a dinamikus lineáris hajtásokat mintha az  
ilyen alkatrészek nagy termelékenységű gyártására teremtették volna. De a lineáris 
technológia precizitása is jelentős téma az ügyvezető számára: – Minőségi követel-
ményeink miatt a nagy pozicionálási pontosság döntő szempont. – Emellett a moz-
góállványos gépek stabil kialakítása is szerepet játszott a választásban. – A DMF  
modellek koncepciója egyrészt minimális eltéréseket garantál hosszú időtartamon  
keresztül és másrészt nagy mozgástartományokat is.

Maximális forgácsolási teljesít-
ménnyel párosuló maximális  
precízió és dinamika a lineáris 
technológia révén.

Az elmúlt nyolc év alatt a Loll Feinmechanik összesen hat DMF gépet vásárolt a DMG MORI-tól.

Loll Feinmechanik GmbH
Borstelweg 14 – 16, D-25436 Tornesch

info@loll-feinmechanik.de

Jens Loll, a Loll Feinmechanik ügyvezetője egy  
repülőgépipari szerkezeti elemmel, amely a  
DMG MORI DMF mozgóállványos gépén készült.

A nagy munkadarabok megmunkálásában a  
lineáris technológia dinamikája és pozícionálási  
pontossága segíti a Loll Feinmechanik vállalatot.

ULTRASONIC maró megmunkálás
kompozitok esetén a folyamaterők  
max. 40%-os csökkentésével.

Technológiai előnyök:
 › Max. 40%-kal csökkentett folyamat-
erők a rétegleválás és a szálszakadás 
elkerülésére

 › Laminátrétegek pontos feltárása 
(szármarás)

 › Leélezéskor éles felületek
 › Mobil és rögzített ULTRASONIC meg - 
munkálás sorozatgyártáshoz, valamint 
javításhoz és újramegmunkáláshoz

Anyagok:
 › CFK, GFK, AFK
 › CMC
 › Stacks 
 
Célpiacok:

 › Repülőgépipar, megújuló ener-
giaforrások: rotorlapátok, hordo-
zófelületek, házak komponensei

 › Autóipari alkatrészek

műszaki adatok
Mozgástartomány X / Y / Z: 2.600 / 1.100 / 900 mm;  
B tengely elforgatható feje: ± 100 °; orsófordulatszám: 
24.000 min–1; gyorsmenet: 40 (80) m/min

A CFK-ból készült munkadarabok leélezése és toldása élkitörés, szálszakadás és rétegleválás nélkül.

ULTRASONIC

ULTRASONIC 260 integrált technológiai vázzal és speciális alkatrész-befogószerkezettel: szármarás  
rotorlapszegmenseken; leélezések, furatok és zsebek kialakítása CFK középkonzolon.

Egyedülálló integráció:

Atmoszférikus plazma  
felületaktiváláshoz /  
-tisztításhoz.

COMPOSITES
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ADDITIVE MANUFACTURING

műszaki adatok
Mozgástartomány X / Y / Z: 735 / 650 / 560 mm; 
max. munkadarabméret (5 tengelyes):  
ø 500 × 350 mm; max. asztalterhelhetőség  
(5 tengelyes): 600 kg; helyigény (csak a gép 
számára): kb. 12 m²; vezérlés: CELOS® a  
DMG MORI-tól 21,5"-os ERGOline® vezérlővel  
és Operate 4.5 SIEMENS 840D solutionline-on

LASERTEC 65 3D
Turbinalapátok lézeres 

bevonatolási eljárása és 
marása intelligensen 

kombinálva

LASERTEC 65 3D
3D alkatrészek generatív gyártása  
kész munkadarab minőségben.

LASERTEC 45 Shape
5 tengelyes lézeres  

precíziós megmunkálás  
ø 300 mm-ig  

< 4 m²-es területen*

* csak a gép számára

lasertec shape sorozat
fröccsöntő szerszámok  
2.100 mm-es munkadarab méretig  
és 8 t munkadarabsúlyig

Komplex integrált alkatrészek prototípusai 
és kisszériás gyártása.

A sérült, valamint kopott  
alkatrészek javítása.

Részleges vagy komplett bevonatok  
felvitele (rozsdásodás elleni védelem).

Gyártás Javítás Felületkezelés

LASERTEC 45 Shape
Egyedülállóan precíz 3D lézeres anyag-
lehordás és texturálás új dimenzióban.

A LASERTEC 45 munkatere integrált billenő-/körasztallal (5 tengelyes változat), precíziós 
szkennerrel felszerelt lézerfejjel, CCD kamerával és kitolható mérőfejjel rendelkezik.

Lézeres anyaglehordás: filigrán 
üregek miniatűr formákban.

Strukturálás: méhsejt szerkezet  
kor mánykerék sapka fröccsöntő  
szerszámban.

 főbb jellemzők 
_  80%-kal nagyobb munkatartomány  

azonos felállítási területen, valamint  
3-szoros dinamika 60 m/perc gyorsmenettel  
(a LASERTEC 40-hez képest) 

_  5 tengelyes lézeres megmunkálást tesz  
lehetővé az integrált billenő- / körtengellyel  
és nyomatékmotorral (opcionális)

A LASERTEC 65 3D videója 
Ha mobiltelefonja rendelkezik QR-kód felismerő programmal, 
közvetlenül megnyithatja a videofájlt. 
Az aktuális prospektus letölthető itt: www.dmgmori.com

Alkalmazási területek

5. Külső kontúr marása 6. Lapátok kialakítása 7. Lapátok marása 8. Befejező megmunkálás

Marás – időtartam: 240 perc

1. Henger lézeres kialakítása 2. Kontúr létrehozása 3. Kúpos zárás 4. Kúp marása

Lézeres bevonatolási eljárás – időtartam: 312 perc

Lapátkerék / nemesacél alkalmazási példa

 highlights 
_ Legkiválóbb felületek, valamint kiemelkedően 
 pontos alkatrészek  
_  Lézeres bevonatolási eljárás poradagoló 

fúvókával: 10 × gyorsabban a porágyhoz képest 
_  3D alkatrészek max. ø 500 mm-ig túlnyúló 

kontúrral is támasztás nélkül 
_  Folyamaton túlnyúló szoftvermodul a terve-

zéshez, programozáshoz és megmunkáláshoz
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WEIHBRECHT

  A wolpertshauseni Weihbrecht Laser-
technik GmbH 1986 óta egyet jelent a  
precízióval, tökéletesen megmunkált ter-
mékekkel és az innovációval. A Weihb-
recht cég jelmondatának („Az ötlettől a 
megoldásig”) megfelelően a legkülönbö-
zőbb megmunkálási technológiák átfogó 
palettáját kínálja a lézeres megmunkálástól 
a hagyományos forgácsoláson keresztül a 
vízsugaras vágásig. – Mi egy lézermegmun-
kálással és gyors prototípus-készítéssel fog-
lalkozó kisvállalat vagyunk. Ezért minden 
egyes ésszerű, jövőbemutató, új fejlesztést 
integrálunk és szinte az összes olyan gyár-
tási lehetőséget megvalósítjuk, amely lézerrel 

Gerhard Weihbrecht ügyvezető 
tulajdonos.

Gyors prototípus-készítés  
technológiák kombinációjával –  
lézeres megmunkálás és marás.

WEIHBRECHT Lasertechnik GmbH
Frankenstraße 1, D-74549 Wolpertshausen

info@weihbrecht.de, www.weihbrecht.de

műszaki adatok
Mozgástartomány X / Y / Z: 320 / 300 / 280 mm;
gyorsmenet: 50 m/min, gyorsulás: 12 m/s2;
Orsófordulatszám: 40.000 min–1;
max. asztalterhelés: 80 kg (5 tengelyes változat)

Laser factory GmbH

  A svájci Rebsteinben működő Laser 
factory GmbH 2002 óta neves vállalatnak 
számít a precíziós lézeres anyaglehor-
dásban. Ez az innovatív szolgáltató a  
DMG MORI-tól vásárolt, összesen tíz  
LASERTEC 40 Shape gépen gyárt összetett 
és filigrán 3D-s formákat többek között a 
műanyagfröccsöntő, stancoló, sajtoló és 
hidegen alakító szerszám- és formagyártás 

LASERTEC-kel hatékonyan és rendkívül  
precízen keményfém és kerámia esetén is.

Laser factory GmbH
Alte Landstrasse 106, CH-9445 Rebstein

info@laser-factory.ch, www.laser-factory.ch

Laser factory GmbH Michael Köppel és Björn Büchel 
ügyvezetők.

Süllyesztett 3D kontúrok lézeres megmunkálása ke-
ményfémben pikoszekundumos lézerimpulzusokkal.

ULTRASONIC

ULTRASONIC
Fejlett anyagok gazdaságos köszörülő, 
maró és fúró megmunkálása.

ULTRASONIC köszörülés 
 

Technológiai előnyök:
 › Akár 10-szer nagyobb termelé-
kenységet biztosít a folyamaterők 
csökkentése

 › A felület alatti sérülések  
csökkenése

 › A szerszámélettartam  
meghosszabbodása

 › A részecskék optimális eltávolítása
 › Komplett megmunkálás (köszörülés, 
fúrás, polírozás) egy gépen

Anyagok:
 › oxidkerámiák, Si3N4, SiC
 › üveg és üvegkerámia
 › korund (zafír, rubin), keményfém 
 
Célpiacok:

 › Félvezetőipar és repülőgépgyártás
 › Óraipar, finommechanika
 › Optikai ipari és orvosi eszközök 
gyártása

 › Szivattyú-, szerelvénygyártó  
és textilipar

ULTRASONIC marás 
 

Technológiai előnyök:
 › Folyamaterők csökkentése a ter-
melékenység növeléséért és a  
rezgési hajlam csökkentéséért

 › Egyenletes felületi struktúrák
 › Forgácsolási mennyiség növelése 
simító forgácsolásnál

 › Szerszámélettartam meghos-
szabbodása
 
Anyagok:

 › Inconel
 › Titánaluminid
 › Magnézium és alumínium ötvözetek 
 
Célpiacok:

 › Turbinakomponensek
 › Motorkomponensek
 › Hajtótengelyek
 › Orvosi implantátumok

lehetséges – mondta Gerhard Weihbrecht 
ügyvezető tulajdonos. 2015 januárja óta 
dolgozik az első LASERTEC 65 3D Wolpert-
shausenben. – Az alternatív felépítési eljá-
rással történő, közvetlen összehasonlítás 
alapján a LASERTEC 65 3D hibrid techno-
lógiájában nagy lehetőséget látok, hogy 
igényes munkadarabokat gyárthassunk egy-
szerűen új geometriákkal teljes mértékben 
folyamatkamra vagy költséges támasz-
geometriák nélkül és anyagkímélő módon. 
Ennyiben látok ezen a területen lehetősége-
ket már a termékfejlesztésben. Ezen túlme-
nően az integrált marási opció rendkívül 
fontos megkülönböztető jellemző.”

számára. A vállalat a lézertechnikának kö-
szönhetően nagyon gyorsan reagál és 
gyakran akár egy napon belül is szállít. Fő-
leg a pikoszekundumos lézer alkalmazás 
jelent előnyt Björn Büchel és Michael Köp-
pel ügyvezető számára: – Ezzel az eddig 
alkalmazott lézerforrásoktól eltérően a ke-
ményfémeket és a kerámiát is hatékonyan 
és rendkívül precízen meg lehet munkálni.”

A családi vállalat székhelye Wolpertshausenben.

55 × 50 × 10 mm 

Óra ház / óraipar 
Anyag: CFK
Megmunkálási idő: 13 perc 

60 × 60 × 30 mm 
Giroszkóp / repülőgépipar 
Anyag: üvegkerámia
Megmunkálási idő: 179 perc 
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  A FIA World Endurance Championship sorozatba történő visszatéréssel a Porsche 
16 év távollét után hagyományt és tapasztalatot hoz vissza a LMP1 kategóriába. A  
DMG MORI-ban olyan technológiai partnerre lelt a Porsche, amely a szerszámgépgyár-
tás vezető innovációs gyártójaként hozzájárul a versenyistálló sikeréhez. A DMG MORI 
két szerepben is támogatja a Porsche-t: Egyrészt a vállalat olyan sokéves gépbeszállítója-
ként, aki kiváló minőségű járműalkatrészeket gyárt a versenyistálló számára. Másrészt 
a szerszámgépgyártó a 2014. évi szezonban felépített egy olyan alkatrészgyártást a  
DECKEL MAHO-nál Seebach-ban, amely a Porsche 919 Hybrid számára egyre bővülő 
alkatrészpalettát fejleszt és gyárt – között szivattyúfokozatok vagy elektromotorok komplex 
házait vagy differenciálművek zárófedeleit. A pedálszerkezet számára csapágytengelyek, 
csapágyfejek és rögzítőcsapok, valamint hőre lágyuló műanyagból készült távtartó alátétek 
készülnek. Az alapanyagok palettája felöleli az acélt, alumíniumot, titánt és a műanyagot. 
Ezen a területen a „Porsche Motorsport CNC Competence Center“ a precizitás, rugal-
masság és innovatív technológiák transzferét jelképezi.

– Számunkra ez az elkötelezettség nagy lehetőség arra, hogy igazoljuk gépeink teljesítő-
képességét és műszaki szaktudásunkat – magyarázza dr. Thomas Hauer, a DECKEL MAHO 
Seebach alkalmazástechnikai vezetője. A nagyon modern türingiai gyár predesztinálva 
van a technológiai partner szerepére: a seebachi DECKEL MAHO gyár kiterjedt szaktu-
dással rendelkezik a hosszú időtartamon keresztül pontos HSC megmunkálóközpontok 
és az 5 tengelyes univerzális megmunkálás innovatív szerszámgépeinek, például a  
DMU eVo linear sorozat gyártásában. Továbbá a telephely kitűnik a gépkomponensek 
gyártásának rendkívüli vertikalitásával és gyártói szaktudásával. Mindezt sikeresen  
kombinálja az alkalmazástechnikában a folyamatokkal és gépekkel kapcsolatos, mély reható 
szaktudással. Jelenleg egy HSC 70 linear és egy DMU 60 eVo segítségével végzik – úgy 
a pontosság, mint a komplexitás tekintetében – a határérték-tartományban és azon túl 
lévő alkatrészek forgácsolását.

A Porsche Motorsport CNC Competence Centerrel a DMG MORI kiemeli annak a célnak 
a fontosságát, hogy a weissachi versenyistállónak támogatást nyújthasson az első osztályú 
komponensek fejlesztésében. A jövőben bővíteni kívánja az alkatrészek palettáját. Hiszen 
végül is a cél az, hogy igényes alkatrészekhez intelligens gyártási megoldásokat fejlesz-
szenek ki. A fókusz ezzel kapcsolatban explicit módon a hosszú távú technológiaátadáson 
van mint a tartós siker központi alapkövén.

Gyártás a határérték- 
tartományban.

DMG MORI & PORSCHE

dmg mori & porsche | foly tatás a következő oldalon 

A DMG MORI és a Porsche újonnan létrejött partnersége új fénybe 
helyezi a közös vonásokat, azaz a hagyományt, a precíziót és a  

vezető technológiát, valamint a globális jelenlétet, és ismét igazolja, 
hogy a DMG MORI megbízható partner.

ø 30 × 90 mm

Elektromotor háza 
DMU 60 eVo FD marás 
Anyag: alumínium
Időtartam: 105 perc

36 × 44 × 10 mm 

Nyomórúd
HSC 70 linear marás 
Anyag: alumínium
Időtartam: 28 perc

80 × 70 × 20 mm 

Szivattyúfokozat háza
DMU 60 eVo FD marás 
Anyag: alumínium
Időtartam: 58 perc
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Alkalmazott tökéletesség. A Porsche 919 Hybrid csúcstechnikájú kormánykerekének  
gyártására vonatkozó, további részleteket a következő oldalon talál.



 
Kormánykerék forma 
A Porsche 919 Hybrid  
szénszálból készült kormánykere-
kéhez tervezett forma marása egy  
DMC 105 V linear gépen 
Anyag: alumínium 
Időtartam: kb. 5 óra

A bemutatott munkadarabok a DMG MORI  
gépein gyártott széles alkatrész-palettáról  
kiválasztott példák.
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Porsche Motorsport  
LMP1 Team –  
„Siker innovációval“

Alexander Hitzinger, az LMP1 fejlesztési vezetője a Porsche-nál,  
a World Endurance Championshipbe történő visszatérés kihívá-
sairól és a DMG MORI technológiai partnerrel folytatott szoros 
együttműködésről mesél.

Hitzinger úr, mi ösztönözte a Porschét arra, hogy 16 év elteltével visszatérjen  
az LMP1 kategóriába?

a. hitzinger __ A Porsche már régóta szoros kapcsolatban áll a motorsporttal és 
a jövőben is a vállalat cégérének tekinti azt. A választás a LMP1 kategóriára esett, mert 
ez a motorsport legfelső szintjét jelenti és a Porsche nagyon sikeres történelmet tudhat 
maga mögött a hosszú távú autóversenyzésben. Ezen túlmenően a versenyszabályok 
nagy játékteret biztosítanak arra, hogy bemutassuk versenypályán a technikai újításo-
kat, mint például a hibrid technikát.

Melyek voltak a projekt legnagyobb kihívásai, mindenekelőtt a Porsche 919 
Hybrid fejlesztése során?

a. hitzinger __ Az LMP1 kategória és a le-mans-i prototípus verseny színvonala 
jelentősen növekedett az elmúlt tíz évben. A nagy kihívás tehát abban állt, hogy először 
ismét felépítsünk egy megfelelő szervezetet. A fejlesztői csapat is hihetetlenül gyorsan 
növekedett, a kezdeti tíz főről a mai 150 munkatársra. Ugyanígy a nulláról kezdtük a 
Porsche 919 Hybrid fejlesztését is, mert nem volt alapjárművünk és ezáltal referencia-
adataink sem.

Milyen tapasztalatokat szerzett Ön az első szezonban a versenypályán  
és a járműfejlesztésben?

a. hitzinger __ Versenyről versenyre folyamatosan növekedtünk és a legrövi -
debb időn belül teljes mértékben versenyképes járművekkel indulhattunk. A kvalifiká-
cióban a Porsche időközben nagyhatalommá nőtte ki magát. Ezt a növekvő sikert  
egy nagyon meredek tanulási görbének köszönhetjük, mert állandóan optimalizáltuk 
folyamatainkat. 

A szezon kezdetén mutatta be a DMG MORI-t mint a Porsche Team exkluzív 
prémium partnerét. Mi jellemzi ezt az együttműködést?

a. hitzinger __ A DMG MORI és a Porsche is nagyon innovatív technológiát  
alkalmaz. Ez kiváló alap arra, hogy merítsünk a közös szaktudásból és új, hatékony 
gyártási megoldásokat hozzunk létre igényes alkatrészeink számára. Ilyen innovációk 
éppen a motorsportban járulnak hozzá a sikerhez jelentős mértékben.

Milyen célokat tűzött ki erre a szezonra?

a. hitzinger __ Folyamataink optimalizálását és a Porsche 919 Hybrid továbbfej-
lesztését állítjuk a középpontba. A DMG MORI-val folytatott gyártási együttműködés 
révén olyan technikai és időbeli előnyre tehetünk szert, amelyet a versenypályán  
is kamatoztathatunk. Mert a versenyben az a feladatunk, hogy az előző év pozitív 
trendjét folytassuk – lehetőleg sok dobogós helyezéssel.

Alexander Hitzinger, a Porsche Team műszaki igazgatója.

  A murri ubc GmbH a Porsche Team partnere az LMP1 kategóriában és döntő 
módon részt vesz a Porsche 919 Hybrid létrehozásában. A 150 fős vállalat a versenyis-
tálló sikeréhez a szénszálas alapanyagok feldolgozásában szerzett, sokéves tapasz-
talatával járul hozzá. Az ubc vállalat 20 éve tervez és gyárt igényes alkatrészeket nagy 
teljesítményű szénszálakból – a motorsport és a sorozatgyártásban készülő járművek 
számára is, így az aktuális Porsche GT3 RS-hez is. – Nagy teherbíróképességének  
köszönhetően a szánszál az alumíniumhoz és a titánhoz hasonló hagyományos kön-
nyűszerkezetű alapanyagok tökéletes alternatívája – magyarázza Thorsten Lengwenus, 
a CNC csoportvezetője.
Az ubc vállalat szakmai hozzáértésével, 100%-os gyártási mélységével és a legmoder-
nebb technológiák alkalmazásával megvalósított, igényes munkája kiegyensúlyozott 
minőséget és rugalmasságot eredményez.

Az ubc-nél a komplex marómegmunkáláshoz többek között a DMG MORI három 
DMU megmunkálóközpontja áll rendelkezésre: egy DMU 200 P, egy DMU 125 P 
duoBLOCK® és egy DMC 105 V linear. – A forma pontosságától függ a végtermék 
minősége is – számol be Thorsten Lengwenus. A DMG MORI nagyon megbízhatóan 
teljesíti ezt a követelményt nagy teljesítményű és precíz gépeivel. A megbízhatóság 
a másik kulcsszó a vállalat számára: – Nagyon fontos számunkra, hogy zökkenőmente-
sen működjön a CNC megmunkálás. – Éppen a felgyorsult versenysportban kell betar-
tani a részben nagyon rövid reakcióidőket.

ubc GmbH
Robert-Bosch-Strasse 10, D-71711 Murr

info@ubc-gmbh.com, www.ubc-gmbh.com

Könnyűszerkezet és biztonság  
a motorsportban.

Thorsten Lengwenus, a CNC csoportvezetője értékeli  
a DMG MORI DMU megmunkálóközpontjainak sokol-
dalúságát és megbízhatóságát.

Az ubc szolgáltatáskínálata a CAD / CAM-mel kezdődik. 
Itt születik a Porsche 919 Hybrid kormánykereke.

DMG MORI & PORSCHE

ubc GmbH
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  Az 1984-ben alapított helferskircheni Kaiser Werkzeugbau GmbH sok éve mű-
ködik bérgyártóként a motorsportban és pontosan ismeri a kihívásokat. 50 tökéletesen 
képzett munkatárs szaktudása biztosítja a csúcsminőséget és a határidők betartását. 
Az elmúlt két évben a csapat portfolióját folyamatosan bővítette igényes mechanikai 
alkatrészekkel, amelyeket az elmúlt szezon óta a Porsche 919 Hybridben alkalmaznak 
a World Endurance Championship LMP1 kategóriájában. A Kaiser Werkzeugbau a ma-
gas gyártási igényeknek modern gyártással felel meg: A DMG MORI 17 megmunkáló-
központja és esztergagépe biztosítja a folyamatbiztos és rugalmas gyártást.
A korábbi beszerzések keretében két CTX beta sorozatú esztergagép és két DMU eVo 
megmunkálóközpont került a vállalathoz. – Gépparkunk segítségével az alkatrészek 
nagyon széles spektrumát képesek vagyunk lefedni – mondja Ragnar Bregler értéke-
sítési vezető. „A féktárcsadobtól a kormánymű vagy a motor komponensein keresztül 
a szerkezeti alkatrészekig a sportkocsik szinte valamennyi lényeges komponensét  
képesek vagyunk legyártani.“ A termékek nagy komplexitása miatt olyan termelékeny 
gyártási megoldásokra összpontosítanak, mint az 5 tengelyes technológia vagy a  
nagysebességű marás. A következő megmunkálóközpont beszerzését már el is  
tervezték: – A HSC 70 linear arra született, hogy megvalósítsa a termékeinktől elvárt, 
kiemelkedő felületi minőséget.“

Kaiser Werkzeugbau GmbH

Kaiser Werkzeugbau GmbH
Gewerbegebiet, D-56244 Helferskirchen

kontakt@kaiser-wzb.de, www.kaiser-wzb.eu

(balról) Kathrin Hebgen, Team Communication; Ragnar 
Bregler, értékesítési vezető; Hans Ihrlich, üzemvezető; 
Birgit Jachmann, Team Communication.

A mindenre kiterjedő minőségellenőrzés alapkövetel-
mény a Kaiser Werkzeugbaunál.

  Az 1989-ban alapított MBFZ toolcraft GmbH a precíziós alkatrészek gyors és 
megbízható gyártásával győzi meg a repülőgépipar, az optikai ipar, az orvostechnika, 
valamint az autóversenysport területéről érkező vevőit. Ez utóbbi jelentősége folyama-
tosan növekszik az elmúlt három évben a Porsche Team World Endurance Cham-
pionship LMP1 kategóriájában történő részvételével. 10.500 m²-es gyártóterületen 
több mint 260 minőségtudatos munkatárs szavatolja az igényes járműkomponensek 
zökkenőmentes gyártását. 
 A toolcraft ennek során a forgácsolás teljes palettáját kihasználja a DMG MORI 15 
CNC gépével. A termékpaletta a nikkel alapú ötvözetből készült hőálló védőcsövektől a 
nagy teherbírású tengelycsonkokig terjed. Christoph Hauck, a toolcraft ügyvezetője 
így véli: – Prototípusokat, kis sorozatokat és évi néhány száz alkatrészből álló közepes 
sorozatokat gyártunk. A sokoldalú és nagy teljesítményű géppark megteremti a szük-
séges rugalmasságot. A magas minőségi szabványok betartásához nagyon korszerű 
utak szükségesek a gyártásban. – Ebben nagy segítség számunkra a DMG MORI magas 
innovációs foka – egészíti ki Christoph Hauck az újonnan fejlesztett LASERTEC 65 3D-
re utalva. A toolcraft már négy berendezést üzemeltet a fém-lézeres olvasztás területén, 
és a lézeres bevonatolási eljárás és marás egy gépen történő kombinálásával nagy  
potenciál rejlik a komplex geometriák területén.

MBFZ toolcraft GmbH
Handelsstraße 1, D-91166 Georgensgmünd 

toolcraft@toolcraft.de, www.toolcraft.de 

Christoph Hauck (balra), a toolcraft ügyvezetője,  
a Porschéért felelős projektvezetőkkel, Stefan  
Auernhammer (középen) és Robert Renner.

A toolcraft a rendkívül pontos és termelékeny  
5 tengelyes megmunkálással olyan komplex precíziós 
alkatrészeket gyárt, mint ez a tengelycsonk.

Minőségi alkatrészek a  
motorsport sikeréért.Precíziós forgácsolás rekordidő alatt.

 
Tengelycsonk 
DMC 125 U duoBLOCK® marás 
Anyag: alumínium speciális változata

 
Féktárcsadob 
CTX beta 800 esztergálás 
DMU 80 eVo linear marás 
Anyag: titán
Időtartam: 5 tengelyes marás  
kb. 7 óra

MBFZ toolcraft GmbH

Porsche 919 Hybrid
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Az NLX sorozat a 9 modellel és 30 különböző kiépítési 
fokozattal maximális teljesítményt, rugalmasságot  
és megbízhatóságot kínál a felhasználóknak. Az NLX 
sorozat lefedi a teljes megmunkálási tartományt a 2  
tengelyes esztergagéptől az ellenorsóval és Y tengellyel 
történő 6 oldalú komplett megmunkálásig.

NLX sorozat –  
9 modell 30  
különböző kiépítési 
fokozatban.

NLX-SOROZAT

Azonnal szállítható MAPPS IV-gyel  
és 10,4"-os TFT kijelzővel.****

*  Új formavilággal és CELOS®-szal rendelhető 
* * Kizárólag az új formavilággal és CELOS®-szal rendelhető 
*** Jelenleg: Az NLX 2500 | 700MC, NLX 2500 | 1250MC nem rendelhető az új 
formavilággal és CELOS®-szal 
** ** 19" az NLX 4000-hez
Turning = rögzített szerszámok, MC = hajtott szerszámok, Y = hajtott szerszámok 
és Y tengely, SMC = hajtott szerszámok és ellenorsó, SY = hajtott szerszámok, Y 

tengely és ellenorsó

NLX 2500SY | 700
A legsikeresebb  

modell ellenorsóval  
és Y tengellyel

A legsike -resebb!A DMG MORIlegtöbbeteladott gépe

műszaki adatok
Rúdmegmunkálás ø 76 mm-ig (opcionális ISM 102 ø 102 mm-ig); 
850 mm max. esztergálható hossz és 410 mm-es max. munkada-
rab-átmérő; ISM főorsó 76 5.000 min–1 fordulatszámmal, 380 Nm, 
34 kW; 12 szerszám helyes VDI 40 revolver, 4.000 min–1, 11,3 kW  
és 28 Nm, plusz 6 Blocktool szerszámhely

CTX beta 800 linear
A lineáris hajtású X tengely 
1 g gyorsulást és maximális 

tartós pontosságot ígér

ctx beta 800 linear főbb jellemzői

 _ CTX linear – Esztergálás a lineáris hajtásnak  
köszönhetően 1 g gyorsulással és 5 év szavatosság.

 _ A fokozott tartós pontosság révén akár 30%-kal  
gyorsabban gyárthat

 _ 28%-kal kevesebb az energiafogyasztása, mint a 
2010-ben készült elődmodellé, a KfW teljes támo-
gatását megkapja

MD Drucklufttechnik GmbH & Co. KG

Claus-Werner Bay, az MD Drucklufttechnik ügyvezetője:  
A CTX beta 800 linear lineáris hajtása maximális dinamikát és nagy  
pozicionálási pontosságot garantál.

Maximális pontosság  
karbantartásmentes  
lineáris hajtásokkal.

A rendkívül precíz és igényes munkadarabok az MD Drucklufttechniknél 
a gyártás mindennapjait jelentik.

MD Drucklufttechnik GmbH & Co. KG
Weissacher Straße 1, D-70499 Stuttgart

www.mannesmann-demag.com

  A Mannesmann konszernből kinőtt MD Druckluft-
technik GmbH & Co. KG sokéves tapasztalatra tekint vissza 
a kompresszor- és sűrített levegő technika területén. Az 
1983 óta Stuttgartban működő vállalat kiemelkedő minő-
ségű sűrített levegős szerszámokat és sűrített levegős 
motorokat gyárt a keresekedelem és az ipar számára. – 
Nagy szaktudásra és a legmodernebb gyártási technológi-
ákra van szükség ahhoz, hogy előállítsuk a termékeinkhez 
szükséges, rendkívül precíz alkatrészeket – magyarázza 

Claus-Werner Bay ügyvezető. Az MD Drucklufttechnik 
2010 óta saját gyártást és ezen belül többet között három 
CTX beta 800 linear gép működtet, hogy megfeleljen a 
minőséggel és rugalmassággal szemben támasztott ma-
gas követelményeknek.
 Az X tengely lineáris hajtásával a CTX beta 800 
linear akár 1 g gyorsulási értékeket is elér. – Ezzel  
egyrészt lenyűgöző dinamikát érünk el, ami növeli a  
termelékenységet. Másrészről ez a gép kiemelkedő  
pozícionálási pontossággal rendelkezik – foglalja össze 
vé  le  ményét Claus-Werner Bay. Ez utóbbi a magas  
minőségi követelmények miatt jelent nagy előnyt.  
A mérnökközgazdász további plusz pontokat lát abban, 
hogy a lineáris technológia kopásmentes: – Ez ugyan-
úgy kihat a tengelyek területén a tartós pontosságra, 
mint a megbízhatóságra.

ø 120 × 100 mm 

Hidraulika szelep / fluidtechnika 
Anyag: S45C
Megmunkálási idő: 30 perc 35 mp

 ø 80 × 100 mm 
Vezető persely / autóipar 
Anyag: S45C 
Megmunkálási idő: 13 perc 29 mp

 _ Maximális dinamika és tartós pontosság
 _ 5 év szavatosság

bevezető     világpremierek     technológiák     ecoline     systems     lifecycle services
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műszaki adatok
max. esztergálható átmérő: 366 mm (460 mm esztergálható átmérő  
Y tengely nélkül); max. esztergálható hossz: 705 mm; rúdáteresztés:  
80 mm; főorsó: 4.000 min–1, 18,5 kW; ellenorsó: 6.000 min–1, 11 kW;  
12 szerszámhelyes revolver (opcionálisan 10, 16, 20 szerszámhelyes 
revolver) hajtott szerszámok fordulatszáma 10.000 min–1

9 gépmodell 30 változattal.
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az nlx sorozat főbb jellemzői

 _ Új DMG MORI formavilág a CELOS®-szal
 _ Csúszó vezetékrendszer valamennyi tengelyen 
optimális csillapítási tulajdonságokkal és dinamikus 
merevséggel

 _ Integrált hűtőfolyadék-keringető rendszer biztosít 
fokozott termikus stabilitást a gépágyban

 _ BMT® revolver (Built-in Motor Turret) a megmunká-
lóközpontokkal összehasonlítható maróteljesítmény 
eléréséért

 _ Különböző automatizálások rendelhetők, beleértve  
a rúdadagolót és a portálos kiszolgáló rendszert

Az NLX 2500SY | 700 Bergamóban készül az európai piac számára.

BMT® technológia biztosítja a hajtott szerszámok kiemelkedő marási teljesít-
ményét 4.000 min–1 (10.000 min–1 opcionális) fordulatszámmal

NLX 4000 | 1500
Nagy munkadarabok  

hatékony komplett meg mun-
kálása ø 500 mm-ig  

(ø 600 mm Y tengely nélkül)

műszaki adatok
max. esztergálható átmérő: 600 / 500 mm; max. esztergálható  
hossz: 1.538 / 1.584 mm; max. rúdátmérő: 117 mm; főorsó max. 
fordulatszáma: 2.000 min–1; főorsó teljesítménye: 37 / 30 kW;  
szerszámállomások száma: 10 (12 opcionálisan)

  A hét évvel ezelőtt alapított microart e.K. rövid időn 
belül bebizonyította, hogy a forgácsolási technika igazi 
szakértője. A rodingi bérgyártó számos neves autóipari, 
repülőgépipari és más csúcstechnikát alkalmazó terület 
számára szállít komplex precíziós alkatrészeket. A  
microart az igényes vállalatok erős partnere. Hogy az 
elért, magas teljesítményszintet hosszú távon is fenntart-
hassa, a feltörekvő vállalat a fémmegmunkálás területén 
a DMG MORI CNC megoldásait alkalmazza. 

A precízió művészetként 
történő értelmezése.

microart e.K.

microart e.K.
 Turonstraße 16, D-93426 Roding 

info@microart-roding.de, www.microart-roding.de

A microart 2008 óta kizárólag a DMG MORI NLX esztergagépeivel 
dolgozik.

A microart legújabb beszerzése egy NLX 2500Y | 700 gép.

Az NLX sorozat hét modellje – öt szegnyereggel és két 
ellenorsóval – képezi a rendkívül precíz esztergáló meg-
munkálás technológiai alapját. A legújabb szerzemény egy 
NLX 2500Y | 700.

A microartnál a 2008-ban megvásárolt első modell 
óta senki sem bánta meg, hogy a DMG MORI-t választot-
ták. – Számunkra jelenleg és akkor is döntő volt többek 
között a gépek kiemelkedő stabilitása – indokolja Michael  
Kerscher, a microart műszaki vezetője és cégvezetője a  
beruházást. Ez alapvető feltétel a fokozott precizitás  
eléréséhez. – Hiszen végül is ezt a kompetenciát tűztük  
a lobogónkra. Mivel a hatékony gyártáshoz stabil folya-
matok szükségesek, ezért az NLX gépek megbízhatósága 
fontos tényező volt: – Az eddig eltelt hat évben rendkívül 
kevés szervizigény merült fel.–
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2 × VDI 25 revolvertár, ideértve a TRIFIX® precíziós 
gyorscserélő rendszert mindenkor 12 szerszámhellyel  
a hajtott szerszámok számára

A fő- és ellenorsó párhuzamos megmunkálása;  
Y tengely ±35 mm-rel a felső revolvernél alapkivitelben, 
lent opcióként

SPRINT 50-2T –  
új: a celos® a dmg moritól 
mapps-szel a fanuc 31ib-n.

SPRINT          automata esztergálás

alternatíva
CELOS® a DMG MORI-tól és SIEMENS (2015. 06. hótól) 
_ gép 2 revolverrel és TWIN koncepcióval
_ 3 revolver
_ 3 revolver, B tengellyel az alsó revolvernél

SPRINT 50-2T
4 tengelyes gyártóesz tergálás 
max. 24 hajtott szerszámmal 

és 2 Y tengellyel

sprint 50 főbb jellemzői

 _ Rúdanyagok max. ø 50 mm-es (65 mm*), 
4 tengelyes gyártóesztergálása

 _ Rúdalkatrészek 6 oldalú komplett  
megmunkálása két felfogásban a fő-  
és ellenorsón a fordulatszám-csökkenés 
nélküli, szinkron átvételnek köszön-
hetően

 _ Nagy munkatér, mély lyukak fúrása  
300 mm-ig a fő- és ellenorsón

 _ 12 szerszámhelyes VDI 25 revolver 
TRIFIX® gyorscserélő rendszerrel,  
< 30 mp szerszámcsere idő és < 6 μm 
ismétlési pontosság

 _ Maximális forgácsolási teljesítmény  
a hajtott szerszámokhoz rendszeresített  
12 tárhelyes revolverrel, 6.000 min–1 **,  
12 Nm és 6,3 kW (S6 – 40 %) 
* opció, ** 8.000 min–1 Siemens változat

  A nagy átmérőjű, hosszú tengelyek – mint például az olaj- vagy gáz-
csővezetékekhez – elengedhetetlenek az energiaiparban. A két revolverrel 
felszerelt NZX 4000, amelyet mintha egyenesen erre teremtettek volna, a  
legnagyobb megmunkálási teljesítményt nyújtja egészen a nagy teljesítményű 
forgácsolás területéig. A gép rendkívüli stabilitásának köszönhetően teljes 
mértékben kihasználható a BMT® technológiájú (Built-in Motor Turret) felső 
revolver által nyújtott, lenyűgöző lehetőség. A BMT® revolver maróteljesít-
ménye megfelel egy SK40 kategóriájú megmunkálóközponténak. Ezen a gépen 
a felhasználó a számos rendelhető orsóátmérőnek köszönhetően számtalan 
munkadarab-változatot munkálhat meg. Ezáltal az NZX felülmúlhatatlan és 
maximális termelékenységet nyújtó gyártóeszköz a nagy munkadarabok 
megmunkálásához.

NZX 4000 | 3000
Rendkívül termelékeny 
tengelymegmunkálás  
két revolverrel.

nzx 4000 | 3000 főbb jellemzői

 _ Kiemelkedő merevség és stabil  
nehézforgácsolás a széles  
laposvezetéseknek köszönhetően

 _ A hosszú, nagy átmérőjű tengelyelemek  
4 tengelyes megmunkálása: revolver 1,  
Y tengely, esztergálás és marás; revolver 2, 
esztergálás; szerszámhelyek száma:  
12 (revolver 1) és 8 (revolver 2)

 _ revolver 1, maróteljesítménye össze-
hasonlítható egy SK40 megmunkálóköz-
pontéval: 11 / 7,5 kW a BMT® technika által

 _ 3 orsófúrós változat:  
ø 145 / ø 185 / ø 285 mm (A / B / C)

 _ Hosszú fúrószárak alkalmazása mély  
lyukak fúrásához*

 _ Akár 2 NC lünetta alkalmazható  
párhuzamosan* 
* Opció

műszaki adatok
Max. esztergálható átmérő: ø 660 mm; max. esztergálható 
hossz: 3.000 mm, főorsó max.: 2.000 / 1.500 / 1.000 min–1  
(A / B / C); tokmány: 15 – 24"; revolverek száma: 2 (Y tengely 
csak a revolver 1-hez rendelhető); meghajtott szerszámok 
max. fordulatszáma (revolver 1) max.: 3.500 min–1

NZX          gyártóesztergálás

ø 48 × 62 mm 
Fúvóka / hidraulika 
Anyag: nemesacél  
(AiSi 303)
Megmunkálási idő:  
210 mp

NZX 4000 | 3000 – 
Kiemelkedően hatékony  

4 tengelyes esztergaköz-
pont akár ø 285 mm-es 

orsófúróval nagy és 
hosszú munkadarabok 

megmunkálásához

bevezető     világpremierek     technológiák     ecoline     systems     lifecycle services



Journal n0 1 – 2015 33

Ideális az olajipar számára: Big Bore – orsófúró ø 285 mm-ig.

BMT® revolver (Built-in Motor Turret) max. 117 Nm forgatónyomatékkal.

Legutóbb két gyártósor készült összesen 30 NZ 1500,  
ill. NZX 1500 géppel. – Minden egyes megrendelésnél  
felülvizsgáljuk a gondolatmenetünket és megkeressük a 
legésszerűbb gyártási megoldást – magyarázza Dieter  
Neller, a Geiger műszaki vezetője. A termelés munkafolya-
mataiban könnyű szerszámozhatóságuk miatt a kétorsós 
gépek jelentenek ésszerű alternatívát. – Könnyebben rea-
gálhatunk velük az alkatrészen végrehajtott változtatásokra, 
mint a komplexebb többorsós automata esztergákkal –  
egészíti ki Rainer Krausz. Általánosságban elmondható, 
hogy a komplex gépek kezelése és folyamatvezetése nagyon 
áttekinthetően megoldott.

Termelékenyen és rugalmasan az NZX automata esztergával.

Geiger Fertigungstechnologie GmbH

Geiger Fertigungstechnologie GmbH 
Espachweg 1, D-91362 Pretzfeld

www.geiger-pretzfeld.de 

A Geiger régóta a DMG MORI NZX gépeivel felszerelt, automatizált 
gyártósorokat választja.

Rainer Krausz, termelésvezető, és Dieter Neller műszaki vezető felel azért, 
hogy optimális gyártási utakat jelöljenek ki az igényes termékek számára.

Az NZX 4000 | 3000 lehetővé teszi a ø 660 mm-es és 3.000 mm-es, nagy munkadarabok hatékony nehézforgácsolását.

  A Geiger Fertigungstechnologie GmbH több mint 50 
év óta az igényes, esztergált és marással készült alkatrészek 
fontos szállítója. A pretzfeldi vállalat Tier-2 szállítóként  
túlnyomórészt kiváló minőségű autóipari alkatrészeket, 
közöttük injektorokat gyárt a Bosch számára. A Geiger cég 
a Bosch-csoport elsődleges beszállítói címét 350 kompe-
tens munkatársával és a gyártás magas innovációs szint-
jével szerezte meg. A DMG MORI NZ és NZX sorozatának 
számos kétorsós automata esztergája lenyűgöző megmun-
kálási minőséget biztosít, míg a robotok és a berendezések 
összekapcsolása az autóiparban szükséges termelékeny-
séget biztosítja. A gyártásban a Geiger egyesíti egyik olda-
lon a tömegtermelést a másik oldalon a rugalmasságot. A 
Geiger sok éve dolgozik a DMG MORI kétorsós gépein. 

ø 40 × 2.500 mm 

Golyóscsavar-hajtás / gépgyártás 
Anyag: SCM440
Megmunkálási idő: 14 perc 10 mp

ø 200 × 1.000 mm 

Forgattyústengely / autóipar 
Anyag: S45C
Megmunkálási idő: 40 perc
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Verhetetlen forgácsolási teljesítmény, sebesség és precizitás az  
új 15.000 min–1 fordulatszámú speedMASTER orsóval.

NHX sorozat –  
Globális termelési  
koncepció – a piacon  
a piac számára.

   A világszerte működő 21 gyártóhely és az évi több mint 20.000 gép gyártási  
kapacitás szoros helyi kötődésekkel rendelkező globális szereplővé avatja a DMG MORI 
vállalatot. A helyszínen történő gyártás egységesen magas minőségi színvonalat biztosít 
– úgy a termékeinknél, mint a szolgáltatásban. Az NHX gépek 4 legmodernebb gyárunk-
ban készülnek. A sorozat gyártásának vezető gyára Japánban, Igában működik. Itt készül 
az NHX sorozat összes gépe az NHX 4000-től az NHX 10000-ig. A kínai piacra szállított 
NHC sorozat, amely az NHX egyik adaptációja, az NHC 4000-rel és az NHC 5000-rel 
együtt a kínai Tiencsinben működő telephelyen készül. 2015-től az NHC sorozat kibővül 
az NHC 5500 és NHC 6300 #50 modellekkel. A DMG MORI az NHX 4000, az NHX 5000, 
valamint az NHX 6300 géppel bővítette a kaliforniai Davisben működő gyárban az 
amerikai piacra történő gyártást. Az NHX 4000 és az NHX 5000 az európai piac számára 
készül a DECKEL MAHO-nál a bajorországi Pfrontenben.

NHX          vízszintes megmunkálás

Egyedülálló forgácsolási teljesítmény már alapkivitelben,  
az NHX sorozat 2. generációjának alapkivitele
_ 15.000 min–1, 111 Nm és 21 kW (40% ED)
_ Nagy nyomaték (opció): 15.000 min–1, 200 Nm és 46 kW (40% ED)
_ Nagy sebesség (opció): 20.000 min–1, 120 Nm és 35 kW (40% ED)

speedMASTER a DMG MORI-tól –  
#40 univerzális maróorsó 10.000 óra  
vagy 18 hónap szavatossággal.

További részletek a Magnescale-re vonatkozólag

15. oldalon  

a dmg mori-tól

Orsóhűtés  
Az állórész tekercse körüli olajköpenyes hűtés  
minimalizálja az orsón belüli hőterjedést.

Szerszámbefogó 
Új szerszámbefogó akár 500 millió  
ciklusig állandó szorítóerővel.

Maximális élettartam és pontosság
_ Nagy orsócsapágyak hosszú élettartamot biztosítanak
_ Optimalizált tömítés, így nem hatol be a hűtő-kenőanyag
_ Tartósan szilárd szerszámbefogó a maximális ismétlési pontosságáért

MAGNESCALE – Maximális precízió  
0,01 μm-es pontosságú mágneses  
mérőrendszerekkel már alapkivitelben.

DDM® technológia – 
közvetlen hajtású asztal (opció)

_  Max. 100 min–1 fordulatszám gondoskodik  
a legrövidebb pozícionálási időkről,  
amely 0,8 mp az NHX 4000 esetén, ill.  
1,54 mp az NHX 5000 esetén; 2,09 mp  
az NHX 6300 esetén

A hajtóerő közvetlen átvitele
hajtómű nélküli asztalhajtással 
_  Nincs hajtómű = nincs visszalépés
_  Maximális átviteli hatékonyság és sebesség
_   Kopásmentes a karbantartási igény csökken-

téséért és a hosszabb termékélettartamért

NHX sorozat

400 × 400   500 × 500   630 × 630   800 × 800     1.000 × 1.000

1.600

1.450

1.300

1.100

1.000

  900

Munkadarab max. magassága 
(mm)

Paletta mérete 
(mm)

#40 Szerszámfelfogás #50 Szerszámfelfogás

NHX 4000 
(2. generáció)

NHX 5000 
(2. generáció)

NHX 5500 

NHX 6300 

NHX 8000 

NHX 10000 
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 local production

NHX 4000, NHX 5000  
2. generációja / #40 befogó

Vízszintes megmunkálóközpontok 
maximális stabilitási, pontossági 

és dinamikai jellemzőkkel

műszaki adatok
Mozgástartomány X / Y / Z: 560 / 560 / 660 mm;  
max. munkadarabméret: ø 630 × 900 mm;  
max. asztalterhelés: 400 kg, palettaméret:  
400 × 400 mm; szerszámbefogó: ISO 40

az nhx 4000 / nhx 5000 2. generációja

 _ Nagy dinamika biztosít max. 2,2 mp-ig terjedő forgácsolási műveletek közötti időt:  
1,2 / 1,2 / 1,2 g (NHX 4000), ill. 1,1 / 1,2 / 1 g (NHX 5000)

 _ Max. 96 m/min gyorsmenet, 60 m/min alapkivitelben; 35%-kal növelt dinamikus stabilitás
 _ Maximális forgácsolási teljesítmény köszönhetően az új speedMASTER orsónak
 _ Közvetlen hajtású asztal (DDM®), opció, 100 min–1-ig 
 _ Optimális forgácselvezetés köszönhetően a munkatér ferde burkolatainak és az Y tengely  
pantográf kivitelű, masszív burkolatának

 _ MAGNESCALE: Maximális precízió 0,01 μm-es pontosságú mágneses mérőrendszerekkel  
már alapkivitelben.

 _ A CELOS® a MITSUBISHI vezérlésen futó MAPPS szoftverrel garantálja a maximálisan  
kezelőbarát kivitelt és a nyereségesség növelését a gyártásban

IGA Campus –  
Iga City, Japán

Kb. 80.000 m² gyártóterület  
havi 300 gép kapacitással.

Az IGA Campus Japánban 80.000 m²-rel a DMG MORI 
legnagyobb gyártóhelye.

Kb. 20.500 m² gyártóterület havi  
100 gép kapacitással.

NHX helyi gyártása a helyi piac számára az USA-ban  
a davisi telephelyen. 

Kb. 75.000 m² beépített terület évi kb. 
1.500 gép kapacitással.

Helyi gyártás az európai központban: DECKEL MAHO 
Pfronten Németországban. 

DECKEL MAHO  
Pfronten –  
Bajorország, 
Németország

DMG MORI  
Manufacturing USA – 
Davis, Kalifornia

 › #40: NHX 4000, NHX 5000
 › #50: NHX 5500, NHX 6300,  
NHX 8000, NHX 10000

 › #40: NHX 4000, NHX 5000
 › #50: NHX 6300

 › #40: NHX 4000, NHX 5000

Tianjin Factory –  
Tiencsin, Kína

Kb. 22.000 m² gyártóterület havi  
100 gép kapacitással.

NHC gépek helyi gyártása Kínában a kínai piacra.

 › #40: NHC 4000, NHC 5000
 › #50: NHC 5500 (ab Q4 / 2015),  
NHC 6300 (ab Q4 / 2015)

470 × 380 × 230 mm

Váltóműház / autóipar 
Anyag: Al SiMg-T6
Megmunkálási idő: 10 perc

ø 350 × 325 mm 

Csapágykarima / gépgyártás 
Anyag: 42CrMo4
Megmunkálási idő: 26    

ÁZSIA USA EURÓPA



36

Maximális minőség a 
legrövidebb időn be-
lül a lineáris hajtások-
nak köszönhetően.

ZBG Zerspanungstechnik

Billenő körasztal 225°-os szögelfordulással – kiemelkedően termelékeny 5 tengelyes komplett megmunkálás egy felfogásban.

DMC H linear –  
Nagyon dinamikus, akár  
100 m/perc lineáris hajtástechnika  
a maximális tartós pontosságért.

  Legyen szó rendkívül termelékeny vagy rugal-
mas gyártásról, a DMC 60 / 80 H linear vízszintes 
megmunkálóközpontok átfogó építőelemes rendsze-
re minden alkalmazás számára megoldást kínál.  
Valamennyi főtengelyen kiemelkedő dinamikát és 
egyidejűleg egyedülálló pontosságot biztosítanak a 

lineáris hajtások akár 100 m/min gyorsmenettel és 
max. 10 m/s2 gyorsulással. A munkadarabok korlá-
tozás nélküli darus berakása palettacserélővel, a jól 
belátható munkatér és az optimálisan hozzáférhető 
fluidbox aláhúzza a gépek rendkívüli ergonómiáját 
és meggyőzően működik a gyártásban.

DMC H          vízszintes megmunkálás

500 × 300 × 250 mm 

Kurbelgehäuse / Automotive 
Anyag: AlSi8Cu3
Megmunkálási idő: 24,5 perc 

műszaki adatok
Verfahrweg X / Y / Z: 630 / 800 / 850 mm;
Eilgang: 100 / 100 / 100 m/min; Spindeldrehzahl: 12.000 min–1;
Leistung: 20 kW; Drehmoment: 110 Nm; Werkstückgröße:
ø 800 × 1030 mm; Werkstückgewicht: 600 kg;
Werkzeugmagazin: 40 (63 / 123 / 183 / 243 / 303) Plätze

DMC 60 H linear
A palettacserélővel és 

forgácskihordóval felsze-
relt gép csak 17,2 m2 

helyigénnyel rendelkezik

dmc 60 h linear főbb jellemzői

 _ Termelékeny – lineáris hajtás valamennyi ten gelyen 
akár 100 m/min gyorsmenettel, 10 m/s2 gyorsulással 
és 2,5 s forgácsolási műveletek közötti idővel

 _ Precíz – A lineáris hajtások tartós pontosságot 
biztosítanak, körformapontosság akár 5 µm-ig, 
központosság akár 6 µm-ig

 _ Rugalmas – NC körasztal vagy billenő körasztal  
5 tengelyes szimultán megmunkáláshoz

 _ Kompakt körtár a 100%-os fő- és mellékidő- 
párhuzamos felszerszámozás elősegítéséért már  
két körtárral

 _ Höchste Dynamik und Dauergenauigkeit
 _ 5 Jahre Gewährleistung

   Az elmúlt több mint 20 év alatt a ZBG Zerspanungs-
technik Bruck GmbH az autóipari és motorkerékpár-gyártá-
si területről érkező vevők fontos rendszerbeszállítójává fejlő-
dött. A BMW, az Audi és a KTM ennek az iparágnak csupán 
három olyan neves vállalata, amely egyes fontos beszállított 
alkatrészek tekintetében teljes értékteremtési láncolatát áten-
gedi a ZBG szakértőinek. Így a vállalat 200 szakemberével 
komplex motor- és futómű-részegységeket gyárt és szerel 
össze.

A ZBG jelszavának, azaz „Maximális teljesítmény a pre-
cízió, a minőség és a rugalmasság területén”, kizárólag mo-
dern, csúcstechnikájú szerszámgépekkel képes megfelelni – 
ezek között rögtön három új DMC 60 H linear-ral. Döntő 
tényező volt a munkadarab-geometria és a felületminőség 
tekintetében elért kitűnő eredmények a nagy termelékenység 
mellett, emlékszik vissza Markus Forster, a ZBG ügyvezetője: 
– Így tudtuk a DMC 60 H linear-nak köszönhetően azonos  
minőség mellett akár 25 %-kal csökkenteni a gyártási időt.

Rögtön három új DMC 60 H linear működik a ZBG-nél igényes motorkerékpár-alkat-
részek legrövidebb időn belül és maximális minőségben történő megmunkálásán.

A golyósorsókkal működő vízszintes központokhoz képest a ZBG ezeknél  
a munkadaraboknál az egységenkénti gyártási idő mintegy 20 - 25 %-át  
megtakarítja a DMC 60 H linear gépekkel.

ZBG Zerspanungstechnik Bruck GmbH
 Sandmühlweg  8, 92436 Bruck i. d. Opf.

 Tel.: +49 (0) 9434 / 201 - 0
Info@zbg.de, www.zbg.de
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 ECOLINE esztergálási technológia: ecoTurn
 ECOLINE marási technológia: ecoMill, ecoMill V és MILLTAP
 Leggyorsabb és dinamikus 3D vezérlés valamennyi ECOLINE gépen
 ECOLINE gyártóhely az Ön közelében

nº 1 – 2015

ecoTurn 310 ecoTurn 450 ecoTurn 510

ecoTurn 650 ecoMill 50 ecoMill 70

ecoMill 635 v ecoMill 1035 v milltap 700

esztergálás

marás

A komplettECOLINE sorozat egypillantásra

Legátfogóbb funkcionalitás, 
legjobb ár!
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Esztergálás:  
ecoTurn 

Kezdjen 2015-ben a ø 200 – 600 mm  
eszter gálható átmérőjű ecoTurn sorozattal.

főbb jellemzők
 › Rendkívül dinamikus és gyorsabb szervorevolver* 
VDI 30 / 40 / 50 befogókkal és opcionálisan akár  
12 hajtott szerszámállomással és 6 blocktoollal  
(nemcsak ecoTurn 310-hez áll rendelkezésre)

 › Nagy opcionális rúdátmérő ø 65 mm-től 110 mm-ig
 › Automatizálási interfészek a gyors gyártáshoz
 › Rúdszorító berendezés alapkivitelben 

 › Kétsoros golyóscsapágy a stabilitás növeléséért
 › 3D vezérléstechnológia a SLIMline®-nal: 
– Operate 4.5 a SIEMENS 840D solutionline-on 
–  MAPPS IV a MITSUBISHI-n* (csak az  

ecoTurn 450-hez rendelhető)
 › DMG AUTOshutdown*: Intelligens készenléti  
szabályozás a nyugalmi állapotban történő,  
felesleges teljesítményfelvétel elkerülésére

 * opció

indulóár: 80.900,– EUR-tól

ecoTurn 450
Nagy munkatér  

ø 400 × 600 mm  
4,9 m²-es kompakt  
felállítási területen

          legátfogóbb funkcionalitás, legjobb ár!
Nagyobb rugalmasság Y tengelyen ±60 mm-rel végzett, komplex 
esztergáló-maró megmunkálásnál (rendelhető az ecoTurn 510-hez).

SANDVIK COROMANT SZERSZÁMKÉSZLETEK 
az ecoTurn sorozathoz

Szerezze meg ECOLINE gépünk megvásárlásával SANDVIK Coromant 
technológiai partnerünk szerszámkészletét kedvezményes áron. A 
szerszámkészlet tartalmazza azokat a szerszámokat, szerszámbefogókat 
és váltólapkákat, amelyekkel a lehető leggyorsabban megkezdheti a 
gyártást. A SANDVIK Coromant-tal folytatott technológiai partnerségünk 
révén vevőink kihasználhatják az ECOLINE-hoz optimálisan illeszkedő 
szerszámcsomagok és az egyéni tanácsadás előnyeit.

 
ecoTurn 310  2.190,– EUR-tól 
ecoTurn 450  2.390,– EUR-tól
ecoTurn 510  2.390,– EUR-tól
ecoTurn 650  2.990,– EUR-tól

Munkadarab-elszállító berendezés (rúdcsomag része).

ecoTurn 310
Szabványos technika  

30 m/perc gyorsmenettel  
és max. 65 mm-es  

rúdátmérővel** indulóár: 66.900,– EUR-tól

Operate 4.5 a 
SIEMENS 840D 
solutionline-on

HEIDENHAIN  
CNC PILOT 640

MAPPS IV  
a MITSUBISHI-n

ecoTurn 310 •
ecoTurn 450 •
ecoTurn 510 •
ecoTurn 650 •

• Standard felhasználás    Opció

Tokmányátmérő: 210 mm*

Szerszámbefogó: VDI 30

Tokmányátmérő: 210 – 315 mm*

Szerszámbefogó: VDI 40

A legsi -keresebb!Több mint 3.200telepített gép 2007 óta!

± 60 mm
Y tengely
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ecoTurn 650
2.000 Nm-es maximális forga-

tónyomaték 230 min–1 fordu-
latszám mellett, hajtómű 

nélkül a rendkívül pontos, 
játékmentes C tengelymeg-

munkálásért*

indulóár: 136.900,– EUR-tól

Opcionális, dinamikus VDI 50 szervorevolver az ecoTurn 650-hez  
akár 12 hajtott szerszámállomással és 6 blocktoollal.

ecoTurn 450 
Anyag: 14305 Nemesacél
Megmunkálási idő: 48 perc
Iparág: gépgyártás

ecoTurn 650 
Anyag: acél C45
Megmunkálási idő: 55 perc
Iparág: gépgyártás

ecoTurn 510 
Anyag: alumínium
Megmunkálási idő:  
9 perc 57 mp
Iparág: gépgyártás

ecoTurn 310 
Anyag: acél
Megmunkálási idő:  
6 perc 12 mp
Iparág: gépgyártás

Csatlórúd Hajtótengely

Hajtott kerékFúvóka

Műszaki adatok
ecoTurn 310 ecoTurn 450 ecoTurn 510 ecoTurn 650

Elforduló átmérő ágy felett mm ø 330 ø 650 ø 680 ø 860

Max. esztergálható átmérő mm ø 200 ø 400 ø 465 ø 600

Hosszmozgás (Z) mm 455 600 1.050 1.150

Szerszámbefogó VDI 30 40 40 50

Rúdáteresz mm ø 51 (65*) ø 65 (75*) ø 76 (90*) ø 102 (110*)

Hajtásteljesítmény (40 / 100% ED) kW 16,5 / 11 17,5 / 12,5 33 / 22 48 / 41

Max. fordulatszám min–1 5.000 4.000 3.250 2.250

Forgatónyomaték (40 / 100 % ED) Nm 166,5 / 112 370 / 280 630 / 420 2.000 / 1.700

Tokmányátmérő mm  ø 210* ø 210* / ø 250* / ø 315*  ø 250* / 315*  ø 315* / ø 400* / ø 500* 

* Opció

Megmunkálási példa VDI 50 szervorevolverrel

Tokmányméret ø 400 mm

Nyersanyagméretek ø 300 × 1.000 mm

Anyag Acél C45

Megmunkálási idő 25 perc (lépcsőzetenként)

Nagyolás Vágási sebesség (Vc) 180 m/perc,  
előtolás f = 0,5 mm/U és 10 mm vágásmélység

Simító forgácsolás Vágási sebesség (Vc) 280 m/perc,  
előtolás f = 0,12 mm/U

Hajtott fúró  
ø 14,5 mm

Vágási sebesség (Vc) 120 m/perc,  
előtolás f = 0,12 mm/U

Húzott báb (revolver által)

Kb. 40 % forgácsolási volumen 

ø 120 × 395 mm ø 500 × 400 mm

ø 36 × 35 mm ø 150 × 25 mm

ecoTurn 510
Kiváló minőség és  
rendkívüli teljesí-

tőképesség VDI 40 
revolverrel és Y 

tengellyel*
indulóár: 96.900,– EUR-tól

Tokmányátmérő: 250 – 315 mm*  

Szerszámbefogó: VDI 40

Tokmányátmérő: 315 – 500 mm*

Szerszámbefogó: VDI 50

További információk online: 

ecoline.dmgmori.com 

Az Ön ECOLINE szakértője: 
Roman Esposto Úr
Tel.: +41 792 167 497
E-mail: roman.esposto@dmgmori.com
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ecoMill 50 
Szabadalmaztatott  

NC billenő körasztal a  
maximális pontosságért

Marási technológia:  
ecoMill, ecoMill V és MILLTAP

A 3 oldalútól az 5 oldalúig és 5 tengelyes  
szimultán megmunkálásig: Az ecoline maró  
sorozat minden lehetőséget biztosít Önnek!

főbb jellemzők
 › 12.000 min–1 inline orsó alapkivitelben
 › Kompakt C-frame kivitel a felállítási terület  
munkatérhez képesti optimális aránya érdekében

 › 3D vezérléstechnológia a SLIMline®-nal  
Operate 4.5-tel a SIEMENS 840D solutionline-on

 › DMG AUTOshutdown*: Intelligens készenléti  
szabályozás a nyugalmi állapotban történő,  
felesleges teljesítményfelvétel elkerülésére

 * opció

 › ecoMill főbb jellemzői
 › Maximális hatékonyság – NC billenő körasztal digitális 
hajtásokkal az 5 oldalú megmunkálásért

 › Mellékidők csökkenése: 24 m/min gyorsmenet
 › 16 / 32 szerszámhelyes tár gyors dupla megfogó 
szerkezettel (32 szerszámhely az ecoMill 70 számára 
alapkivitelben, az ecoMill 50 esetén opcionális)

 › Hőstabil öntvényágy – négypontos alátámasztás 
 
ecoMill V főbb jellemzői

 › Mellékidők csökkenése: 30 m/min gyorsmenet
 › 20 (opcionálisan 30) szerszámhelyes tár gyors  
dupla megfogó szerkezettel

 › Hőstabil öntvényágy – hárompontos alátámasztás

  5 oldalú megmunkálás NC vezérlésű  
billenő körasztallal a maximális  
forma- és helyzettűrésekért (6 µm**)

 ecoMill 50 
_ Megengedett asztalterhelés 200 kg
_ Felfogófelület ø 630 × 500 mm
_ Billentési tartomány –5°-tól +110°-ig

 ecoMill 70 
_ Megengedett asztalterhelés 350 kg
_ Felfogófelület ø 800 × 620 mm
_ Billentési tartomány –10°-tól +95°-ig

360°
C tengely

– 10° / + 95°
B tengely

SANDVIK COROMANT SZERSZÁMKÉSZLET   
az ecoMill / ecoMill V gépekhez

Szerezze meg ECOLINE gépünk megvásárlásával SANDVIK Coromant technológiai partnerünk 
szerszámkészletét kedvezményes áron. A szerszámkészlet tartalmazza azokat a szerszámokat, 
szerszámbefogókat és váltólapkákat, amelyekkel a lehető leggyorsabban megkezdheti a 
gyártást. A SANDVIK COROMANT-tal folytatott technológiai partnerségünk révén vevőink 
kihasználhatják az ECOLINE-hoz optimálisan illeszkedő szerszámcsomagok és az egyéni 
tanácsadás előnyeit.

€ 2.190,– értékben

** közvetlen útmérő rendszerrel

Operate 4.5 a 
SIEMENS 840D 
solutionline-on

HEIDENHAIN  
TNC 620

ecoMill 50 •
ecoMill 70 •
ecoMill 635 V •
ecoMill 1035 V •
MILLTAP 700 •

• Standard felhasználás    Opció

ecoMill 635 V
Helytakarékos,  

innovatív C-frame  
kivitel és X tengely  

az asztalban

ecoMill 70
Maximális pontosság  

és legjobb felületminőség  
az 5 oldalú megmunkálás  
által csak egy felfogásban

indulóár: 

143.900,– EUR-tól

indulóár: 

104.900,– EUR-tól

          legátfogóbb funkcionalitás, legjobb ár!

5 oldalúmegmun -kálás

Alapkivitelben 12.000 min–1 inline orsó* 
32 helyes szerszámtár

* Siemens 840D solutionline- 
nal kombinálva

Alapkivitelben 12.000 min–1 inline orsó*  
16 helyes szerszámtár

* Siemens 840D solutionline- 
nal kombinálva

bevezető     világpremierek     technológiák     ecoline     systems     lifecycle services
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ecoMill 1035 V
Legkiválóbb minőségi  

osztályba tartozó golyó sor - 
sók és görgővezetésű  

lineáris gördülő vezetések

MILLTAP
Átfogó opciós  

lehetőségek az  
5 tengelyes, 24.000 min–1 

fordulatszámú, nagy  
teljesítményű központig

  ecoMill 635 V /  
ecoMill 1035 V

_  Stabil C-frame kivitel opti-
malizált forgácskihordással

_  Pozícionálási pontosság  
6 µm**

Műszaki adatok
ecoMill 50 ecoMill 70 ecoMill 635 V ecoMill 1035 V MILLTAP 700

Mozgástartomány (X / Y / Z) mm 500 / 450 / 400 750 / 600 / 520 635 / 510 / 460 1.035 / 560 / 510 700 / 420 / 380

Fordulatszám min–1 12.000 12.000 12.000 12.000 10.000 / 10.000 high torque* / 24.000*

Forgatónyomaték (40 / 100 % ED) Nm 83 / 57 83 / 57 83 / 57 83 / 57 12,5 / 8; 45 / 29 (max. 78)*; 12 / 8*

Hajtásteljesítmény (40 / 100% ED) kW 13 / 9 13 / 9 13 / 9 13 / 9 6,7 / 4,5; 6,5 / 4,5 (max. 13,6)*; 6 / 4*

Szerszámhelyek 16 (32*) 32 20 (30*) 20 (30*) 15 (25*)

Gyorsmenet m/min 24 / 24 / 24 24 / 24 / 24 30 / 30 / 30 30 / 30 / 30 60 / 60 / 60

Asztal terhelhetősége kg 200 350 600 1.000 400 / 100***

NC vezérlésű billenő körasztal fok –5 / +110 –10 / +95 – – –100 / +120

* opció, *** érték MILLTAP 700 és integrált 4. / 5. tengellyel

360°
C-Achse

– 100° / + 120°
A-Achse

milltap 700 főbb jellemzői –  
gyors és precíz

 › Szabadalmaztatott 0,9 mp-es szerszámcserélő Szerszám-
csere idő és forgácsolási műveletek közötti idő < 1,5 mp

 › 18 m/s²-es, nagy tengelygyorsulás, 60 m/perc  
gyorsmenet és 35-ös méretű lineáris vezetések

 › Dinamikus főorsó 10.000 min–1 fordulatszámmal  
(léghűtéses orsó) és 24.000 min–1* (vízhűtéses orsó)

 › Közvetlen útmérő rendszerek az X / Y / Z tengelyen  
a kiemelkedő ismétlési és tartós pontosságért

 › Forgácsolási volumen a 10.000 min–1 fordulatszámú 
orsóval: 200 cm³ acél, 2.000 cm³ alumínium esetén

 › Operate 4.5 a SIEMENS 840D solutionline-on

indulóár: 

66.900,– EUR-tól

indulóár: 

83.900,– EUR-tól

indulóár: 

59.900,– EUR-tól

Munkadarab-kiszolgálás  
Fokozott autonómia rövid ciklusidőkkel, 

kis felállítási terület, nagy munkada-

rab-kapacitás

részletek a  
45. oldaltól  

Még hatékonyabb és rugalmasabb az opcionálisan integrált  
4. / 5. tengely által – a DMG MORI saját gyártása (DDR).

5 tengelyesszimultánmegmunkálás

ECOLINE automatizációraelőkészítve

 A legsike -resebb!Több mint 2.500tele pített gép 2007 óta!

  ÚJ: 12.000 min–1 inline orsó  
most már alapkivitelben  
(Siemens 840D solutionline-nal  
kombinálva)
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  Mindegy, hogy milyen elvárásokat támaszt a mo-
dern vezérlés teljesítményével szemben, és mindegy, 
hogy milyen preferenciákat fogalmazott meg ezzel kap-
csolatban. Ne vállaljon kompromisszumot: az idő pénz. 
Ezért az ECOLINE minden felhasználó számára megfele-

lő 3D vezérléstechnológiát és a leggyorsabb rendszereket 
kínálja. Bármit is kérjen és bármire is legyen szüksége, 
mi szállítjuk az optimális hardver- és szoftvermegoldáso-
kat a teljes folyamatlánchoz – a tervrajztól a kész mun-
kadarabig.

SLIMline®  
MAPPS IV*-gyel MITSUBISHI-n

15"-os TFT kijelző 3D munkadarab-szimulációval

Memória: 50 MB (opcionális: 6 GB)

Programozás: ISO & Dialog programozási funkció

A HELP gomb gyors segítséget nyújt a programozás során

* opcionálisan rendelhető az ecoTurn 450-hez

SIEMENS 840D solutionline  
átfogó kezelési koncepció valamennyi DMG MORI gépen

AZ ELŐNYÖK

A csúcstechnikájú vezérlés ugyanolyan funkciókkal rendelkezik,  
mint a DMG MORI Premiumline gépeknél

Költségmegtakarítás a gépkezelők egyedülálló oktatásával

A gépkezelők több funkciót ismernek és több tevékenységre  
alkalmazhatók az összes DMG MORI gépen

Leggyorsabb és dinamikus  
3D vezérlés valamennyi  
ECOLINE gépen.

DMG MORI Messenger**
A webalapú szoftver mindenkor tájékoztatást  
ad a gép aktuális állapotáról. Ezeket az in-
formációkat okostelefonjával vagy iPad-jével 
vezeték nélkül lehívhatja.

DMG Service Agent**
Ez az eszköz segít Önnek abban, hogy  
a szükséges karbantartásokat a megfelelő  
anyagokkal megtervezze, ezáltal csak rövid  
és tervezhető gépleállásra legyen szükség.

DMG Netservice
A DMG MORI szerviz forróvonal online  
kapcsolata révén bármikor szakértői segítséget 
kérhet a gépéhez.

Powertools az ECOLINE-nak

Minden felhasználási célhoz a megfelelő
3D vezérléstech- nológia.

Az ECOLINE-ra vonatkozó, összes információt megtalálja:

   www.ecoline.dmgmori.com

VEZÉRLÉSEK       high-end vezérlések siemens, mapps iv
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SLIMline®  
operate 4.5-tel a SIEMENS 840D  

solutionline-on

ShopMill / ShopTurn  
alapkivitelben

DMG MORI SMARTkey®

 
A személyre szabott jogosultságkiosztás  
a DMG MORI SMARTkey®-vel lehetővé teszi, 
hogy minden kezelőnek az ismereteinek 
megfelelő jogokat osszák ki. Ezek a jogosult-
ságok gépkezelői (operating modes) és  
vezérléskezelői (access level) jogosultságokra 
vannak felosztva.

15"-os TFT kijelző 
3D munkadarab-szimulációval  

 
 

Memória: 5 MB + 4 GB
 
 

Karcálló felület
 
 

Valamennyi elterjedt  
eszterga-/maróciklus

már alapkivitelben kapható  
 

MDynamics**

Legkiválóbb felületminőség, 
gyors módosítás, optimális 

időtartamú maró megmunkálás 
 

Adatsor-feldolgozási idő: 1,5 ms  
 
 
 

Rugalmas, keverhető  
programozás:  

1. ShopTurn / ShopMill 
2. ProgramGuide: innovatív ciklusprogramozás 

3. DIN / ISO: egyszerű G-kódú támogatás

 
 

DMG MORI SMARTkey® 

Személyre szabott jogosultságkiosztás – 
 a kezelő ismereteinek megfelelő  

jogokkal rendelkezik

** opció
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a dmg moritól –  
ecoline gyártóhely  
az Ön közelében.

ecoline

 › Az ECOLINE székhelye a winterthuri  
Globális Központban Svájcban

 › Világszerte egységes gyártási és minőségi  
szabványok

 › Gyártó telephelyek az Ön közelében
 › Gyors szállítás és csekély szállítási költségek
 › Nincs devizakockázat – a helyi pénznem előnyei

gyártó telephelyek, ideértve a dmg mori technology centert

          székhely a svájci Winterthurban

Az ECOLINE-ra vonatkozó, összes információ online:

www.ecoline.dmgmori.com

Winterthur, Svájc

Global Headquarters & 
ECOLINE Headquarters

Tel.: +41 58 611 5000

Tokio, Japán

Global HeadquartersECOLINE pótalkatrészek előnyös  
árakon a gépek élettartamának  
meghosszabbításáért: 

7 Pótalkatrész Központ 3 kontinensen

Több mint 200 millió EUR értékű készlet biztosítja  
a pótalkatrészek > 95%-os rendelkezésre állását

Több mint 260.000 különböző árucikk raktáron

Eredeti pótalkatrészek közvetlenül a gyártótól

Rendelkezésre állnak új és cserealkatrészek

Tanúsított folyamatok a DIN ISO 9001 és AEO-F szerint

Rendelés heti 7 napon napi 24 órában a szerviz forróvonalon

Magyarország: +36 17779057

EURÓPAUSA ÁZSIA

Davis, USA
Seebach, 

Deutschland
Bielefeld, 

Deutschland
Pleszew, Polen

Ulyanovsk, 
Russland

Shanghai, China Chiba, Japan

gyártás: 
ecoTurn 650

gyártás:
ecoTurn 310 
ecoTurn 450 
ecoTurn 510 
ecoMill 50 
ecoMill 70 

ecoMill 635 V 
ecoMill 1035 V

gyártás:
ecoTurn 310 
ecoMill 50*  

ecoMill 635 V 
ecoMill 1035 V 

* 2015. márciustól

gyártás:
ecoTurn 310 
ecoTurn 450 
ecoTurn 510 
ecoMill 50 

ecoMill 635 V 
ecoMill 1035 V 
MILLTAP 700

gyártás:
ecoTurn 450* 
MILLTAP 700 

* 2015. áprilistól

gyártás: 
MILLTAP 700

gyártás: 
ecoTurn 450* 

* 2015. áprilistól

21
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U
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 DMG MORI Systems – A jövő automatikusan érkezik
 Igényes kulcsrakész megoldások egy kézből
  Csúcsszínvonalú rendszerkompetencia – Új Technológiai  
Központ Wernauban

 Optimális gyártósor munkadarabjához
  Tökéletes automatizálás valamennyi területen: gépbe  
integrált automatizálás, standard automatizálás,  
rugalmas gyártócellák és gyártósorok

 

nº 1 – 2015

dmg mori Systems

technológia 

Központi kompetenciánk

gépek 

Kompakt, robusztus és innovatív

automatizálás 

Tökéletes megoldások

periféria 
Vevőspecifikus

A komplett rendszer-
kompetencia a termelé-
kenység maximális 
szintjéért

Ábra:
Rendkívül termelékeny gyártás és kis munkaerő - 
igény jellemzi ezt személygépjármű hengerfej- 
gyártóvonalat, amelyet 10 darab NHX 5000 gép  
és automatikus ki- és berakó alkot.

A dmg mori vevők és érdeklődők számára megjelentetett magazinja
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dmg mori Systems – 
A jövő automatikusan  
érkezik.

  Az Ipar 4.0 időszakában a gyártási folyamatok auto-
matizálásának jelentősége dinamikusan növekszik. Egyi-
dejűleg a virtuális és valódi gyártás világának összenövése 
megköveteli a berendezések, rendszerek és kompetenciák 
átfogó kommunikációs képességét.

360°-os rendszer vevőink számára

A DMG MORI Systems offenzíven megküzd a jövő kihívá-
saival az egy kézből érkező, egységes technológiát,  
szerszámgépeket és automatizálási megoldásokat, valamint 
az egyedi munkadaraboktól a sorozatgyártásig terjedő 
gyártási mennyiségben a legkülönbözőbb munkadarabokat 
kínáló szolgáltatási paletta birtokában.

Folyamatbiztos rendszerek és maximális  
termelékenység

A rendszermegoldások kidolgozásától a gép- és folyamat-
technológiákon keresztül a kulcsrakész projektekig terje-
dő, egyedülállóan komplett kínálatunk már most képes 
garantálni, hogy vevőink a jövőben biztonságosan és a fo-
lyamatokat kézben tartva még hatékonyabban termelhes-
senek. Emellett intenzíven bővítjük szaktudásunkat a Stutt-
gart melletti Wernauban a szerszám- és készülékgyártási 
technológiák, vezérlési megoldások és projektmenedzs-
ment témakörei számára újonnan létrejövő Kompetencia 
Központunkban.

Silvio Krüger
ügyvezető  

Kapcsolattartó: DMG MORI Systems 
Antoniusstraße 14, D-73249 Wernau 
Tel.: +49 (0) 7153 / 934 – 150 
E-Mail: silvio.krueger@dmgmori.com

A következő oldalon minden tudnivalót megtalál az automatizálás 
témaköréről és a DMG MORI Systems termékpalettájáról:

 www.dmgmori.com

Igényes kulcsrakész  
megoldások egy kézből.

A DMG MORI a szerszámgépek világszerte jelenlévő gyártójaként 
nagy tapasztalattal rendelkezik a technológiák kialakításában és az 
automatizálásban. Gyártástervezési szaktudásunk és erős beszállítói 
szervezetünknek köszönhetően képesek vagyunk mindig a megfelelő 
megoldást kifejleszteni Önnek. Globális jelenlétünkkel tökéletes bizton-
ságot nyújtunk termelése számára.

dmg mori Systems – tökéletes anyagá-
ramlás, legrövidebb ciklusidők.

+ + + NEWSTICKER + + +
dmg mori Systems

+ 68 projekt megvalósulás alatt

+  14 folyamatban lévő vevői átvétel 2015  
1. negyedévében, ebből 2 Wernauban

nagy munkada-
rab-rugalmasság

kiemelkedő forgá-
csolási teljesítmény

párhuzamos gyártási 
folyamatok

hatékony  
rendszerek

rugalmas  
programozás
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dmg mori Systems – 
Tökéletes automatizálás  
valamennyi területen.

dmg mori systems

  Az építőelemes szerkezetnek köszönhetően hatékony megoldást 
kínálunk a tervezéstől a megvalósításig valamennyi automatizálási 
szegmensben és minden gyártási környezethez.

 › Gépbe integrált
 › Univerzális gyártás

gyártóvállalati megoldások

 › Szerszám- és munkadarab- 
kiszolgáló megoldások 

 › Felső szállítórendszeri és  
robotizálási megoldások

a Wernaui telephely megoldásai

a Wernaui telephely megoldásai

 › A vevőspecifikus forgácsolási  
folyamat megvalósítása a konszern 
saját gépeinek és más gyártók 
berendezéseinek automatizálásával 
kapcsolatban

 › Kulcsrakész megoldások tervezése, 
szimulációja és bevezetése a  
DMG MORI alaptípusként szolgáló 
megoldása alapján

hüfingeni telephely megoldásai

A Xylem a rugalmas gyártócellában szennyvízszivattyú tengelyeket gyárt – nagyoló forgácsolás,  
esztergálás, finommegmunkálás, valamint horony- és furatmarás. Az automatikus méretkorrektúrának 
köszönhetően nincsen szükség minőségellenőrzésre a folyamat végén.

dmg mori systems főbb jellemzői

 _ A DMG MORI Systems biztosítja a technológia, a gép,  
az automatizálás és a periféria hatékony összekapcsolását

 _ Megtervezzük, szimuláljuk és alkalmazzuk az Önnek  
szükséges kulcsrakész megoldást

 _ Központi kompetenciáink: vezérléstervezés, szerszámméretezés, 
befogók tervezése, szerszámgépek és automatizálás

 _ Új, csúcsminőségű gépkoncepciókat kínálunk a  
sorozatgyártáshoz 

 _ Csúcsminőségű projektmenedzsment = egy kapcsolattartó  
minden kérdésben

 _ Erős partner a periféria gépeinek és szerszámainak  
integrálásához

kompakt  
felállítási terület

szegmens 1   gépbe integrált automatizálás 

szegmens 2   standard automatizálás 

szegmens 3   rugalmas gYártócellák 

szegmens 4   gYártósorok 

rugalmas  
programozás

a rendszer fokozott 
rendelkezésre 
állása > 95 %

maximális 
kihozatal

legrövidebb  
ütemidők
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A DMG MORI SEIKI konszern a DMG MORI Systems GmbH-ban összefogja az 
egységes rendszermegoldásokkal kapcsolatos teljes szaktudását. A termékport-
folió a standard automatizálástól a rugalmas gyártócellákon keresztül a komplett 
gyártósorokig terjed. A vállalat erőssége a technológia, a szerszámgép és  
az automatizálási megoldás egységes, optimálisan egymáshoz illeszkedő rendsze-
rében rejlik. A DMG MORI Systems komplett kínálata garantálja, hogy vevőink 
nyugodtan tekinthetnek a jövőbe és még termelékenyebben gyárthatnak.

vevői kapcsolattartás / 

értékesítés

wernau: európa, kína,  
dél-amerika
nara: ázsia, 
kína kivételével
davis: észak-Amerika

központok

 Wernau
 nara

további telephelyek

 davis
 hüfingen
 tianjin

dmg mori Systems – Globális jelenlét  
a világ legfontosabb piacain.

az ön sikerére  
összpontosítunk! 

 _ Központjaink és telephelyeink globális 
jelenlétet biztosítanak az összes jelentős 
piacon

 _ Sok évtizedes tapasztalat és vezető szerep 
a szerszámgép-innovációk területén

Új technológiai központ – 
Rendszerekkel kapcsolatos 
szaktudásunk hatékony  
összefogása.

Az Ön kapcsolattartó partnere 
vagyunk termékeink teljes életciklusa során.

Gyártáslogisztika

 › Automatizálás megtervezése 
 › Anyagáramlás elemzése
 › Layout megtervezése

Gyártásindítás támogatása

 › Oktatás 
 › Folyamat vizualizálása
 › Back up stratégia

davis  
amerika

tiencsin  
kína

nara  
japán

wernau  
németország

hüfingen 
németország

Gyártástervezés

 › Folyamatelemzés 
 › Technológia megtervezése
 › Szimuláció

bevezető     világpremierek     technológiák     ecoline     sYstems     lifecycle services
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új technológiai központ 
wernauban

 _ 47.000 m² összterület
 _ „Átlátható gyár“ 12.000 m² gyártóterülettel
 _ Teljes klimatizálás 21 °C ±1 K hőmérsékleten
 _ 6 központi hűtőemulziós vezetékág
 _ Központi elszívás a száraz megmunkálás 
kibocsátása számára

 _ 450 m2 mérőterület cmk és cpk átvételekhez

A DMG MORI wernaui telephelye:  
itt épül a szerszám- és készülék- 
gyártási technológiák, vezérlési  
megoldások és projektmenedzsment 
jövőbemutató kompetencia  
központja. Az építkezés befejezése 
2016 elején!
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egységes kulcsrakész megoldások a dmg mori systems-szel

Ön hozza  
a munkadarabot ...

... mi hozzuk a gyártósort.

A szerszámgépek széles termékpalettája mellette bevált 
tervezési kompetenciát kínálunk a technológiai alkalmazások, 
az anyagáramlás és a szükséges perifériák számára. 
Egyéni követelményeinek megfelelően tervezzük meg 
sorozatgyártását.

 A dmg mori Systems jelentése+ technológia+ gépek+ automatizálás+ periféria

Hengerblokk példája,  
DMC 80 H linear készült

Méretek: 400 × 360 × 180 mm
Anyag: AlSi9Mg
Megmunkálási idő: 23 perc

Hengerblokk példája, 
DMC 60 H linear készült

Méretek: 560 × 340 × 210 mm
Anyag: AlSi7Mg
Megmunkálási idő: 20 perc

Forgattyústengely példája, 
CTX gamma 2000 TC készült

Méretek: 175 × 774 mm
Anyag: 42CroMo4
Megmunkálási idő: 180 perc  
egyedi gyártásban egy darabból megmunkálva

Hajtás ág váltóműház példája,  
DMC 60 H linear készült

Méretek: 376 × 345 × 315 mm
Anyag: AlSiMg-T6
Megmunkálási idő: 8 perc

i 50
NHX 4000

CTV 160

DMC 60 H linear

technológia gépek

„A teljes technológiát 
megtervezzük az Ön 
követelményei alapján”

„A világpiac vezető gyártójának 
rendkívül termelékeny szerszámgépeit  
kínáljuk az Ön sorozatgyártásához”

főbb jellemzők

 _ Erős partner a szerszám- és készülékgyártási technológia területén  
(nyers munkadarab befogása, adapterbefogás, nullpontbefogás)

 _ Vezérléstechnikai / vezérlő számítógép kompetencia központ
 _ A megmunkálási folyamat szimulációja
 _ Teamünk sokéves tapasztalata a rendszerek kialakításában
 _ Nehézforgácsolás és maximális munkadarab-pontosság

főbb jellemzők

 _ Kompakt, helytakarékos kivitel
 _ Pontosság és megbízhatóság a nagy merevségnek köszönhetően
 _ Kiváló dinamika a lineáris hajtásnak köszönhetően 
 _ Kiemelkedő 5 tengelyes kompetencia
 _ Tökéletes berakási lehetőségek (elölről és fentről történő berakás)
 _ Maximális precízió az eredmény 2,5 másodpercnél rövidebb forgácsolási 
műveletek közötti idő mellett

bevezető     világpremierek     technológiák     ecoline     sYstems     lifecycle services
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FPT Industrial Argentina S.A.

  A komplex, teljesen automatikus gyártási megoldásokra specializálódott DMG 
MORI Systems olyan gyártósort telepített a cordobai FPT Industrial Argentina S.A. 
számára, amelyen a gyár a jövőben évi 15.000 hengerfejet és -blokkot fog gyártani 
tehergépjármű motorokhoz. 11 darab DMC 125 H duoBLOCK® és 2 darab DMC  
160 H duoBLOCK® gépet integráltak a gyártósorba. A DMG MORI Systems a gyártá-
si folyamatot kulcsrakész projektként tervezte meg, kiválasztotta a szerszámokat, va-
lamint egyeztette a munkadarabok kiszolgálását, ideértve a forgató- és fordítóállomá-
sokat. Emellett a szerszámgépgyártó leányvállalatától származik a készülékkoncepció 
– egy készülék 2 munkadarabtípust képes befogadni –, a hengerfuratok gyártásközi 
mérése és az NC programozás is. “A hengerfejek és -blokkok átfutási ideje csupán 20, 
ill. 23 perc” örül Jose Scigliana gyárigazgató a kapacitás bővülésének. Főként a büty-
kös- és forgattyústengely-furatok igényes megmunkálását sikerült jól megoldani a 
rendkívül hosszú szerszámokkal. A DMG MORI Systems ehhez a fúrószárhoz saját 
berakóállomást alakított ki az előkészítő helyen. Jose Scigliana így összegzi a tapaszta-
latokat: “A gyártósor termelékeny és teljesíti magas minőségi követelményeinket.” 

Az FPT Industrial Argentina S.A. cégnél a DMG MORI Systems egy összesen 13 darab  
DMC megmunkálóközpontból álló gyártósort alakított ki kulcsrakész projektként.

 
Maximális termelékenységet 
biztosít az egységes gyártósor.

Az FPT Industrial Argentina S.A. ezen a gyártósoron 
15.000 hengerblokkot és -fejet állít elő tehergépjár-
mű-motorokhoz.

Az előkészítő helyen sor kerül az alkatrészek berakására.  
Az előtérben látható egy forgató- és fordítóállomás.

FPT Industrial Argentina S.A.
Ruta 9 km 695, CP: X5925XAD, Ferreyra,  

Córdoba, Argentinien
www.fptindustrial.com

automatizálás periféria

„Saját építőelemes 
rendszer és saját vezérlési 
koncepció termelési rendszeréhez”

„Integráljuk az összes 
szükséges kiegészítő funkciót 
a kulcsrakész megoldásokhoz”

Ábra: Személygépkocsi 

hengerfejek gyártóvonala  

10 darab NHX 5000-rel

főbb jellemzők

 _ Moduláris építőelemes rendszer valamennyi követelményhez 
 _ Teherbírás 400 kg-ig
 _ Lineáris portálok valamennyi igény teljesítésére (pl. I és H rakodó koncepció) 
 _ Robotrendszerek (5 – 7 tengelyes)
 _ Munkadarab-tároló (körléptető berendezés, páternoszter, rakodócella, 
szétkapcsoló tároló modulok)

 _ Rászerelt megfogók különböző tengelyeken végzendő feladatokhoz
 _ Egyéni cellavezérlés

főbb jellemzők

 _ Mérőgépek, tömítettségvizsgáló berendezések
 _ Dörzscsiszoló gépek
 _ Mosógépek (közbenső mosó és végmosó)
 _ Tisztítóberendezés száraz- és keménymegmunkáláshoz 
 _ Csavarozó és jelölő állomások
 _ Szerelőállomások
 _ Sorjátlanító állomások

szegmens 4   gYártósorok
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Az NLX 2500 kiszolgáló rendszere max. 12 kg-os munkadarabokra  
méretezett.

Maik Maske, az ügyvezető, Michael Maske fia és testvére, Melanie Maske: “A 
kis sorozatoktól a nagy sorozatokig terjedően teljesen automatizált  
gyártás versenyelőnyt jelent.”

  Már 1967 óta egyet jelent a Karl-Heinz Maske &  
Söhne GmbH neve a csúcsminőségű fémmegmunkálás-
sal. A Hamburg melletti Bönningstedtben működő bérgyár-
tó kiváló növekedési kilátásokkal rendelkező iparágakból, 
például az orvostechnika, a repülőgépipar és a gépgyár-
tás területéről érkező megrendelőknek szállít olyan igényes 
alkatrészeket, amelyek a 90 munkatárs teljes szaktudását 
igénybe veszi. A szolgáltatási paletta emellett felöleli a fej-
lesztési szakaszban szükséges támogatást is. A Maske cég 
a gyártás szintjén sok éve együttműködik a DMG MORI-val 
és folyamatosan bővíti gépparkját – amely jelenleg a DMG 
MORI 60 modelljét tartalmazza –, hogy növelje kapacitását 
és technológiailag a legmodernebb színvonalon legyen.  
A Maske cég legutóbbi beruházása során megvásárolt egy 
NLX 2500 gépet egy WH 10 top kiszolgálóval.

Karl-Heinz Maske & Söhne GmbH
Ellerhorst 8, D-25474 Bönningstedt b. Hamburg

info@cnc-maske.de, www.cnc-maske.de

A kapacitás és a termelékenység növelésére a Maske cég legutóbb  
megvásárolt egy NLX 2500-at egy WH 10 top kiszolgálóval.

“Már régóta használunk kiszolgáló rendszereket, hogy  
növeljük kapacitásunkat és termelékenységünket” indo-
kolja a DMG MORI Systems automatizált berendezésének 
beszerzését Maik Maske, az ügyvezető, Michael Maske fia. 
A kiszolgáló rendszer ebben az esetben 12 kg-os munkada-
rabokra méretezett és így kiválóan illeszkedik a Maske cég 
termékpalettájához. Emellett a kis és nagy szériák teljesen 
automatizált gyártása a vállalat számára további verse-
nyelőnyt jelent. “Az automatizált NLX 2500 annyira gaz-
daságosan működik, hogy olyan megrendeléseket is elfo-
gadhatunk, amelyeket különben külföldi ajánlattevők 
kapnának meg” jegyzi meg Maik Maske. “Mivel nagyon 
komplex és kiváló minőségű munkadarabokat gyártunk, 
a Made in Germany védjegy sok vevő számára továbbra is 
fontos tényező.”

A munkadarab-kiszol-
gáló biztonságot és  
maximális termelékeny-
séget nyújt.

Karl-Heinz Maske & Söhne GmbH

Akár 40%-kal nagyobb 
gépkihasználás!
Az új kompakt körtáras 
megoldás 21 m2-en.

  A DMC 65 monoBLOCK®-hoz kínált, rendszerbe integ-
rált, új, 6 palettás RS 6 körtárral tovább növelheti haté-
konyságát! A billenő körasztalnak köszönhetően a DMC 65 
monoBLOCK® már alapkivitelben 5 tengellyel szimultán-
képes és 735 / 650 / 560 mm-ével nagy munkateret kínál. 
Tökéletes hozzáférhetőségével a munkatérhez, előkészítő 
helyhez és a szerszámbeviteli állomáshoz kategóriája leg-
jobb ergonómiai jellemzőivel rendelkezik.

DMC 65 monoBLOCK® 
RS6-os körtárral

rs6 körtár

 _ 6 paletta rendszerben
 _ Kiváló hozzáférhetőség a munkatérhez,  
az előkészítő helyhez és a szerszámbeviteli állomáshoz

 _ 21 m2-es minimális helyigény
 _ Palettaméret: 500 × 500 mm
 _ Maximális munkadarab: ø 630 × 500 mm és 500 kg
 _ Maró-esztergáló változatként is rendelhető 

főbb jellemzők  
a dmc 65 monoblock®

 _ Akár 180 szerszámtárhely  
is lehetséges* 

 _ Magas szintű folyamatbizton-
ság a munkatérben történő 
szerszámbeméréssel vagy 
szerszámtörés-ellenőrzéssel* 

RS6 rendelhető 2015. júniustól 
* Opció

Kevés munkaerőt igénylő gyártás – 
nagyon termelékeny és rugalmas.

szegmens 2    standard automatizálás

szegmens 1   gépbe integrált automatizálás

21
 H

U

bevezető     világpremierek     technológiák     ecoline     sYstems     lifecycle services



Journal n0 1 – 2015 53

nº 1 – 2015  Gépek optimális rendelkezésre állása  
 ÚJ // DMG MORI Online Shop  
 DMG MORI Used Machines:  

 Visszavásárlás + értékesítés kiváló feltételekkel
 Hatékony gyártás szerszámbeállítással 
 Folyamatoptimalizálás a DMG MORI Software Solutions 
 Energiaköltségek megtakarítása a GILDEMEISTER energy solutions

LifeCycle Services

+++  Több mint 2.500 minősített szerviz munkatárs  +++  Napi 24 órában heti 7 napon szerviz forróvonal  +++  Pótalkatrészek rendelkezésre állása > 95 %

A helyi jelenlét 
globális  
erősségünk.

A dmg mori vevők és érdeklődők számára megjelentetett magazinja
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LifeCycle Services – 
Több mint egy gép.

szolgáltatásaink a gép maximális rendelkezésre állásáért

Dr. Maurice Eschweiler  

Ipari szolgáltatások igazgatósági tag  

DMG MORI SEIKI  

AKTIENGESELLSCHAFT

Ronny Wolf  

Szervizvezető  

DMG MORI SEIKI  

Deutschland GmbH

Magyarország: +36 17779057

Hozzáértő támogatás  
éjjel-nappal.

  A gép rendelkezésre állása a termelékenység és 
a gazdasági siker döntő mutatószáma a gyártásban. A 
szerviz során azokra az elemekre összpontosítunk, 
amelyek lényegesen befolyásolják és növelik a gép ren-
delkezésre állását. Pótalkatrészszerviz a legmagasabb 
színvonalon, kiemelkedően képzett technikusok folya-
matos elérhetősége az ingyenes, heti 7 napos és napi 
24 órás szerviz forróvonalon, problémamegoldás a biz-
tonságos online kapcsolaton keresztül, szaktudás eme-
lése megrendelőink dolgozóinál tréningekkel, kiváló 
minőségű szervizszolgáltatásokkal és számos megelőző 
intézkedéssel a gépek rendelkezésre állásának maxi-
malizálására.

Annak érdekében, hogy pontosan teljesíthessük az Ön 
egyéni követelményeit, termékeinket és szolgáltatása-
inkat kiegészítőleg modulárisan és rugalmasan alakí-
tottuk ki. 

Bármire is legyen szüksége, mindig segítjük. És mind-
ezt világszerte 145 telephelyen – mindig az Ön közelé-
ben. Mert a helyi jelenlét globális erősségünk!

1. Csúcsminőségű pótalkatrészszerviz

 › Globális rendelkezésre állás > 95 %
 › Több mint 260.000 különböző árucikk,  
ebből 1.000 orsó raktáron

 › Eredeti pótalkatrészek közvetlenül a gyártótól
 › DMG MORI Online Shop

 
Legkiválóbb minőség, azonnal rendelhető  
és gyors szállítással

2. Minőségi szerviz a gyártótól

 › Szerviz forróvonal heti 7 napon napi 24 órában: 
éjjel-nappal elérhető

 › az összes kérdés 60 %-át sikerül már telefonon 
keresztül megoldani

 › 2.500 minősített szerviztechnikus mindig az Ön 
közelében

 › DMG MORI orsószerviz
 
Mindig elérhető, kiválóan képzett dolgozók 
a gyártó szaktudásával

Zöld lámpa az Ön gyártásának –  
Napi 24 órában támogatjuk Önt.

Célunk az, hogy biztosítsuk gépe maxi-
mális rendelkezésre állását. Éppen ezért 
világszerte működő gyártói szervizünk és 
szerviztermékeink segítségével megterem-
tettük a megfelelő partneri viszonyhoz 
szükséges feltételeket.

előnyök az ön 
számára:

csúcsminőségű  
pótalkatrészszerviz1

minőségi szerviz  
a gyártótól2

gyors online szerviz3

állapotfelügyelet  
és megelőzés4

tréning  
és oktatás5

A leállások minimalizálása  
gyors és szakértő szervizzel

  A RONAL GROUP számára kiváló minőségű 
könnyűfém kerekek gyártójaként különösen fontos, 
hogy precíz szerszámokat és formákat használjon az 
alumínium nyomásos öntéshez. Ezeket a formákat a 
csoport egyik leányvállalata, az ALRON Lda. készíti 
1990 óta a portugáliai Murtedeben. Ugyanennyi ide-
je támaszkodik ennek során a 74 fős vállalat magas 
szaktudására és a DMG MORI CNC technikájára.  
“A gépek pontossága és megbízhatósága a napi ügy-
menet fontos része” indokolja João Romão a szer-
számgépgyártóval folyó együttműködést. Az ALRON 
karbantartásáért és üzemfenntartásáért felelős 
vezetőként ugyanígy nagyon értékeli a DMG MORI 

hozzáértő és gyorsan reagáló szervizét: “A 
gépleállást a minimumra tudjuk csökkenteni. João 
Romão nagy segítségnek tartja a DMG MORI  
Service forróvonalát, mivel ezen keresztül sok ki-
hívás egyszerű megoldást nyer.” A műszaki prob-
lémák gyakran csupán egy telefonhívással meg-
oldódnak – meséli. Az ottani szervizmunkatársak 
nagyon pontosan azonosítják az okokat és részletes 
útmutatással szolgálnak a javításhoz. João Romão a 
szükséges pótalkatrészek területén is nagyra 
értékeli a gyors reakciót: “A DMG MORI Német  - 
országból 20 órán belül szállít nekünk.”

ALRON Lda.
Zona Industrial de Murtede

3060-372 Murtede, Portugal
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dmg mori Online Shop. 
Gyors rendelés, azonnali szállítás. 

pótalkatrészek, szoftverek és tartozékok

  Mostantól a DMG MORI LifeCycle Services számos termékét és 
szolgáltatását megrendelheti online is. Mindegyik terméket géptípustól 
függően, egyénileg állítottuk össze. Győződjön meg sokszínűségünkről: 
shop.dmgmori.com. Ne hagyja ki ezt az alkalmat és nézzen be rögtön!
 

Szállítási költség nélkül

  Gyors és professzionális felülvizsgálat. Az új Inspectronnal a DMG 
MORI egy integrált digitális kamerával felszerelt, multifunkcionális esz-
közt kínál a gépek és munkadarabok károsodásainak és hibáinak önálló és 
professzionális azonosítására és értékelésére.

főbb jellemzők 

 _ 7"-os (18 cm) TFT-LCD kijelző natív felbontással 800 × 480 
 _ Digitális kamerán alapuló technika
 _ Fájlelnevezés a kényelmes fájlkezeléshez
 _ Videofelvételek másodpercenként 15 kép sebességgel
 _ 2 × digitális zoom 10 lépésben 
 _ Micro USB csatlakozó képek feltöltéséhez
 _ Micro HDMI videokimenet
 _ Külső micro SD kártya hozzáférés
 _ Külső micro USB hozzáférés
 
 
Rendelkezésre állás:

 › Valamennyi DMG MORI gép számára

Most az Online Shopban –  
DMG MORI Inspectron.

Jelentkezzen be most és profitáljon  
a vonzó ajánlatokból!

  shop.dmgmori.com

3. Gyors online szerviz

 › DMG Netservice / MORI Monitor:  
Szervizünkön keresztül másodpercek alatt 
hozzáférünk DMG MORI gépéhez

 › DMG MORI Messenger: Szemmel tarthatja  
gépét mindig és mindenhol

 
Modern, idő- és költségtakarékos online  
megoldások

4. Állapotfelügyelet és megelőzés 

 › Rendszeres karbantartás szakértőink által
 › MPC: A gép és a szerszámok megelőző védelme 
gyors kikapcsolással

 › DMG Service Agent: Korai jelzés az időben 
történő karbantartásért

 
Biztonságos gyártás csúcsminőségű 
szolgáltatásainkkal és intelligens szoftvermegol-
dásainkkal

5. Tréning és oktatás

 › Csúcsminőségű kezelői és szervizoktatások
 › Legmodernebb tréningközpont kezelők és 
szervizmunkatársak számára

 › Professzionális elektronikai és mechanikai 
szervizoktatás

 › 200 magasan képzett tréner
 
Minden követelményt kielégítő, csúcsminőségű 
képzés tréning  

és oktatás
A gép maximális rendelkezésre állása

főbb jellemzők 

 _ Pótalkatrészek, szoftverek és tartozékok nagy választéka
 _ Egyedileg a saját gépére szabott termékek
 _ Tréning foglalása egyszerűen online
 _ Online ajánlatkérés az orsószerviztől
 _ Havi ajánlatok exkluzív online kedvezménnyel 
 _ Valamennyi megrendelés szállítása költségmentes

Balról jobbra: Fernando Silva (Head of Tooling Production),  
João Romão (Manager Maintenance and Facilities) és  
Andreas Dusold (Managing Director).

ALRON Lda. manufactures moulds for  
high-quality light alloy wheels produced  

by the RONAL GROUP.

ALRON Lda.
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dmg mori  
Used Machines

Visszavásárlás: Régit újra – 
régi gépe többet ér, mint gondolná!

használt gépek

gyors 
értékbecslés

gépe beszámítása 
új gép vásárlásakor

elszállítás 
megszervezése

gyors 
fizetés

Olyan ajánlatot adunk Önnek, amelynek képtelen 
lesz ellenállni! A DMG MORI Used Machines a 
legkedvezőbb feltételek szerint vásárolja meg 
használt gépét! Ha frissen kigazdálkodott tőkéjét 
rögtön nagyobb teljesítményű DMG MORI gépbe 
fekteti be, szívesen beszámítjuk régi gépét.

Thomas Trump
Ügyvezető 
DMG MORI Used Machines GmbH 
Tel.: +49 (0) 81 71 / 8 17 - 80 
usedmachines@dmgmori.com

Készíttesse el rögtön  
egyéni ajánlatát  
a következő oldalon:

            www.dmgmori.com

Az előnyök
 › Gyors és piaci árakon történő értékbecslés  
kötelező erejű árajánlattal

 › Gyors fizetés és kifogástalan lebonyolítás
 › Szervizcsapatunk szakszerűen leszereli és  
elszállítja régi gépét

 › Vonzó finanszírozási ajánlatok

Értékesítés: Azonnal rendelhető gépek – 
naponta frissítve a CNC-Scouton.

UNO – Az igényeknek megfe-
lelően minden beállításhoz.

szerszámbeállítás

  Magas színvonalú szerszámbeállítás vonzó belépőkészülék áron. Az 
UNO rendkívül precízen működik és tökéletes eredményeket biztosít a 
400 mm-es átmérővel és max. 400 mm-es (opcionálisan: 700 mm) mérés-
hosszal rendelkező szerszámokhoz. Erről gondoskodik a hőstabil kivitel, a 
kiváló minőségű mérőrendszerek és a nagyteljesítményű szoftver.

uno sorozat főbb jellemzői

 _ Új formatervezés, továbbfejlesztett ergonómia
 _ FEM optimalizált és hőstabil szürkeöntvény szerkezet
 _ A moduláris koncepció egyéni méretezést tesz lehetővé
 _ Szerszámbemérés villás idomszer elv alapján 100 mm-es átmérőig
 _ 47 cm-es (19"-os) képernyő 16 : 9 képaránnyal és 45-szörös nagyítással
 _ LED-es szegmenslámpa a vizuális élellenőrzéshez
 _ Edgefinder a tengelyek egyszerű pozícionálásához
 _ Adatkapcsolatok USB-vel, LAN Ethernettel és RS232-vel
 _ Opcionális szerszámazonosítás RFID-del

UNO manual

 _ Intuitív menü és vezérlés
 _ Sokszínű mérési funkciók eszterga-,  
maró- és fúrószerszámokhoz

 _ Orsó SK 50-HSK, VDI, Capto és további 
adapterek kaphatók

 _ A tengelyek manuális végtelenített  
finombeállítása

Manuális

Tekintse meg online azonnal szállítható 
gépeink naponta frissülő, internetes 
listáját, és keresse meg a megfelelő 
konfigurációval rendelkező, Önnek 
megfelelő gépet a következő oldalon:

            cnc-scout.dmgmori.com

 
Ha mobiltelefonja QR-kód felismerő 

programmal rendelkezik, közvetlenül 

elérheti az összes rendelkezésre álló 

ajánlatot. 
  

bevezető     világpremierek     technológiák     ecoline     systems     lifecYcle services

Német Ipari CNC Gyártástechnika Mester Nemzetközi Képzése

A nemzetközi utánpótlás  
mestercíme.

dmg mori academy

  “Az ipar növekvő nemzetköziesedése miatt növekszik az olyan jól kép-
zett vezetők iránti igény, akik át tudják tekinteni, meg tudják szervezni és 
képesek optimalizálni a gyártási folyamatokat” értékeli a gyártó ágazat sze-
mélyzeti vonatkozásának fejlődését Jörg Harings, a DMG MORI Academy 
alkalmazástréning terület vezetője. A képzések és továbbképzések, valamint 
természetesen a CNC technológia területén szerzett, sokéves tapasztalatával 
a DMG MORI támogatja ezt a trendet. Állítása konkrétan a Német Ipari 
CNC Gyártástechnika Mester Nemzetközi Képzés (DIMI) tanfo lyamára 
vonatkozik. Az Eckert Schulennel és az IHK-Akademie Ost bayern  
szervezettel együtt hívta életre a DMG MORI Academy ezt a továbbképzést. 
 A DIMI célterülete főként az Európán kívüli országokban van, ahol 
gyakran hiányzik a menedzsment és a gyártás közötti összekötő kapocs.  
A DMG MORI Academy és az Eckert Schulen együttműködő partnerként a 
továbbképzés keretében egyesítik a CNC technológia, a szervezés, valamint 
a vezetés és személyzeti területen szerzett kompetenciáikat. Jörg Harings 
kiegészíti: “Az IHK Akademie záróvizsgájával a nemzetközi hallgatók olyan 
képesítéssel bővítik szakmai képzettségüket, amely teljes mértékben meg-
felel a Németországban hivatalosan elismert ipari mester képzettségnek.”
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autofocus – többélű szerszámok  
gyors és hatékony mérése.

Az él automatikus élesítéséhez. Motoros hajtású orsó, komfort  
rendszerszekrénnyel és 24"-os érintőképernyővel alapkivitelben.

automatic drive – teljesen automatikus 
és kezelőfüggetlen mérési folyamatok.

A teljesen automatikus, kezelőfüggetlen szerszámbeállításhoz és 
-méréshez (CNC vezérlésű, 3 tengely). Komfort rendszerszekrénnyel  
és 24"-os érintőképernyővel alapkivitelben.

uno sorozat – új funkciók

UNO automatic drive

 _ Magas szintű folyamatbiztonság
 _ A mérendő élek automatikus  
pozicionálása és fókuszálása

 _ Komplex szerszámok automatikus mérése
 _ Nem szükségesek különleges felhasználói 
ismeretek

UNO autofocus

 _ A mérendő él automatikus  
fókuszálása

 _ Kiválóan alkalmas a több  
vagy sokélű szerszámokhoz

 _ Orsó SK 50 autofocus
 _ Manuális kezelés lehetséges

          Világszerte több mint  
 700 telepített géppel

Fél-automata

Teljesen auto-matikus

Új szoftver-funkciók

A Malajziából érkező első csoport már elvégezte Németországban a DIMI képzést. (Fotó: Eckert Schulen).

A Német Ipari CNC Gyártástechnika Mester Nem-
zetközi Képzés (DIMI) tanfolyam hét hónapig tart és 
960 tanórát foglal magába. Ez egy alapképzési mo-
dulban tartalmazza többek között az üzemgazdasági 
és szervezési alapismereteket is. A CNC gyártástech-
nika tevékenységközpontú képzési részében a hallga-
tók a részletekkel foglalkoznak minden szinten. “Sze-
retnénk a résztvevőket szakértővé képezni műszaki 
és szervezési szinten, valamint a vezetési és személy-
ügyi területen, hogy a felelősségteljes feladatokat nagy 
biztonsággal elvégezhessék” indokolja Jörg Harings 
az intenzív tréning jelentőségét. A DMG MORI emellett 
szavatolja, hogy a képzés során a legmodernebb 
CNC technológiát alkalmazzák. Jörg Harings számára 
fontos szempont: “Mivel a forgácsolás kulcsfolyamat, 
magasan képzett trénereink mindig a legújabb ipari 
színvonalat oktatják. Csak így lehet előkészíteni az 
utánpótlást az ipar és főként a forgácsolás jövőbeni 
követelményeire.”

Az új tanfolyamok folyamatosan kezdődnek.

Kapcsolattartó: Jörg Harings 
Email: joerg.harings@dmgmori.com
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Wolfgang Simon, a mechanikai gyártás vezetőjének szempontjából a  
DMG Virtual Machine mellett szóló legfontosabb érv a folyamatbiztonság: 
“Ha NC program kerül a gépre, akkor annak működnie kell.”

Airbus Defence and Space GmbH
Willy-Messerschmitt-Straße 1, D-85521 Ottobrunn

www.airbusdefenceandspace.com

DMG PROCESS CHAIN   

Tanúsított CAD / CAM 
és egyedülálló 
1 : 1 szimuláció bizton-
ságos és gyors gyártása.

programozás 
siemens nx cad / cam 

A Siemens NX CAD / CAM támogatja a DMG MORI gépe összes  
megmunkálási stratégiáját úgy az esztergálás, mint a marás során.  
A tanúsított utófeldolgozó programmal történő programkészítés  
garantálja az NC útvonalak működőképességét.

1 : 1 szimuláció 
dmg virtual machine
A vezérlés teljes integrálásának és a valódi gép pontos leképzésének 
köszönhetően a DMG Virtual Machine-nel egyedülálló 1: 1 gépszimuláció 
készíthető. A rendszer azonnal felismeri az ütközéseket és programhibákat.

gyártás 
dmg mori szerszámgépek
Az NC programok manuális beállítás nélkül működnek. 
100%-ban ütközésmentesen készítheti el munkadarabjait 
DMG MORI gépén. A SIEMENS-nek és DMG MORI-nak köszönhetően 
most még gazdaságosabban, biztonságosabban és gyorsabban!

A szimulációval ellenőrizhetik a program végrehajthatósá-
gát és biztosíthatják az ütközésmentességet. “Ha NC 
program kerül a gépre, akkor annak működnie kell” egészí-
ti ki Wolfgang Simon.
 Az Airbus Defence and Space a DMG Virtual Machi-
ne-nel a folyamatbiztonság mellett kiegészítőleg a termelé-
kenység területén is nyereséget könyvelhet el, magyarázza 
Wolfgang Simon: “A programjaink számítógépes szimulá-
ciója teljes mértékben helyettesíti a gép hosszú ideig tartó 
bejáratását és minimalizálja a szerszámváltási időket.” Ez 
a gép működési idejének jelentős növekedését idézi elő. 
Ezen túlmenően nagy szerepet játszik a programok optima-
lizálása: “Mivel a Siemens vezérlés teljes ShopMill funkci-
onalitása rendelkezésre áll a szimulációban, optimalizáljuk 
a programok megmunkálási időit.” Ezáltal a DMG Virtual 
Machine végezetül biztosítja a versenyképességet.

A magas árkategóriájú, speciális ötvözetek miatt a nyers munkadarabok –  
itt az Ariane 5 hordozórakéta hajtóművének egyik gyűrűje látható –  
az Airbus Defence and Space-nél akár 100.000,- EUR-ba is kerülnek.

  2014-ben az egykori EADS-ből létrejött, ottobrunni 
Airbus Defence and Space felel többek között az Ariane 5 
hordozórakéták hajműveinek fejlesztéséért és gyártásáért. 
A magas minőségi követelményeket a DMG MORI legmo-
dernebb CNC technológiájával teljesítik. A gyártás legújabb 
beszerzése a DMG Virtual Machine, amellyel a két DMU 
70 eVo linear-on és DMC 125 FD duoBLOCK®-on végzett 
megmunkálási folyamatokat előzetesen pontosan szimulál-
ják a számítógépen. A szoftver a valódi gép 1 : 1 leképzése, 
még pedig a teljes gépgeometriával és -kinematikával, va-
lamint a tényleges vezérléssel, ideértve a valódi PLC-t. 
 A DMG Virtual Machine mellett szóló legfontosabb 
érv a folyamatbiztonság Wolfgang Simon, a mechanikai 
gyártás vezetőjének szempontjából: “100.000,- EUR értékű 
nyers munkadarabokat munkálunk meg. Itt minden műve-
letnek elsőre sikerülnie kell.” 

A valódi vezérlés teljes integrálásának köszönhetően a  
DMG Virtual Machine-nel pontosan szimulálható a teljes  
gyártási folyamat a szerszámcserével együtt.

Tökéletes megmun-
kálási eredmények 
köszönhetően az 
egyedülálló  
1 : 1 szimulációnak  
a számítógépen.

Airbus Defence and Space
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job preparation job monitoring

DMG MORI Messenger –  
Mindig tudja, mi folyik a gyártásban.

job preparation

DMG Programmer 3D Turning –  
50 %-kal rövidebb beállítási idő  
a többcsatornás gépek számára.

Előnyök az Ön 
számára:

 › 50 % szerszámozási 
költségmegtakarítás

 › Ütközések miatti 
javítási költségek 
megelőzése

 › NC programok 
automatikus üzem-
módban történő 
futtatása

Metalltechnik Vils GmbH

főbb jellemzők

ÚJ: SPRINT 50 / 65 – 3 revolverrel és B tengellyel

Komplett csomag, készen a géphez illesztve: 
 _ Programsablonok különböző megmunkálási módokhoz
 _ Komplett szerszámkatalógus programozáshoz és 
szimulációhoz

Programozás: 
 _ CAM esztergálás, marás és fúrás
 _ Automatikus struktúra generálás
 _ Szinkronjel menedzser

 
Manufacturing Suite –  
Pontos programszimuláció.

Előnyök az Ön 
számára:

 › Egyszerű gépkiválasz-
tás és gépcsere

 › Precíz DMG MORI 
gépmodellek alapkivi-
telben biztosított 
beállításokkal

 › NC programok offline 
felülvizsgálata

főbb jellemzők

 _ Rövid beállítási idők egyszerű gépkonfigurálással
 _ Egyszerű és áttekinthető képernyőfelépítés a kitűnő kezelhetőség biztosítására

Utófeldolgozó processzor 
 _ A vizsgált standard sablon integrálása mindegyik MORI SEIKI gépbe
 _ Módosítható utósablon, amelyet a vevő specifikus NC programkészítéséhez  
lehet szabni

NC szimuláció 
 _ Az NC programok felülvizsgálata párhuzamos kijelzéssel
 _ Ütközésfelismerés és működési idő kijelzés

  A nagy alkatrészeknél elért maximális pontossága révén a tiroli Vilsben működő 
Metalltechnik Vils GmbH cég olyan magas követelményeket állító iparágak szakértő 
bérgyártója, mint a szerszámgépgyártás vagy az autóipar. A Metalltechnik Vils a két 
normál műszakban és egy emberi munkaerő nélküli műszakban magas termelékeny-
séget ér el az 50 darab CNC vezérlésű géppel. “Célunk az, hogy a gépeink a nap 
minden órájában termeljenek” szögezi le Thomas Allgaier, a Metalltechnik Vils tulaj-
donos család tagja. Ezért nagy súlyt helyeznek a gyártási feladatok megtervezésére 
és felügyeletére. Ennek során fontos segédeszköz a DMG MORI Messenger. “Ezzel 
az eszközzel valamennyi munkatárs számára áttekinthetően megjeleníthetjük a gépek 
aktuális állapotát egy nagy kijelzőn.” Ez különösen fontos segítség a nagy munkada-
rabok gyártása során, amikor a gyártócsarnok hatalmas méretei miatt egy gépleállás 
nem mindig tűnik fel.

A személyzet nélküli üzemben szintén megmutatkoznak a DMG MORI Messenger 
erősségei, ezt jól tudja Thomas Allgaier: “A teljesen automatikus, személyzet nélküli 
műszakok alatt az illetékes munkatársak mobil hálózaton keresztül okostelefonnal 
vagy tablettel tájékozódnak a gépek tevékenységéről, és e-mailben kapnak értesítést 
leállás esetén.” Ilyen esetben gyorsan lehet reagálni. A DMG MORI Messenger to-
vábbi előnyöket nyújt az elemzési lehetőségek formájában. “A szoftver tájékoztatást 
ad a gyártott darabszámokról, a meghibásodás okairól, valamint a gép tényleges mű-
ködési időiről” magyarázza Thomas Allgaier. Ez összességében rendkívüli segítséget 
jelent a gyártás optimalizálásában és a megrendelések kalkulációjában.

A DMG MORI Messengerrel Thomas Allgaier, a Metalltechnik Vils családi vállalat tagja mindig szemmel tartja 
gépei aktuális állapotát.

A teljesen automatizált, ember nélküli műszakok alatt a DMG 
MORI Messenger mobil hálózaton keresztül okostelefonra 
vagy tabletre küldött üzenetben tájékoztat a gépek tevékeny-
ségéről és e-mailben értesíti a munkatársakat leállás esetén.

Metalltechnik Vils GmbH 
Allgäuer Str. 23, A-6682 Vils
www.metalltechnik-vils.com

Gépeinkről mindig egészen 
pontosan és azonnal tudjuk ... 

ü… mi történik éppen 

ü… mennyit gyártanak éppen 

ü… mennyi időt voltak gyártásban 

ü… mennyi leállási idő keletkezett 

ü… mi volt a meghibásodás oka 

ü… mi történt automatikus  

 üzemmódban 

ü… melyik a legtermelékenyebb
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  A Zimmer Group a GILDEMEISTER 
energy solutions utánállított napelemes rend-
szerével biztosít magának némi függetlenséget 
az emelkedő áramköltségekkel és energiapoli-
tikai fejleményekkel vívott küzdelemben. A 
rheinaui és haslachi napelemes rendszer köz-
ponti eleme a 70 darab SunCarrier 22 típusú 
utánállítható rendszer. A merev beállítású 

rendszerekkel szemben ilyen módon akár 
35%-kal nagyobb energiahozamot lehet elérni. 
A rendszer éves össztermelése 335.000 kWh. 
Ez átszámítva elegendő áram 100 darab négy-
fős háztartás egész évi ellátásához.

A napenergiával történő áramfejlesztésre irá-
nyuló, fokozott összpontosítással a Zimmer 
Group egyértelmű jelzést ad a jövőre. “Már 
most érezzük, hogy elértük célunkat, a maxi-
málisan autonóm energiaellátást, főleg hogy 
áttekinthető a kalkulált, tíz éves megtérülési 
idő” mondja Bernd Kruzinna. A gazdasági elő-
nyök mellett megemlít egy esztétikai szempon-
tot is: “Az utánállítható SunCarrier 22 berende-
zések olyan szembeötlő optikai elemek, 
amelyek kiválóan illeszkednek a Zimmer Group 
telephelyéhez.”

DMG MORI SEIKI Europe AG
Sulzer-Allee 70, CH-8404 Winterthur
Puh.: +41 (0) 58 / 611 50 00, Faxi: +41 (0) 58 / 611 50 01
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com

impressum: journal – dmg mori  magazin ügyfelek és érdeklődők számára. Kiadja és a tartalomért felel: DMG MORI SEIKI Europe AG (Winterthur, Svájc). Tervezés, design, szervezés és fényképek: Montfort Werbung, A-6833 Klaus. Példányszám: 600 000 darab.  
A magazinban felsorolt összes ár a helyi listaárakon alapul (EUR plusz csomagolás, szállítás és általános forgalmi adó) és ezért más ország esetén eltérhet vagy esetleg módosulhat a valutaárfolyamok ingadozása miatt. Fenntartjuk az árváltoztatás, a műszaki változtatás,  
a rendelkezésre állás módosításának és az árukészlet időközben történő értékesítésének jogát. Vállalatunk mindenkor alkalmazandó Általános Üzleti Feltételei érvényesek.
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Zimmer Group –  
Saját energiaellátással, függetlenül 
a külső energiaellátástól 
és a politikai döntésektől.

A GILDEMEISTER energy solutions Park a winterthuri DMG MORI 
Global Headquarter mellett megtermeli az áramot az épület és az 
e-mobility járműpark számára! 

Az e-mobilitás csak annyira zöld, amennyire a meghajtást biztosító áram is zöld.  
Mutassa meg, hogy vállalata tele van energiával. Az elektromos gyorstöltő állomással 
igazolhatja vállalata fenntarthatóságát és innovációs erejét.

Energia-

felügyelet az 

ipar számára

Forduljon 

hozzánk!Termelje meg a szükséges 
energiát – úgy, mint megannyi 
elégedett ipari vevőnk.

•   Az energy park területe 10.000 m2

•   Több mint 40 darab SunCarrier és két WindCarrier termeli meg az  

energiafelhasználáshoz szükséges áramot az épületnek és a CellCube feltöltéséhez 

•   330.000 kWh saját áramtermelés megfelel 100 négyfős háztartás éves áramfogyasztásának

•   Saját áramtermelés – a teljes energiaszükségletünk 45 %-át magunk termeljük meg

•   E-mobilitás – ingyenes tankolás a munkatársak és Winterthur lakosai számára

•   Évi 40.000 liter benzin megtakarítása 

•   Gyors töltés kevesebb mint 30 perc alatt

Rheinaui telephely. 28 darab utánállítható, helytakarékos, 
és egyszerűen telepíthető SunCarrier 22 összesen évi 
135.000 kWh áramot termelhet meg.

GILDEMEISTER energy solutions
T +49 (0) 931 250 64 - 120, energysolutions@gildemeister.com 
www.energy.gildemeister.com

Zimmer Group
Im Salmenkopf 5,
D-77866 Rheinau

Legyen saját energiaszolgáltatója! 
Lépjen kapcsolatba velünk – összeállítunk Önnek egy 
minden kötelezettség nélküli, egyéni koncepciót.

gildemeister energY solutions
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