Magazyn
dla klientów
DMG MORI

CELOS marki DMG MORI –
od pomysłu do gotowego
produktu.

24 premiery światowe
w 2014 roku, 9 z nich już
w pierwszym półroczu.

Systemy DMG MORI
Rozwiązania z obszaru
automatyzacji gwarancją
maksymalnej produktywności.

journal
nº 1 – 2014

Premiera światowa:
DMC 850 V i DMC 1150 V
z CELOS i nowym design
Obrabiarki serii DMC V trzeciej generacji –
niezwykle wydajna obróbka pionowa

www.dmgmori.com

2

intro

premiery światowe

technologie

ecoline

systemy

lifecycle services

24 premiery
światowe w 2014
roku, 9 z nich
już w pierwszym
półroczu.
24 premiery światowe w 2014 roku podkreślają status DMG MORI
jako wiodącego na świecie producenta innowacyjnych obrabiarek.
Z tego 9 premier światowych odbędzie się już w pierwszym półroczu
2014. 15 kolejnych premier światowych, w tym 9 MORI SEIKI,
zaprezentujemy Państwu podczas Grand Opening Tokio w lipcu oraz
podczas jesiennych tragów IMTS, AMB i JIMTOF.
CELOS marki DMG MORI oraz nowy, wspólny design to dla naszych klientów gwarancja innowacyjnych rozwiązań i najlepszej
jakości naszych obrabiarek i usług.

Więcej informacji na temat „First Quality” na stronie 4

9 premier światowych w pierwszym półroczu 2014

dmg mori

_ CTX beta 800 TC – obróbka kompletna Turn & Mill
_ SPRINT 20 | 5 linear – automat tokarski, powierzchnia potrzebna
do ustawienia: tylko 1,92 m2
_ DMC 850 V i DMC 1150 V – trzecia generacja wydajnych pionowych
centrów obróbkowych
_ DMC 80 H duoBLOCK® 4-tej generacji – poziome centrum obróbkowe
z 30 % większą precyzją, efektywnością i wydajnością
_ DMC 80 FD duoBLOCK® 4-tej generacji – 5-osiowe frezowanie i toczenie
_ DMU 270 P – 5-osiowa obróbka do 12 t
_ DMU 70 ecoline – 5-stronna obróbka ze sterowaniem 3D
_ LASERTEC 65 Additive Manufacturing – spawanie laserowe
ze zintegrowanym frezowaniem wygładzającym
Więcej informacji o premierach światowych od strony 5
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NLX2500SY

Wszystkie nowinki i zalety DMG MORI
podzielone na 6 obszarów tematycznych:

strona 2 – 4

Intro

Innowacje 2014.
First Quality naszych
obrabiarek i usług.

(wersja w białym kolorze)

strona 5 – 18

Premiery
światowe i innowacje

strona 19 – 40

CELOS – od pomysłu do
gotowego produktu.
9 premier światowych w skrócie.

Nowe technologie: od toczenia uniwersalnego, do 5-osiowej obróbki symultanicznej zaawansowanych materiałów.

Technologie
i historie klientów
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CELOS – od pomysłu do gotowego produktu.

Jedna marka
na całym świecie.
Innowacyjna
współpraca,
od października
2013 roku pod
wspólną nazwą.

Od 01.10.2013 z GILDEMEISTER AKTIENGESELLSCHAFT powstała Spółka DMG MORI SEIKI
AKTIENGESELLSCHAFT, a MORI SEIKI CO., LTD. została przekształcona w DMG MORI SEIKI COMPANY
LIMITED. Oprócz tego wprowadzono nową, wspólną markę dla wszystkich Spółek sprzedażowoserwisowych na całym świecie: DMG MORI.

dmg mori

Już teraz złóż zamówienie
na nowy journal przez e-mail:
journal@dmgmori.com

Wszystkie trendy i innowacje 2014

Nowy design DMG MORI –
funkcjonalny, przyjazny w obsłudze
i stabilny – bez dodatkowych kosztów
możecie Państwo wybrać kolor
obrabiarki: „czarny“ lub „biały“.

strona 41 – 48

ecoline

Premiera światowa DMU 70 ecoline.
Wszystkie obrabiarki serii
ECOLINE ze sterowaniami 3D.

www.dmgmori.com
Jeśli Państwa telefon komórkowy wyposażony jest
w aplikację QR-Code, macie bezpośredni dostęp do
naszej strony internetowej.

DMC 850 V
(wersja w kolorze czarnym)

strona 49 – 54

systemy dmg mori

Optymalna automatyzacja
procesów. 4 obszary
automatyzacji: ZF, Willi Elbe Group,
Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd.

strona 55 – 60

LifeCycle Services

Cel: maksymalna produktywność.
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Obrabiarki serii DMC V: chłodzenie śrub przekładni śrubowo-tocznych
i prowadnic liniowych – największa dokładność obrabianych detali.

Nowy design: niezwykle trwałe powierzchnie pokryte lakierem
drobnostrukturalnym gwarantują wysoką odporność na zarysowania
i ochronę przed uszkodzeniami.

First Quality –
najwyższa jakość
naszych obrabiarek
i usług.

Nasze obrabiarki i usługi znane są z innowacyjnych technologicznych rozwiązań i jakości pierwszej
klasy. Nasza jakość to fundament sukcesu DMG MORI.
Niezwykle wysokie wymogi jakościowe obowiązują we
wszystkich zakładach produkcyjnych koncernu, a ich
stosowanie w praktyce zapewnia nowoczesny system
zarządzania jakością: First Quality.

trwałość, wytrzymałość i precyzja
Nowy design zapewnia maksymalną trwałość dzięki zastosowaniu
sprawdzonych w praktyce powierzchni pokrytych lakierem
drobnostrukturalnym
Większa wytrzymałość dzięki zastosowaniu łożysk z większą
nośnością we wrzecionach frezarskich
Zintegrowane działania w celu ochrony maszyny,
np. Machine Protection Control (MPC): automatyczne
wyłączenie obrabiarki w przypadku kolizji lub przeciążenia
Większa dokładność dzięki zastosowaniu innowacyjnej koncepcji
chłodzenia we wszystkich nowych obrabiarkach, np. NLX, duoBLOCK®,
DMC V, HSC, etc.
OPERATE 4.5 jako nowa platforma systemowa DMG MORI
dla wszystkich obrabiarek ze sterowaniem SIEMENS:
_	jednolity layout z najnowocześniejszą platformą
obsługową dla wszystkich technologii
_	zestandaryzowana i sprawdzona w praktyce technika
automatyzacji: od napędów do sterowania numerycznego
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„First Quality“ to kluczowy czynnik określający proces
już w fazie powstawania produktu, aż do uruchomienia obrabiarki w praktyce i stanowi podstawę ciągłego procesu
poprawy w całym przedsiębiorstwie. Dzięki przejrzystej formie dokumentacji procesów i procedur wyniki są rejestrowane, oceniane i kwalifikowane, następnie szczegółowo porównywane, co pozwala na ciągłą optymalizację procesów.
Podstawy najwyższej jakości definiowane są w ramach
First Quality już w procesie rozwoju i obejmują wszystkie obszary przedsiębiorstwa, kończąc na DMG MORI Life Cycle

Services. Nasze wysokie wymogi jakościowe odzwierciedlają
się m.in. w 5-letnim okresie gwarancji na silniki liniowe.
Normy First Quality zdefiniowane zostały także jednoznacznie w obszarze zarządzania dostawcami, co oznacza,
że wysokie standardy jakości zostały również wdrożone
w ich przedsiębiorstwach.
Także w naszych zagranicznych zakładach produkcyjnych obowiązują standardy jakościowe, które dalece
wykraczają poza wymogi ISO 9001. Między innymi każda
maszyna DMG MORI, zanim zostanie wysłana, przechodzi
ponad 100 godzinny test jakości. Oprócz strategicznych
i organizacyjnych działań, kolejnym czynnikiem decydującym o jakości w procesie powstawania produktu, są kwalifikacje pracowników. Właśnie dlatego szkolenia i kształcenie gwarantujące wykwalifikowanych pracowników należą
do integralnej części strategii First Quality DMG MORI.

SINUMERIK Operate
The intuitive and standardized operator user interface for all technologies
siemens.com / sinumerik

Straight forward and featuring numerous new powerful technological functions, the SINUMERIK® Operate user interface makes
CNC machine operation as simple as never before. By combining
machining step and high-language programming under one
system interface, NC programming and production planning are

quickly and efficiently achieved. Whether turning or milling, operation always has the same look-and-feel. And you are supported in
your day-today work using intelligent functions such as animated
simulation and screenshots.

Answers for industry.
25681_UK.indd 1

21.01.14 11:31
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CELOS – od pomysłu do gotowego produktu
Nowy design DMG MORI
9 z 24 premier
światowych 2014 w skrócie

Premiery światowe
i innowacje
celos
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–
od pomysłu do
gotowego produktu.

„CELOS jest niezwykle
prosty w obsłudze,
tak jak Smartphone“

CELOS marki DMG MORI ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesów produkcyjnych – od pomysłu do gotowego produktu. Dzięki aplikacjom CELOS APPs użytkownik
optymalnie zarządza dokumentacją oraz ma możliwość wizualizacji zamówienia,
procesów i danych maszyny. CELOS łączy w sobie warsztat i nadrzędne struktury przedsiębiorstwa, co pozwala na skomputeryzowanie obróbki i dzięki temu wyeliminowanie
dokumentacji w formie papierowej. CELOS jest kompatybilny z systemami pps i erp oraz
CAD / CAM, ma również wiele możliwości rozbudowy aplikacji CELOS APP.

app menu

dotykowy
monitor

smartkey

Centralny dostęp do wszystkich
dostępnych aplikacji. Dotykowy monitor
21,5" dba o prostą i szybką obsługę.

dla CELOS z MITSUBISHI –
niezwykły komfort obsługi
z wyjątkową funkcjonalnością

Autoryzacja operatora: indywidualnie
nadawane prawa dostępu do sterowania
obrabiarki; ze zintegrowanym USB.

®

jednolite powierzchnie
Jednolite powierzchnie wszystkich
nowych obrabiarek high-tech marki
DMG i MORI.

optymalna obsługa
Optymalne zarządzanie dokumentacją
i wizualizacja zleceń produkcyjnych,
procesów i danych maszyny.

kompatybilność
Kompatybilny z systemami PPS i ERP
oraz produktami CAD / CAM. Możliwość
rozszerzenia aplikacji CELOS APP.

CELOS APPs – 4 przykłady » szczegółowe informacje oraz filmy demo dotyczące wszystkich dostępnych aplikacji znajdują się na stronie internetowej: www.dmgmori.com

job manager
Systematyczne planowanie, zarządzanie i przygotowanie zleceń produkcyjnych.

job assistant
Definiowanie i realizacja zleceń.

Tworzenie i konfiguracja nowych zleceń produkcyjnych w powiązaniu z obrabiarką.
Zorganizowane przechowywanie wszystkich danych i dokumentów istotnych dla
produkcji. Prosta wizualizacja zleceń produkcyjnych wraz z programem NC itd.
›› Funkcja filtru w celu przesortowania zleceń wg daty, klienta, stanu realizacji itd.

Wspierane z menu przezbrajanie obrabiarki i realizacja zleceń produkcyjnych w oknie
dialogowym. Niezawodne zapobieganie błędom poprzez dawanie wskazówek co do
dalszego przebiegu procesu.
›› Kolorowe oznakowanie zrealizowanych, nowych oraz trwających zleceń produkcyjnych.
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dotykowy
21,5" –
monitor
gwarancją prostej
i szybkiej obsługi
np. toczenie i powiększanie
detalu w JOB MANAGER

DOKUMENTY
Cyfrowa biblioteka z funkcją wyszukiwania pełnego tekstu.

CAD-CAM-VIEW
Wizualizacja detali i optymalizacja danych programu.

Przejrzysta struktura biblioteki gwarantująca szybkie i proste wyszukanie.
Cyfrowe przechowywanie całej dokumentacji związanej z maszyną (instrukcje,
podręczniki, dane klienta). Funkcja wyszukiwania pełnego tekstu oraz funkcja
zakładek – proste zaznaczenie dokumentów do częstego korzystania.

 ezpośredni zdalny dostęp do zewnętrznych stacji roboczych CAD / CAM. Centralne
B
dane podstawowe jako baza wizualizacji detalu. Natychmiastowa zmiana opcji dla
kolejnych kroków obróbki, programów NC i strategii CAM, bezpośrednio do sterowania.
›› Funkcja wyświetlania jako okno interfejsu użytkownika CELOS lub w trybie
pełnoekranowym.
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Nowy design
dmg mori –
wielofunkcyjny
i przyjazny w obsłudze.

dmg mori

dotykowy
monitor

NLX2500SY
(wersja w kolorze białym)
NLX2500SY dostępna od 2-go kwartału 2014
z CELOS marki DMG MORI z 21,5" ERGOline® i MITSUBISHI.

CELOS z MITSUBISHI –
niezwykły komfort obsługi
z wyjątkową funkcjonalnością.

Journal n0 1 – 2014

Najwyższy standard jakości DMG MORI dodatkowo podkreśla
nowy, wspólny design, który wyróżnia się udoskonaloną
funkcjonalnością oraz przyjazną obsługą. Poza innymi technicznymi
zaletami naszych obrabiarek, umożliwiamy Państwu również
wybór pomiędzy wersją CZARNĄ I BIAŁĄ, bez dodatkowych opłat.

udoskonalona
funkcjonalność
Maksymalny dostęp do przestrzeni
roboczej gwarancją pełnej kontroli.
Udoskonalona funkcjonalność procesu
obróbki: możliwość demontażu szyb
bezpieczeństwa od zewnątrz.

dmg mori

nowa kabina
DMC 850 V
(wersja w kolorze czarnym)
DMC 850 V dostępna już teraz: 19" ERGOline® z HEIDENHAIN TNC 640
lub z Operate 4.5 SIEMENS 840D solutionline, od 2-go kwartału 2014:
CELOS DMG MORI z 21,5" ERGOline® i SIEMENS.

Większa odporność na zarysowania
i ochrona przed uszkodzeniami.

przyjazna
operatorowi
CELOS ze sterowaniem
SIEMENS: ERGOline® Control
z 21,5"-monitorem dotykowym.
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Innowacje –
9 premier światowych w skrócie.
technologia toczenia

CTX beta 800 TC –
obróbka kompletna Turn & Mill
z nowym, ultrakompaktowym
wrzecionem tokarsko-frezarskim.
Nowa obrabiarka CTX beta 800 TC DMG MORI doskonale uzupełnia serię CTX TC i umożliwia ekonomiczną
kompletną obróbkę tokarsko-frezarską Turn & Mill detali
o średnicy do ø 500 mm i długości do 800 mm.
Z jednej strony automatyczny zmieniacz o pojemności
do 80 narzędzi oferuje klientom największą elastyczność
podczas toczenia. Z drugiej strony oś B, z nowym wrzecionem tokarsko-frezarskim umożliwia obróbkę kompletną
tokarsko-frezarską Turn & Mill, aż do 5-osiowej obróbki
symultanicznej.
Do dyspozycji użytkownika jest przesuw w osi Y
200 mm. Kluczowym elementem jest oś B Direct Drive

z zakresem obrotu ±110°, która jest wyposażona w nowe,
ultrakompaktowe wrzeciono tokarsko-frezarskie. Kompaktowa konstrukcja wrzeciona, ze zintegrowanym cylindrem
do mocowania narzędzi, umożliwia osiągnięcie momentu
obrotowego 120 Nm, przy długości zaledwie 350 mm.
W porównaniu ze zwyczajowymi wrzecionami przestrzeń
robocza zostaje powiększona o 170 mm, przy jednocześnie do 20 procent większym momencie obrotowym.
Poza tym widoczne są znaczne oszczędności związane
z zakupem narzędzi, ponieważ podczas obróbki pochyłych powierzchni i do wiercenia otworów, można zastosować standardowe narzędzia.

Ekskluzywne cykle technologiczne –
redukcja czasu obróbki do 60 %.

Obróbka detali o średnicy do ø 500 mm i długości 800 mm na powierzchni
8,5 m² dzięki zastosowaniu ultrakompaktowego wrzeciona tokarsko-frezarskiego.

zalety ctx beta 800 tc
CTX beta 800 TC
obróbka Turn & Mill
w cenie tokarki
uniwersalnej

_ ultrakompaktowe wrzeciono tokarskofrezarskie – zabiera minimalną ilość miejsca
w przestrzeni roboczej oraz gwarantuje 		
20 % większy moment obrotowy
_ o 170 mm większa przestrzeń dzięki nowej
osi B: poziome przewiercanie i wytaczanie 		
detali o długości 150 mm

Wyświetlanie dróg najazdu i odjazdu,
włączanie / wyłączanie transformacji.

ctx tc: 5-osiowa obróbka symultaniczna
_ obróbka powierzchni o dowolnym kształcie 		
dzięki 5-osiowej interpolacji na wrzecionie 		
głównym i przeciwwrzecionie
_ toczenie i frezowanie z interpolującą osią B
_ obrabiarka ze zwiększoną dokładnością oraz 		
elektryczną i mechaniczną kompensacją
_ wraz z inteligentnym prowadzeniem obróbki
zaawansowanych powierzchni – najlepsza
jakość, największa dynamika i dokładność
_ programowanie ruchów 5-osiowych za
pomocą systemu CAD / CAM
Dostępne od maja 2014: CELOS DMG MORI,
Operate 4.5 z SIEMENS 840D solutionline.

od 11.500,–

€

od 219.900,–

€

dane techniczne
max. długość toczenia: 800 mm, max. średnica detalu: 500 mm;
przesuw w osi Y: ±100 mm; wrzeciono główne ISM 76
z 5.000 obr/min, 380 Nm, 34 kW; wrzeciono tokarsko-frezarskie
HSK-A63 z 12.000 obr/min, 120 Nm, 22 kW; magazyn typu
tarcza o pojemności 24 narzędzi, opcjonalnie dostępny magazyn
łańcuchowy o pojemności do max. 80 narzędzi

Journal n0 1 – 2014
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technologia toczenia

SPRINT 20 | 5 od czerwca 2014:
toczenie krótkie i wzdłużne detali
o średnicy do ø 20 × 600 mm z 5 osiami
liniowymi na powierzchni poniżej 2 m²

Zastosowanie podtrzymki* o średnicy do 200 mm
i chwytu zaciskowego* do 400 mm (* opcja).

Nowa tokarka SPRINT 20 | 5 produkowana jest
w kompletnie zmodernizowanym zakładzie produkcyjnym GILDEMEISTER Italiana w Brembate di
Sopra i doskonale uzupełnia serię maszyn SPRINT,
umożliwiając obróbkę detali o średnicy do 20 mm.
Po raz pierwszy maszyna zostanie zaprezentowana
w czerwca, podczas Grand Opening w Bergamo
(03. – 07. 06. 2014). Tokarka SPRINT 20 | 5 wyposażona
jest w standardzie w 5 osi liniowych i jedną oś C na
wrzecionie głównym. Łącznie przestrzeń robocza
oferuje miejsce na 23 narzędzia, w tym 4 napędzane,
w podziale na 2 sanie narzędziowe. Opcjonalnie 2
z 4 miejsc mogą zostać wyposażone pod obróbkę tylną z napędzanymi narzędziami, wraz z osią C dla
przeciwwrzeciona. Wyjątkowa w tej klasie automatów tokarskich jest powierzchnia potrzebna do
ustawienia maszyny: zaledwie 1,92 m², zwłaszcza
w połączeniu z dużą przestrzenią roboczą dla detali
o długości 600 mm i z możliwością zastosowania do
23 narzędzi.

Y1
X1

Z1

Z2

X2

Przestrzeń robocza z miejscem na 23 narzędzia na dwóch niezależnych
nośnikach liniowych, z tego 4 miejsca pod napędzane narzędzia dla wrzeciona
głównego lub opcjonalnie 2 dla przeciwwrzeciona.

zalety sprint 20 | 5
_	wrzeciono tokarsko-frezarskie
z 12.000 obr/min, 22 kW i 120 Nm,
opcjonalnie wersja highspeed z 20.000 obr/min
_	detale o średnicy do ø 500 mm i długości
800 mm na 8,5 m²
_	6-stronna obróbka kompletna dzięki
zastosowaniu wrzeciona z momentem
obrotowym, do 770 Nm* i przeciwwrzeciona
z prędkością obrotową 6.000 obr/min
_	duża, przejrzysta, dobrze dostępna przestrzeń
robocza; głębokość do środka wrzeciona: 350 mm
_	mimośrodowa obróbka dzięki przesuwowi
w osi Y: 200 mm

SPRINT 20 | 5
Obróbka detali o średnicy
ø 20 × 600 mm na
powierzchni mniejszej
niż 2 m²

„Duża przestrzeń robocza
w stosunku do niewielkich
wymiarów obrabiarki“

* opcja

_ SWISSTYPEkit* do obróbki krótkiej i wzdłużnej
na jednej maszynie, czas przezbrajania: < 30 min
_ 23 narzędzia na 2 niezależnych nośnikach 		
liniowych
_ możliwość zastosowania do 6 napędzanych 		
narzędzi, z tego 4 w wersji standardowej
_ do 20 % krótszy czas przezbrajania dzięki zastosowaniu systemu do szybkiej wymiany narzędzi*
_ rozładunek długich detali do 600 mm
poprzez przeciwwrzeciono*
_ doprowadzanie chłodziwa pod wysokim
ciśnieniem, do 120 bar
_ sterowanie numeryczne M70 marki MITSUBISHI
z kolorowym monitorem 10,4" * opcja
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Powierzchnia
potrzebna do
ustawienia maszyny:
tylko 1,92 m2

dane techniczne

od 99.900,–

€

Obróbka prętów do ø 20 mm; max. przesuw wrzeciennika 60 mm,
lub opcjonalnie SWISSTYPEkit do 180 mm, max. długość detalu do
600 mm przy opcjonalnie dostępnym urządzeniu rozładunkowym;
23 narzędzia, z tego 4 lub opcjonalnie 6 jako napędzane narzędzia
(6.000 obr/min, 1,45 Nm 0,9 kW); wrzeciono główne z 10.000 obr/min,
14 Nm i 2,2 kW lub przeciwwrzeciono z 10.000 obr/min, 4,8 Nm
i 1,5 kW (S1 – 100 % ED)
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DMC 650 V, DMC 850 V,
DMC 1150 V – wysoko wydajna
obróbka pionowa detali o masie
do 1.500 kg, z przesuwem
w osi Y: 700 mm i wrzecionem
SK50 z momentem obrotowym
303 Nm.
Nowe obrabiarki serii DMC V z CELOS DMG MORI i nowym design to
trzecia generacja pionowych centrów obróbkowych, które łączą w sobie
doświadczenia zebrane z ponad 10.000 obrabiarek tego typu zainstalowanych na całym świecie. Obydwie premiery światowe, DMC 850 V i DMC
1150 V rozszerzają znaną serię tych maszyn i są wyposażone w standardzie we wrzeciono podstawowe z 14.000 obr/min, z momentem obrotowym 121 Nm, posuwem szybkim do 36 m/min – przystosowane pod
obróbkę detali o masie do 1.500 kg. Opcjonalnie obrabiarki typu DMC V
mogą być przygotowane pod wydajne frezowanie, przy zastosowaniu
mocnego wrzeciona (SK 50) z momentem obrotowym 303 Nm. Dostępne są różne wersje magazynu, o max. pojemności do 120 narzędzi. Chłodzenie napędów i prowadnic gwarantuje największą dokładność.
Duża przestrzeń robocza pod wydajną obróbkę detali i masie do 1.500 kg
z opcjonalnie dostępnym wrzecionem SK50 z momentem obrotowym 303 Nm.

zalety nowej serii dmc v
DMC 650 V
Nowe, pionowe centrum
obróbkowe z wyjątkową
koncepcją gwarancją
jeszcze większej mocy
i elastyczności

_ wysoko wydajne wyposażenie już
w standardzie – wrzeciono podstawowe
z 14.000 obr/min / 121 Nm, posuw szybki
36 m/min
_ wrzeciono SK50 z 303 Nm (opcja)
_ magazyn o pojemności do 120 narzędzi
_ masa detalu do 1.500 kg
_ 30 % większa dokładność dzięki chłodzeniu 		
napędów i prowadnic
_ wieloletnie doświadczenie:
ponad 10.000 sprzedanych pionowych
centrów obróbkowych
_ zestawy narzędzi SANDVIK COROMANT
do frezowania, wiercenia i gwintowania

DMC 850 V
Stabilna konstrukcja
ze stałym stołem
i położoną powyżej
jednostką sań,
opcjonalny posuw
szybki do 42 m/min

dane techniczne

dane techniczne

od 87.100,–

€

droga przesuwu w osi X / Y / Z: 650 / 520 / 475 mm;
posuw szybki: 36 (42) m/min; prędkość obrotowa wrzeciona:
14.000 obr/min, moc: 14,5 kW; moment obrotowy:
121 Nm; wymiary stołu: 900 × 570 mm; waga detali:
800 kg; pojemność magazynu narzędzi: 20 (30 / 60 / 120)

wersja w białym kolorze
Nowy design DMG MORI to dla
Państwa możliwość wyboru
pomiędzy „CZARNĄ“, a „BIAŁĄ“
wersją obrabiarki, bez żadnych
dodatkowych kosztów.

od 97.600,–

€

droga przesuwu w osi X / Y / Z: 850 / 520 / 475 mm;
posuw szybki: 36 (42) m/min; prędkość obrotowa
wrzeciona: 14.000 obr/min, moc: 14,5 kW; moment
obrotowy: 121 Nm; wymiary stołu: 1.100 × 570 mm;
waga detali: 1.000 kg; pojemność magazynu narzędzi:
20 (30 / 60 / 120)
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CELOS – od pomysłu do gotowego produktu.

3-cia generacja
obrabiarek serii DMC V
z nową koncepcją
_ stabilna konstrukcja
z położoną na górze
jednostką sań
_ sztywny stół dla detali
o masie do 1.500 kg
_ +28 % większe
prowadnice liniowe
_ +25 % większe przekładnie
śrubowo-toczne
_ innowacyjna koncepcja
chłodzenia – gwarancja
dokładności

Chłodzenie śrub przekładni śrubowo-tocznych i prowadnic
we wszystkich trzech osiach (X / Y / Z).

DMC 1150 V
Duża przestrzeń
robocza z przesuwem
w osi Y 700 mm dla
detali o masie do 1.500 kg

UNO
Urządzenie do
ustawiania narzędzi
NOWOŚĆ:
funkcja autofocus
do automatycznego
ustawiania
ostrości ostrza

_ zoptymalizowana wg FEM, 		
termicznie stabilna konstrukcja
z żeliwa szarego
_ indywidualne rozmieszczenie dzięki
modułowej koncepcji
_ wg zasady sprawdzania
szczękowego, średnica do ø 100 mm
(droga przesuwu w osi X do –50 mm)
_ 19-calowy kolorowy monitor
_ precyzyjna regulacja

Opcje:
_ NOWOŚĆ – manualny system Balluff
(RFID-Chip)
_ NOWOŚĆ – druga kamera do
pomiaru środka toczenia
_ 24-calowy monitor dotykowy
_ komfortowa szafa systemowa
_ miejsce odkładcze

Inno
wacj
a

2014

dane techniczne

od 115.400,–

€

droga przesuwu w osi X / Y / Z: 1.150 / 700 / 550 mm;
posuw szybki: 36 (42) m/min; prędkość obrotowa
wrzeciona: 14.000 obr/min; moc: 14,5 kW; moment
obrotowy: 121 Nm; wymiary stołu: 1.400 × 750 mm,
waga detali: 1.500 kg; pojemność magazynu narzędzi:
20 (30 / 60 / 120)

dane techniczne

od 6.990,–

€

zakres pomiaru:
X = +200 do –50 mm
Z = 400
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duoBLOCK® 4-tej generacji
Największa produktywność dzięki
zastosowaniu zmieniacza palet
i wrzeciona przekładniowego
z momentem obrotowym do 1.424 Nm.
Trzy nowe warianty paletyzacji
Po sukcesie DMU 80 P duoBLOCK czwartej generacji, od Wystawy Firmowej we Pfronten do Państwa
dyspozycji są trzy nowe warianty maszyn tej serii. Ich
wszechstronność zapewnia stabilną bazę obróbki, która
widoczna jest w 5-osiowej wersji z paletami, także
z poziomą głowica frezarską lub w wykonaniu frezarsko-tokarskim. DMC 80 H duoBLOCK® jako nowo skonstruowane poziome centrum obróbkowe wyróżnia się
zarówno w obszarze wysoko wydajnej obróbki zgrubnej jak i precyzyjnej, uniwersalnej obróbki skrawaniem.
Wysoka sztywność konstrukcji dba o 30 procent lepszą
dokładność, która dodatkowo jest wspierana przez
inteligentny system zarządzania temperaturą. Dzięki
zoptymalizowanej sztywności i większej precyzji DMC
80 FD duoBLOCK® uwagę zwraca również przerobiona
®

Kompletnie chłodzony napęd przesuwu oraz hartowane łoże
obrabiarki: do 30% większa dokładność obrabianych detali

Do 30 % większa precyzja, efektywność
i wydajność – nowy wymiar obróbki
we wszystkich gałęziach przemysłu.
Budowa narzędzi i form

Technika energetyczna

Forma rury –
największe wymogi co do jakości
obrobionej powierzchni: do Ra 0,35

Głowica do wytaczania –
redukcja czasu obróbki o 75 %

Przemysł lotniczy

Budowa maszyn

Komponent podwozia – do 50 %
większa wydajność skrawania
podczas obróbki elementów z tytanu

Płyta montażowa – w pełni zautomatyzowana produkcja seryjna
w połączeniu w wysoce inteligentnym
pomiarem w czasie trwania procesu

Przemysł kolejowy

Przemysł samochodowy

przestrzeń robocza, która zwiększona została o osiem procent, przy jednoczesnej redukcji powierzchni potrzebnej
do ustawienia maszyny. Obok wykonania frezarsko-tokarskiego oraz poziomego DMC 80 U duoBLOCK® wyposażone
jest w automatyczny zmieniacz palet, który umożliwia równoczesne przezbrajanie. Dzięki temu możliwa jest redukcja czasów pomocniczych, co pozwala na długotrwałą optymalizację procesu obróbki. Opcjonalnie dostępne magazyny
palet zwiększają dodatkowo stopień automatyzacji. Dalszą
zaletą duoBLOCK® są elementy konstrukcji przygotowane pod kompletne rozwiązania, co pozwala na szerokie
spektrum zastosowania tych maszyn. Przykładowo oferta
wrzecion zawiera optymalne warianty do obróbki zgrubnej
– w tym powerMASTER® 1000 z momentem obrotowym
1.000 Nm, przy 9.000 obr/min i wrzeciono przekładniowe
z 1.424 Nm, przy 8.000 obr/min.

DMC 80 U duoBLOCK®
duoBLOCK® 4-tej generacji:
do 30 % większa precyzja,
efektywność i wydajność

dane techniczne

Łożysko osiowe –
redukcja zużycia energii o 30 %

Głowica cylindrowa – wysoka
produktywność dzięki krótkim czasom
pomocniczym z czasem wymiany
narzędzia w 0,5 s

droga przesuwu w osi X / Y / Z: 800 / 1.050 / 850 mm;
posuw szybki: 60 / 60 / 60 m/min; prędkość obrotowa
wrzeciona: 12.000 obr/min; moc: 35 kW, moment
obrotowy: 130 Nm; wymiary detali: ø 900 × 1.450 mm;
waga detali: 1.400 kg: pojemność magazynu narzędzi:
63 (123 / 183 / 243 / 273 / 363)
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Kompaktowa, opatentowana, inteligentna technika gwarantująca krótkie czasy
wymiany narzędzia „od wióra do wióra“ i krótkie czasy przygotowawcze.

dmc h

Pozioma obróbka zgrubna
_	wrzeciono przekładniowe z momentem
obrotowym 1.424 Nm umożliwia bardziej
wydajną obróbkę
_	pakiet do obróbki zgrubnej dba o większą
do 50 % wydajność skrawania podczas
obróbki materiałów trudnoobrabialnych
_	o 28 % większy przejazd poziomy
(nowość: 1.050 mm)

dmu p / dmc u / dmc h

zalety duoblock® 4-tej generacji

powerMASTER 1000®

_ precyzja: do 30 % większa dokładność dzięki 		
chłodzonemu cieczą napędowi przesuwu
_ wydajność: do 30 % większa sztywność –
maksymalna wydajność skrawania
_ efektywność: do 30 % mniejsze zużycie energii
dzięki zastosowaniu inteligentnych agregatów
_ inteligentny magazyn kołowy o pojemności do
363 narzędzi, z czasem wymiany 0,5 sekundy
i możliwością przezbrajania w czasie głównym
lub pomocniczym

_ elektrowrzeciono z mocą 77 kW 		
i momentem obrotowym 1.000 Nm
_ budowa wg zasady kartusza – prosta
konserwacja i szybka wymiana części
zużytych
_ czujnik wrzeciona (SGS) do kompensacji
współczynnika rozszerzalności wrzeciona

dmu fd / dmc fd

Frezowanie i toczenie w jednym
mocowaniu
_ stół Direct Drive z 2.050 Nm i 800 obr/min
_ niezwykłe know-how: 15 lat doświadczenia
w produkcji frezarko-tokarek
_ do 13 % większy przejazd pionowy
(nowość: 1.070 mm)
_ ekskluzywne cykle software‘u: multitool,
pakiety sond pomiarowych, elektroniczne
wyważanie, toczenie interpolacyjne
_ Operate 4.5 z SIEMENS 840D solutionline
_ zoptymalizowane odprowadzanie wiórów
pod frezowanie i toczenie

dmu p / dmc u / dmu fd / dmc fd

Oś B
–70°

_	duże spektrum obróbki, krótkie

+180°

czasy obróbki i większa elastyczność
dzięki większemu zakresowi obrotu:
250° (+180° / –70°)
_	zintegrowane okablowanie,
lepsza jakość dzięki bardziej szczelnym
osłonom, większa trwałość
_	o 20 % większa sztywność dzięki
zastosowania dużego łożyska YRT
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Innowacyjny, opatentowany
magazyn kołowy – możliwość
przezbrajania w czasie
głównym i pomocniczym.

Opat
ento
wana
tech
nika

DMU 270 P:
nowa obrabiarka
w obszarze
dużych maszyn
portalowych.
Wśród serii obrabiarek portalowych maszyna
DMU 270 P jest optymalnym uzupełnieniem i wyróżnia
się większą przestrzenią roboczą w stosunku do mniejszej DMU 210 P. Droga przesuwu 2.700 × 2.700 ×
1.600 mm w osi X / Y / Z to około 50 procent wzrostu
w kierunku poprzecznym i około 30 procent w kierunku
wzdłużnym i pionowym. Przestrzeń robocza zostaje
dzięki temu zwiększona o 235 procent. Zoptymalizowane zostały również obszary zakłóceń, ponieważ DMG
MORI na nowo skonstruowała zarówno głowicę frezarską, jak i w pełni zamkniętą kabinę maszyny. Maksymalne wymiary detali wynoszą dzięki temu 3.000 mm
(średnica) i 1.600 mm (wysokość) – przy dopuszczalnej masie 12.000 kg. O maksymalną dokładność dba

_ najbardziej kompaktowy magazyn na rynku
(10 % węższy w stosunku do magazynu
łańcuchowego)
_ pojemność magazynu: do 363 narzędzi
_ max. czas przygotowawczy: 5,6 sekundy
_ ekstremalnie krótkie czasy wymiany
narzędzia, w zaledwie 0,5 sekundy
(0,8 sekundy przy HSK-A100)
_ ochrona mocowania dzięki zastosowaniu
warników

DMG MORI gearMILL® – obróbka kompletna stożkowego koła zębatego
w spiralnym uzębieniu.

niezwykła sztywność własna maszyny oraz stała regulacja
temperatury całej obrabiarki.
  Poza tym konstrukcja DMG MORI oferuje wiele możliwości, które pozwalają na indywidualne dopasowanie
DMU 270 P do wymogów klienta, przykładowo dzięki rozszerzeniu kołowego magazynu lub inteligentnym opcjom
automatyzacji gwarantującym maksymalną produktywność. Decydującą zaletą w obsłudze jest opcja CELOS.
Z 21,5"-panelem innowacyjna koncepcja obsługi oferuje
najlepszy monitoring procesów i bezawaryjną pracę maszyny w trybie automatycznym. Dodatkowe zalety to wizualizacja dokumentacji wszystkich danych dotyczących
maszyny i procesu, dzięki temu możliwe jest połączenie
z zewnętrznymi systemami PPS, CAD i CAM.

zalety dmu 270 p
DMU 270 P:
5-osiowa obróbka
detali o masie do 12 t

MPC – Machine
Protection Control

_ sprawdzona konstrukcja portalowa
_ duża przestrzeń robocza
X / Y / Z: 2.700 / 2.700 / 1.600 mm
_ duża przestrzeń robocza dla detali
o wymiarach: ø 3.000 × 1.600 mm
_ duży wysięg narzędzi dzięki
optymalizacji zakłóceń głowicy frezarskiej
_ o 50 % większa dynamika dzięki zastosowaniu
nowej techniki napędów w stole obrotowym NC
_ duża precyzja poprzez zoptymalizowaną
stabilność termiczną
_ szybkie uruchomienie u klienta dzięki
3 punktom podparcia, bez fundamentu

_ szybkie wyłączenie maszyny w przypadku
_
_
_
_
_
_
_
_

krytycznych drgań
wydłużenie żywotności wrzeciona
diagnoza i optymalizacja procesu obróbki
oszczędzenie obrabiarki i narzędzi
planowanie prac konserwacyjnych i napraw
rozpoznanie przyczyn awarii wrzecion
optymalne wykorzystanie okresu trwałości 		
narzędzia
zwiększenie dostępności obrabiarki
dostępne dla wszystkich maszyn DECKEL MAHO

tylko 6.200,–

€

dane techniczne
droga przesuwu w osi X / Y / Z: 2.700 / 2.700 / 1.600 mm;
posuw szybki: 60 / 30 / 40 m/min; prędkość obrotowa
wrzeciona: 12.000 obr/min; moc: 44 kW; moment obrotowy:
288 Nm; wymiary detali: ø 3.000 × 1.600 mm; waga detali:
12.000 kg; pojemność magazynu narzędzi: 63 (123 / 183)
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Inteligentne połączenie: spawanie laserowe
ze zintegrowaną wykańczającą obróbką frezarską.

za awansowane technologie

LASERTEC 65
Additive Manufacturing: generatywna
obróbka – najwyższa
jakość obrobionych
elementów.
Spawanie laserowe 				
Generatywna obróbka oferuje nowe możliwości
niezwykle kompleksowej i indywidualnej produkcji, np.
elementy integralne lub lekkie komponenty z metalowych
materiałów o wysokiej wydajności. Rynek procesu
generatywnej obróbki nieprzerwanie jest coraz większy.
SAUER LASERTEC, przedsiębiorstwo DMG MORI SEIKI AG,
po raz pierwszy zintegrowało generatywny proces obróbki laserowej w 5-osiową frezarkę hightech. To innowacyjne rozwiązanie jest wyjątkowe w skali światowej. W tym
rodzaju obróbki proces jest realizowany za pomocą dyszy
z proszkiem metalowym, która jest do 20-krotnie szybsza w stosunku do proszkowania.

Frezowanie

Dotychczas proces obróbki generatywnej ograniczony
był do produkcji prototypów i niewielkich elementów, które
nie mogły zostać wytworzone za pomocą zwyczajowych
technologii. Dzięki połączeniu obróbki generatywnej
i skrawającej na jednej maszynie, obróbka generatywna
uzupełnia tradycyjne metody obróbki.

kierunek procesu

naprawa

Przemysł lotniczy:
naprawa łopatki wirnika
Materiał: inconel
3

Metalowy proszek nanosi się warstwowo na materiał bazowy, który zostaje
z nim połączony. Dodatkowo metalowy proszek jest niezwykle wytrzymale
zgrzany z powierzchnią. Po schłodzeniu powstaje warstwa metalu, która
może być obrabiana mechanicznie.

_ wyjątkowe połączenie obróbki laserem
z frezowaniem – najlepsza jakość obrabianych
powierzchni oraz najwyższa precyzja
_ spawanie laserowe z proszkowaniem (dysza):
20 × szybciej w porównaniu z procesem
proszkowania
_ możliwość wykonywania kompletnych detali
_ wiele geometrii 3D, także w procesie
podcinania
_ naprawa komponentów turbin oraz
zastosowanie w budowie narzędzi i form
_ zastosowanie warstwy ścieralnej
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powłoka

strefa budowy

detal

zalety lasertec 65 am

2

materiał szczotkowany

atmosfera ochronna

1

Inteligentne połączenie:
spawanie laserowe ze
zintegrowaną wykańczającą
obróbką frezarską

temperatura topnienia

proszek
stal laserowa

generatywna obróbka

Proces obróbki detalu 3D:
spawanie laserowe

1: podstawowa budowa pierścienia
osadzonego w kadłubie
Frezowanie

3: wstawienie otworów kołnierza
spawanie laserowe

Budowa narzędzi i form:
wałek z powłoką odporną na
ścieranie
Materiał: stellit

5: konstrukcja króćca
podłączeniowego

spawanie laserowe

2: generowanie pierścienia
oporowego bez geometrii nośnej
spawanie laserowe

4: konstrukcja stożka

Frezowanie

6: frezowanie kompletnych konturów
wewnętrznych

Możliwość wykonywania konturów 3D, także za pomocą podcięć: np.
generowanie pierścienia oporowego bez geometrii nośnej (zdjęcie 2),
tworzenie stożka (zdjęcie 4). Elastyczna zmiana z obróbki laserowej na
frezowanie umożliwia bezpośrednią obróbkę segmentów składowych,
które nie są do osiągnięcia w gotowej części (zdjęcie 3).

dane techniczne

LASERTEC

droga przesuwu w osi X / Y / Z: 650 / 650 / 560 mm;
max. wymiary detalu (wersja 5-osiowa): ø 500 × 350 mm;
max. masa załadunku (wersja 5-osiowa): 600 kg
(1.000 kg*), min. powierzchnia potrzebna do ustawienia
(tylko maszyny): ok. 7,9 m²; sterowanie: 19" ERGOline®
z Operate 4.5 z SIEMENS 840D solutionline
(*opcja)
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DMU 70 ecoline
Optymalne połączenie funkcjonalności
i techniki z uchylno-obrotowym stołem sterowanym NC do 5-stronnej obróbki i nowoczesnym
sterowaniem 3D w wersji standardowej!

oś C

360°

SLIMline® z Operate 4.5
na sterowaniu
SIEMENS 840D solutionline

Wszechstronność:
najnowocześniejsze sterowanie z symulacją 3D

oś B

– 10° / + 95°

NOWOŚĆ! DMU 70 ecoline
5-stronna obróbka z opatentowanym
stołem uchylno-obrotowym
sterowanym NC

8

Opatentowany stół uchylno-obrotowy
sterowany NC z cyfrowymi napędami
do 5-stronnej obróbki. Zwarte, proste
w serwisowaniu wrzeciono z prędkością
obrotową do 12.000 obr/min już w wersji
standardowej – opcjonalnie dostępne
z wewnętrznym chłodzeniem narzędzi.

SLIMline®
z HEIDENHAIN TNC 620

zalety dmu 70 ecoline
_	mocne wrzeciono główne z prędkością
obrotową do 12.000 obr/min
(13 / 9 kW, 83 / 57 Nm, 40 / 100 % ED)
_	duża droga przesuwu w osi
X / Y / Z: 750 / 600 / 520 mm
_	posuw szybki osi liniowych: 24 m/min
_	magazyn o pojemności 32 narzędzi SK40
typu łańcuch z podwójnym chwytakiem
wraz ze wsparciem przezbrajania
i równoczesnym załadunku narzędzi
_	największa efektywność – uchylnoobrotowy stół sterowany NC z cyfrowymi 		
napędami do 5-stronnej obróbki
_	3D quickSET®*
zestaw narzędzi do kontroli i korekty
dokładności kinematycznej
* opcja

dane techniczne

od 579.600,–

PLN

droga przesuwu w osi X / Y / Z: 750 / 600 / 520 mm;
posuw szybki osi liniowych: 24 m/min; mocne wrzeciono
z prędkością obrotową do 12.000 obr/min; 83 / 57 Nm,
13 / 9 kW (40 / 100 % ED); magazyn typu łańcuch
z podwójnym chwytakiem, o pojemności 32 narzędzi
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Uniwersalne tokarki NLX, CTX i NEF – od teraz dostępne
Obróbka kompletna Turn & Mill:
także z opcją CELOS
Automaty tokarskie oraz nowe centrum
CTX TC i NTX
technologiczne w zakładzie produkcyjnym we Włoszech
Infiniti Red Bull Racing: mistrzostwo świata w technologii
5-osiowej DMG MORI

Technologie
i historie klientów
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NLX – 9 modeli
z różnymi możliwościami
rozbudowy.
Od czasu wprowadzenia na rynek obrabiarek serii
NLX, tj. od 2010 roku, sprzedano ponad 3.000 maszyn
tego typu. Obrabiarki serii NLX oferują użytkownikom
maksymalną wydajność, elastyczność i niezawodność.
Zintegrowana cyrkulacja chłodziwa w łożu obrabiarki dba
o lepszą stabilność termiczną. Płaskie prowadnice we
wszystkich osiach to optymalna baza niezwykle wydajnego
toczenia. W celu obróbki krótkich elementów obrotowych
(max. długość do 500 mm) stworzyliśmy maszyny typu
NLX2500/500, które wyróżniają się sztywnością i niewielkimi wymiarami. Nowe obrabiarki NLX3000MC/1250
pozwalają obrabiać części obrotowe o długości do 1.250
mm i są wyposażone w głowicę rewolwerową BMT® ze
zintegrowanym napędem narzędzi w celu osiągnięcia wysokiej wydajności frezowania. Dwie zalety NLX4000BY/1500
to duży przesuw w osi X, max. 315 mm (w wersji MC:
365 mm) i podtrzymka o średnicy do max. ø 350 mm
oraz w wersji z osią Y średnica toczenia do ø 500 mm

(w wersji MC: 600 mm). Maszyny typu NLX4000BY/1500
wyróżnia kompaktowa budowa, która umożliwia obróbkę
dużych części obrotowych przy użyciu napędzanych
narzędzi, do max. 4.000 obr/min (10.000 obr/min*) i osi
Y. O dużą moc skrawania dba wysoki moment obrotowy
3.225 Nm wrzeciona głównego w wykonaniu jako typ B
(typ A = 1.910 Nm). Maszyny NLX2500SY/700, na rynek
europejski, są produkowane w zakładzie produkcyjnym
GILDEMEISTER Italiana S.p.A. we włoskim Brembate di
Sopra niedaleko Bergamo; od maja dostępne będą także
w nowym design i z opcją CELOS. Wszystkie trzy premiery
światowe NLX zostały zaprezentowane po raz pierwszy
podczas targów EMO, z opcją CELOS 21,5" ERGOline®
i MITSUBISHI (dostawa: od kwietnia 2014).

Największa precyzja dzięki zastosowaniu bezpośredniego
systemu pomiaru drogi Magnescale z 0,01 µm.

Efektywna obróbka kompletna
z napędzanymi narzędziami, przeciwwrzecionem
i osią Y na NLX2500SY/700.

Odnoszące sukcesy obrabiarki serii NLX:
ponad 3.000 sprzedanych maszyn.
NLX2500/500
Perfekcyjne 2-osiowe
toczenie na
powierzchni 3,5 m2,
dla detali o długości
do 500 mm

zalety obrabiarek serii nlx
_	zintegrowany system chłodzenia w łożu
obrabiarki – lepsza termiczna stabilność
_	płaskie prowadnice we wszystkich osiach
_	technologia BMT® z silnikiem napędu
w głowicy rewolwerowej gwarancją niezwykłej
wydajności frezowania
_	rożne możliwości rozbudowy
(np. z napędzanymi narzędziami, osią Y,
wydajnym przeciwwrzecionem)

BMT® – głowica rewolwerowa
ze zintegrowanym silnikiem napędu – większa
wydajność frezowania, z momentem obrotowym
do 100 Nm oraz lepsza dokładność.

Odnoszący sukcesy model serii NLX,
obrabiarkę NLX2500, DMG MORI
oferuje także z długością toczenia
500 mm. Maksymalna średnica toczenia
460 mm oraz droga przesuwu od 260
do ø 500 mm w osi X i Z rozszerzają
możliwości zastosowania NLX2500/500.
Zoptymalizowany design maszyny
gwarantuje niewielką powierzchnię
potrzebną do jej ustawienia (3,5 m2).

Odpowiednia obrabiarka dla każdego użytkownika – 9 modeli maszyn z 29 wariantami.
Długość toczenia
(mm)
1500

1250

700

500

NLX
4000 / 1500*

NLX
2500 / 1250

NLX
3000 / 1250*

MC, Y, SMC, SY

MC, Y

NLX
2500 / 700

NLX
3000/700

NLX
4000 / 750

Turning
MC, Y, SMC, SY

Turning
MC, Y

Turning
MC, Y

NLX
1500 / 500

NLX
2000 /500

NLX
2500 / 500*

MC, Y, SMC, SY

MC, Y, SMC, SY

Turning

6"

8"

10 / 12"

Turning
MC, Y

Wielkość uchwytu
12"

15 / 18"

Natychmiastowa dostawa ze sterowaniem
MAPPS IV i monitorem 10,4" TFT**
* dostępne od kwietnia 2014 tylko w nowym design i opcją CELOS
** 19" dot. NLX4000 Turning = narzędzia stałe, MC = narzędzia napędzane,
Y = napędzane narzędzia i oś Y, SMC = napędzane narzędzia i przeciwwrzeciono,
SY = napędzane narzędzia, oś Y i przeciwwrzeciono

wersja w białym kolorze
Nowy design dmg mori
pozostawia Państwu decyzję, co do
koloru maszyny; bez dodatkowych
opłat można wybrać obrabiarkę
w kolorze „czarnym“ lub „białym“.

dane techniczne
max. średnica toczenia: ø 460 mm;
max. długość toczenia: 500 mm; przelot
wrzeciona: ø 80 mm; prędkość obrotowa:
3.500 obr/min w wersji standardowej,
moc napędu: 18,5 kW, 10-pozycyjna głowica
rewolwerowa (opcjonalnie 12-pozycyjna)
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Opcjonalna głowica rewolwerowa: precyzyjny system
szybkiej wymiany narzędzi TRIFIX®, który umożliwia wymianę
narzędzia w < 30 sek., przy dokładności pozycjonowania < 6 μm.

NLX2500SY/700
6-stronna obróbka
dzięki zastosowaniu
wrzeciona głównego
i przeciwwrzeciona
oraz głowicy rewolwerowej z przesuwem
w osi Y 100 mm

Zintegrowany system chłodzenia w łożu obrabiarki – lepsza stabilność termiczna.
30 % szersze, bardzo stabilne, płaskie prowadnice umożliwiają osiągnięcie wysokiej
wydajności toczenia, np. szerokość: 80 mm w NLX2500.

Doceniana obrabiarka NLX2500SY/700
z przeciwwrzecionem i osią Y to optymalna
baza do efektywnej obróbki kompletnej
w jednym mocowaniu lub obróbki pręta.
Głowica rewolwerowa już w wersji
standardowej wyposażona jest w złącze
BMT60 i opcjonalnie może zostać
doposażona w VDI-TRIFIX® (12-pozycyjna).
Prędkość obrotowa: 10.000 obr/min.

dane techniczne
max. średnica toczenia: ø 366 mm (średnica toczenia
bez osi Y: ø 460 mm); max. długość toczenia: 705 mm;
przelot wrzeciona: ø 80 mm; wrzeciono główne:
4.000 obr/min; 18,5 kW; przeciwwrzeciono: 6.000 obr/min;
11 kW; 12-pozycyjna głowica rewolwerowa (opcjonalnie
10, 16, 20-pozycyjna), prędkość obrotowa napędzanych
narzędzi: 10.000 obr/min

NLX4000BY/1500
Efektywna obróbka
kompletna dużych detali
o średnicy do ø 500 mm
(średnica bez osi Y: ø 600 mm)
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* już teraz skorzystaj z okazji i złóż zamówienie
na maszynę za cenę, do 10 % bardziej
atrakcyjną, dzięki aktualnemu kursowi Yena

Technologia BMT® to gwarancja bardzo
wydajnego frezowania, z zastosowaniem
napędzanych narzędzi z 4.000 obr/min
(opcja: 10.000 obr/min), gwintowanie do
M30 dzięki momentowi obrotowemu do
100 Nm, szeroko rozstawione prowadnice
w osi Z, duża droga przesuwu w osi C,
podtrzymka do max. ø 350 mm

dane techniczne
max. średnica toczenia: ø 500 mm (wersja Turning
& MC: ø 600 mm), max. długość toczenia: 1.500 mm;
max. przelot wrzeciona: ø 164 mm; prędkość obrotowa:
1.500 obr/min; moc napędu: 37 kW; 10-pozycyjna
głowica rewolwerowa (opcjonalnie 12-pozycyjna),
prędkość obrotowa napędzanych narzędzi 4.000 obr/min
z 100 Nm (10.000 obr/min jako opcja)
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CTX alpha i CTX beta –
uniwersalne tokarki hightech
z napędem liniowym,
Direct Drive i TRIFIX®.
Uniwersalne tokarki serii CTX alpha i beta oferują
użytkownikowi największą efektywność, ergonomię i dokładność. Dzięki elastycznej i modułowej konstrukcji
obrabiarki mogą być doposażone wg indywidualnych wymogów klientów i znajdują zastosowanie zarówno w obróbce prostych elementów, jak i w obróbce kompletnej.
O maksymalną wydajność skrawania dbają np. silniki
napędu głównego z momentem obrotowym do 770 Nm.
Największą dokładność pozycjonowania gwarantuje napęd liniowy w osi X, który jest dostępny jako opcja dla
maszyn typu CTX beta. Dzięki jego zastosowaniu możliwe
jest osiągnięcie przyspieszenia 1 g, co oznacza największą dynamikę obróbki. Już w standardzie obrabiarki wyposażone są w bezpośredni system pomiaru drogi w osi X
oraz chłodzone cieczą silniki napędu głównego, które
gwarantują maksymalną stabilność termiczną. Niewątpliwą zaletą podczas frezowania jest opcjonalnie dostępna

głowica rewolwerowa Direct Drive z prędkością obrotową do 12.000 obr/min (CTX beta: 10.000 obr/min) i momentem obrotowym do 34 Nm (CTX alpha: 20 Nm). Głowica
ta już w standardzie posiada precyzyjny system szybkiej
wymiany narzędzi TRIFIX® – przezbrajanie narzędzi
w mniej niż 30 sekund. Najważniejsze możliwości rozbudowy to: obróbka mimośrodowa z pakietem z osią Y
z przesuwem 120 mm (CTX alpha: 80 mm), pakiet do
6-stronnej obróbki kompletnej, wraz z przeciwwrzecionem, osią Y i głowicą czołową z TRIFIX®.
Zapraszamy Państwa na naszą
Wystawę Firmową w Bielefeld od 13. do 16. 05. 2014

Pakiet do kompletnej obróbki 6-stronnej wraz z wrzecionem głównym,
przeciwwrzecionem i osią Y z przesuwem 120 mm (CTX alpha 500 z 80 mm)
i czołową głowicą rewolwerową z TRIFIX®.

zalety ctx alpha 500
CTX alpha 500
Mimośrodowa
obróbka dzięki osi Y*
z przesuwem 80 mm*
Dostępna od kwietnia 2014:
CELOS DMG MORI z 21,5" ERGOline®
i SIEMENS, natychmiastowa dostawa:
z 19" ERGOline® z Operate 4.5
SIEMENS 840D solutionline
lub HEIDENHAIN CNC PILOT 640

_ głowica rewolwerowa
Direct Drive* z 12.000 obr/min
i 20 Nm – większa wydajność
skrawania
_ wysoko wydajne toczenie		
detali o wymiarach do
ø 210 × 525 mm dzięki
zastosowaniu wrzeciona
głównego z 170 Nm
* opcja

dane techniczne

od 129.100,–

€

Przelot wrzeciona do ø 65 mm; max. długość toczenia:
525 mm i max. średnica obrabianego detalu: ø 200 mm;
wrzeciono główne ISM 52 PLUS z 6.000 obr/min, 170 Nm,
27 kW; 12-pozycyjna głowica rewolwerowa
VDI 30, 5.000 obr/min, 5,4 kW i 16 Nm

zalety ctx beta 800 linear
CTX beta 800 linear
Napęd liniowy w osi X
z przyspieszeniem 1 g
i największą dokładnością
pozycjonowania
Dostępna od czerwca 2014:
CELOS DMG MORI z 21,5" ERGOline®
i SIEMENS, natychmiastowa dostawa:
z 19" ERGOline® z Operate 4.5 na
sterowaniu SIEMENS 840D solutionline
lub HEIDENHAIN CNC PILOT 640

_ niezwykle wydajne toczenie		
detali o wymiarach do ø 410 × 850 mm
dzięki zastosowaniu napędu
głównego z 770 Nm*
_	duża przestrzeń robocza
z możliwością zastosowania
uchwytów zaciskowych do ø 400 mm
i podtrzymki* do ø 200 mm
* opcja

dane techniczne
Przelot wrzeciona do ø 76 mm; max. długość toczenia:
850 mm i max. średnica obrabianego detalu: ø 410 mm;
wrzeciono główne ISM 76 z 5.000 obr/min, 380 Nm,
34 kW; 12-pozycyjna głowica rewolwerowa VDI 40,
4.000 obr/min, 11,3 kW i 28 Nm, wraz z 6 miejscami na
narzędzia blokowe
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CELOS marki DMG MORI z 21,5" ERGOline® i SIEMENS –
proste programowanie warsztatowe dzięki sterowaniu 3D.
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NEF 400 –
najlepsza wydajność
w tej klasie tokarek
ze zintegrowanym
elektrowrzecionem.

Głowica czołowa z precyzyjnym systemem szybkiej wymiany
narzędzi TRIFIX®, czas wymiany narzędzia: < 30 sek. i dokładnością
pozycjonowania < 6 µm.

Napęd liniowy – minimalne koszty konserwacji,
maksymalna precyzja
i produktywność.

5-ta generacja obrabiarek serii NEF, na czele
z NEF 400 i NEF 600 oferuje najlepszą technikę uniwersalnego toczenia , za najbardziej atrakcyjną cenę.
Obydwie maszyny wyposażone są w niezwykle
trwałe komponenty wyprodukowane w Niemczech, jak np. sterowania, systemy pomiarowe, hydraulika, wrzeciona i głowica rewolwerowa. Już
w wersji standardowej NEF 400 posiada chłodzone
cieczą, zintegrowane elektrowrzeciono. Opcjonalnie obrabiarka może zostać wyposażona w głowicę
rewolwerową, z możliwością zastosowania do 6 napędzanych narzędzi, wraz z osią C dla wrzeciona
głównego. Kolejną zaletą jest duża przestrzeń robocza, do obróbki detali do ø 350 × 650 mm – przy niewielkiej powierzchni potrzebnej do ustawienia
tokarki: 4 m².

Zintegrowane i chłodzone cieczą elektrowrzeciono z momentem obrotowym
340 Nm gwarancją najwyższej wydajności skrawania i stabilności termicznej.

zalety nef 400
NEF 400
Obróbka detali o wymiarach
do ø 350 × 650 mm na
powierzchni zaledwie 4 m²

_	najnowsze sterowanie 3D:
CELOS DMG MORI z 21,5" ERGOline® 			
i sterowaniem SIEMENS (od 3 kw./2014)
_	jako alternatywa 19" ERGOline® z Operate 4.5
na sterowaniu SIEMENS 840D solutionline
i ShopTurn 3G lub HEIDENHAIN CNC PILOT 640
_	największa dokładność dzięki zintegrowanej 		
osi C z 0,001° (opcja)
_	duża przestrzeń robocza dla detali
o wymiarach do ø 350 × 650 mm, na powierzchni zaledwie 4 m²
_	optymalna ergonomia i dostępność, odległość
do osi wrzeciona głównego: tylko 289 mm
_	chłodzone cieczą zintegrowane elektrowrzeciono
gwarancją największej stabilności termicznej

_ 5 lat gwarancji na napęd liniowy
_ przyspieszenie 1 g i posuw szybki 60 m/min
_ największa dokładność, praktycznie brak części
zużywających się
_ duże przyspieszenie, brak mechanicznych
elementów przekładni
_ brak potrzeby konserwacji, najniższe koszty użytkowania
_ obniżenie kosztów produkcji dzięki największej
dynamice i dostępności
_ dotyczy wszystkich uniwersalnych tokarek serii CTX beta

wraz z
wraz z walizką
z narzędziami HORN

o wartości od 2.390,– €

dane techniczne

od 82.900,–

€

Przelot wrzeciona do ø 65 mm; max. długość toczenia:
650 mm i max. średnica obrabianego detalu: ø 340 mm;
wrzeciono główne ISM 65 z 4.500 obr/min, 340 Nm, 11,5 kW;
12-pozycyjna głowica rewolwerowa VDI 30
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CTX TC –
kompletna
obróbka
tokarsko-frezarska
CTX TC – 5-osiowe uniwersalne tokarki do toczenia detali do ø 700 mm
i max. długości 3 m, 6-stronna obróbka kompletna dzięki zastosowaniu
opcjonalnie dostępnego przeciwwrzeciona.

Obrabiarki serii
CTX TC i CTX TC 4A
w skrócie
długość toczenia 850 mm
długość toczenia 1.300 mm

TOKARKI UNIWERSALNE: CTX TC

CTX TC 4A – 5-osiowe tokarki produkcyjne z wrzecionem głównym
i przeciwwrzecionem oraz dodatkową, dolną głowicą rewolwerową;
głowica rewolwerowa opcjonalnie dostępna jest z napędem Direct Drive –
prędkość obrotowa do 10.000 obr/min.

TOKARKI PRODUKCYJNE: CTX TC 4A

Wrzeciono główne i opcjonalnie dostępne przeciwwrzeciono

Wrzeciono główne, przeciwwrzeciono i dodatkowa głowica rewolwerowa

beta

gamma

beta

gamma

ø 500 mm

ø 700 mm

ø 500 mm

ø 700 mm

CTX beta 800 TC

–

–

–

CTX beta 1250 TC (linear)

CTX gamma 1250 TC (linear)

CTX beta 1250 TC 4A

CTX gamma 1250 TC 4A (linear)

ø 550 mm
długość toczenia 2.050 mm

CTX beta 2000 TC

CTX gamma 2000 TC (linear)

–

CTX gamma 2000 TC 4A (linear)

długość toczenia 3.050 mm

–

CTX gamma 3000 TC

–

CTX gamma 3000 TC 4A

zalety ctx gamma 2000 tc linear

5 lat gwarancji

CTX gamma 2000 TC linear
6-stronna obróbka
kompletna detali
do ø 700 mm

Większa wydajność, lepsza dokładność.
5 lat gwarancji na silniki liniowe – największa
dokładność i dynamika.

* opcja

wraz z
wraz z walizką na narzędzia
HORN / LMT / SCHUNK

o wartości od 5.390,– €

_ 6-stronna obróbka kompletna dzięki zastosowaniu
wrzeciona głównego i przeciwwrzeciona*,
przeciwwrzeciono w wersji TC 4A dostępne w standardzie
_ 5-osiowa obróbka symultaniczna dzięki osi B
Direct Drive z zakresem obrotów ±120° w połączeniu
z cyklem technologicznym* 		
_ oś Y z przesuwem ±200 mm
_ wrzeciono tokarsko-frezarskie z prędkością obrotową
12.000 obr/min, opcjonalnie do 18.000 obr/min lub
8.000 obr/min, z momentem obrotowym 160 Nm
_ zastosowanie podtrzymki dla detali o średnicy do
ø 460 mm i uchwytów zaciskowych* z max. ø 630 mm
_ CTX gamma 2000 TC 4A linear: drugi nośnik narzędzi
jako 12-pozycyjna głowica rewolwerowa VDI 40
z precyzyjnym systemem szybkiej wymiany narzędzi
TRIFIX®, opcjonalnie dostępna głowica rewolwerowa
Direct Drive z prędkością obrotową 10.000 obr/min
i momentem obrotowym 34 Nm

dane techniczne

dostępne od 4 kwartału 2014:
CELOS DMG MORI z 21,5" ERGOline ®
i sterowaniem SIEMENS, natychmiastowa
dostępność: z 19" ERGOline ® z Operate 4.5
na sterowaniu SIEMENS 840D solutionline.

max. długość toczenia: 2.050 mm; max. średnica
obrabianego detalu: ø 700 mm; przesuw osi Y: ± 200 mm;
wrzeciono główne ISM 102 z 4.000 obr/min, 770 Nm,
45 kW; ; wrzeciono tokarsko-frezarskie HSK-A63
z 12.000 obr/min, 100 Nm, 22 kW; magazyn typu tarcza
o pojemności 36 narzędzi, opcjonalnie magazyn
łańcuchowy z max. pojemnością 180 narzędzi
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Obróbka tłoka przy użyciu wrzeciona frezarskiego
i skrętnego przeciwwrzeciona.

NTX1000/SZM:
kompletna obróbka
tokarsko-frezarska
kompleksowych,
pojedynczych detali
oraz serii.

Obrabiarki serii NTX to kompaktowe,
zintegrowane centra frezarsko-tokarskie,
które optymalnie nadają się do obróbki detali dla przemysłu medycznego, lotniczego,
produkcji zegarków oraz półprzewodników.
Trzy z naszych oryginalnych technologii
umożliwiają obróbkę z zachowaniem wysokiej precyzji i dużej efektywności. Obrabiarki serii NTX to gwarancja największej
produktywności.

Bezpieczna produkcja złączek wielokątowych na
CTX beta 1250 TC 4A w jakości szlifowania.

KAMPF Schneid- und
Wickeltechnik GmbH & Co. KG
Pięć maszyn w jednej dzięki kompletnej obróbce tokarsko-frezarskiej
Firma KAMPF Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG
z siedzibą główną w Wiehl niedaleko Köln jest wiodącą marką na
rynku w obszarze techniki cięcia i zawijania do produkcji i przetwarzania folii z tworzyw sztucznych, kompozytów, laminatów lub
folii z aluminium. Uwagę zwracają urządzenia do przetwarzania
cienkich folii z materiału grubości 0,9 mikrometra, które są produkowane z prędkością do 700 m/min. Oprócz innowacyjności KAMPF
zachwyca wysokim poziomem wiedzy w obszarze obróbki mechanicznej, która mieści się w oddziale znajdującym się w mieście Dohr.
I to właśnie tam, od niedawna, centrum obróbkowe Turn & Mill CTX
beta 1250 TC 4A robi furorę. Wyposażone w przeciwwrzeciono, wydajne wrzeciono frezarskie jako oś B i 12-pozycyjną głowicę rewolwerową jako dodatkowy nośnik narzędzi z napędzanymi narzędziami i osią Y, nowa inwestycja o połowę zmniejszyła koszty obróbki
wału napędu. Tło i efekt oszczędności opisuje Stephen Schleicher,
szef zakładu w Dohr, „polygon jako element napędu głównego
stawia niezwykle wysokie wymagania co do precyzji i wykończenia
powierzchni, co w przeszłości było możliwe tylko w procesie szlifowania. DMG MORI jest jedynym producentem, który nam zagwarantował, że detal będzie mógł być obrabiany w wymaganej
jakości na jednej maszynie.” W tym celu firma KAMPF zleciła DMG
MORI opracowanie całego procesu obróbki – razem w wyborem narzędzi i systemu mocowania oraz programu obróbki. „Następnie
odebraliśmy obrobiony detal jako część referencyjną w Bielefeld i ją
bardzo dokładnie sprawdziliśmy”, wspomina szef zakładu i dodaje:
„wszystkie wyniki były wyraźnie w granicy tolerancji, a co ważniejsze, osiągane są również w codziennej produkcji. Podsumowując, wcześniej obrabialiśmy wałki na łącznie pięciu maszynach,
w tym na szlifierce, a teraz kompletny proces obróbki odbywa się
na CTX 1250 TC 4A!”

– 25 °

– 195°

Bezkolizyjna, równoległa obróbka z wrzecionem frezarskim i głowicą
rewolwerową dzięki zastosowaniu skrętnego przeciwwrzeciona; zakres
obrotu do –195° (rozładunek detali)

zalety ntx1000/szm
NTX1000/SZM
Niezwykle efektywne
centrum
frezarsko-tokarskie

_	technologia DDM (silnik Direct Drive) na
osi B i technologia BMT (głowica rewolwerowa
ze zintegrowanym silnikiem napędu pod
napędzane narzędzia)
_	40 % mniejsza powierzchnia potrzebna do
ustawienia obrabiarki, w porównaniu do
poprzednich modeli
_	technologia ORC (Octagonal Ram Construction)
na osi Y – niezwykła zdolność tłumienia drgań
i termicznie-symetryczna budowa
_	różne możliwości rozbudowy
_	oprogramowanie ESPRIT CAM w wersji
standardowej
_	NTX1000 także z Operate 4.5 na sterowaniu 		
SIEMENS 840D solutionline

dane techniczne

Kontakt: KAMPF Schneid- und Wickeltechnik GmbH & Co. KG
Mühlener Straße 36 – 42, 51674 Wiehl, Niemcy
info@kampf.de, www.kampf.de

średnica przelotu nad łożem: ø 370 mm; długość toczenia:
450 mm; oś Y: ±105 mm; wrzeciono główne: max. moc
napędu: 11 kW; max. prędkość obrotowa: 6.000 obr/min;
wrzeciono narzędziowe: oprawka Capto C5,
prędkość obrotowa: 12.000 obr/min (opcjonalnie HSC:
20.000 obr/min); max. moc napędu: 7,5 kW
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Koncepcja TWIN: 2 niezależne przestrzenie robocze –
przesuw poprzeczny połączenia przeciwwrzeciona z konikiem.

technologia toczenia

CTX beta 4A –
do 30 % krótsze czasy
obróbki dzięki opatentowanej koncepcji TWIN
z 2 niezależnymi przestrzeniami roboczymi.

technologia toczenia

NZX1500 i NZX2000 –
produkcyjne tokarki:
max. 3 głowice
rewolwerowe i 3 osie Y.

X1
Najważniejsza zaletą CTX beta 800 4A i CTX beta 1250
4A jest opatentowana i tysiąckrotnie sprawdzona koncepcja TWIN. Wyjątkowa koncepcja przestrzeni roboczej
z dwiema głowicami rewolwerowymi i przesuwem porzecznym kombinacji przeciwwrzeciona i konika umożliwia
równoczesną i bezkolizyjną obróbkę w dwóch niezależnych przestrzeniach roboczych. Dodatkowo elementy
wałka mogą być podparte na wrzecionie głównym. Przestrzeń robocza oferuje możliwość obróbki detali o średnicy
ø 340 mm i długości do 800 lub 1.200 mm. W połączeniu
z 2 osiami Y (dolna jako opcja) można kompleksowo
i produktywnie obrabiać elementy wałków, tarcz i prętów.
Obrabiarka wyposażona jest w dwie głowice rewolwerowe VDI 40 z łącznie 24 napędzanymi narzędziami i precyzyjnym systemem szybkiej wymiany narzędzi TRIFIX®.

X3

Z1
Z3

Głowica
rewolwerowa 1

C1

Y1

Głowica
rewolwerowa 3

Y3
X2

C2

B
Z2

Y2
Głowica
rewolwerowa 2
Koncepcja TWIN do bezkolizyjnej obróbki w dwóch niezależnych
przestrzeniach roboczych, z dwiema głowicami rewolwerowymi
i konikiem.

NZX2000/800STY3 z wrzecionem głównym,
przeciwwrzecionem i 3 głowicami rewolwerowymi wraz z 3 osiami Y.

zalety ctx beta 800 4a
CTX beta 800 4A
Opatentowana i tysiąckrotnie
sprawdzona koncepcja TWIN
z dwiema niezależnymi
przestrzeniami roboczymi

_ osie Y na obydwu głowicach rewolwerowych (górna ±60, dolna* ±40 mm)
_ dwie czołowe głowice rewolwerowe 		
VDI 40 z 24 napędzanymi narzędziami
i precyzyjnym systemem szybkiej wymiany
narzędzi VDI TRIFIX®
_ głowica rewolwerowa Direct Drive* 		
z 10.000 obr/min, 14,2 kW i 34 Nm
_ 19" ERGOline® z Operate 4.5 na
sterowaniu SIEMENS 840D solutionline
z ShopTurn 3G

NZX2000/800STY3
Niezwykle efektywne
toczenie produkcyjne
z zastosowaniem trzech
głowic rewolwerowych do
produkcji seryjnej.

* opcja

_

dane techniczne
max. długość toczenia: 800 mm (CTX beta 1250 4A:
1.200 mm); max. średnica detalu: ø 340 mm;
przesuw osi Y: ±60 mm; wrzeciono główne
i przeciwwrzeciono ISM 76 synchro z 5.000 obr/min,
360 Nm, 32 kW; dwie głowice rewolwerowe VDI 40
z TRIFIX®, 4.000 obr/min, 28 Nm, 11,3 kW

_
_
_

ctx beta 800 4a
ze zintegrowaną obsługą:
sterowany NC załadunek i rozładunek
z podwójnym chwytakiem
magazyn detali
obrabiane elementy do ø 250 × 160 mm
i max. 15 kg
50 % krótsze czasy pomocnicze dzięki
rozładunkowi w trakcie procesu
w stosunku do zewnętrznych stacji
rozładunkowych)

dane techniczne
nzx1500 / nzx2000
średnica toczenia: ø 320
długość toczenia: 810 mm
liczba głowic rewolwerowych: max. 3
liczba osi Y: max. 3
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ORC (Octagonal Ram Construction) to
maksymalna sztywność osi Y dolnej głowicy
rewolwerowej w NZX1500 lub NZX2000.
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NZX4000 i NZX6000 –
wysoko produktywna
obróbka wałków
z zastosowaniem
2 głowic
rewolwerowych.
Obrabiarki serii NZX nadają się zarówno do obróbki
wałków o niewielkich średnicach (seria NZX-S), jak również
do obróbki kompleksowych, długich i dużych detali o większych średnicach (NZX4000, NZX6000). Obrabiarki tej
serii są gwarancją niezwykle efektywnej i produktywnej
obróbki.
System pomiaru drogi Magnescale
›› Magnetyczny system pomiaru z wysoką rozdzielczością
›› Klasa dokładności pomiarowej ± 3 µm
›› Odporny na wodę i olej
›› Odporny na wstrząsy do 45 g
›› Taka sama rozszerzalność cieplna jak stal lub łoże

maszyny z żeliwa
Największa precyzja dzięki zastosowaniu
bezpośredniego systemu pomiaru drogi
Magnescale z rozdzielczością 0,01 µm.

Kolejna maszyna serii NZX – NZX2500: wysoko produktywne toczenie i frezowanie wałków
korbowych z zastosowaniem 2 głowic rewolwerowych i jednej osi Y w górnym rewolwerze.

zalety nzx2000/800sty3
_	głowica rewolwerowa BMT® –
wydajne frezowanie z max.
prędkością obrotową 12.000 obr/min 		
(6.000 obr/min w standardzie)
_	16 stacji pod napędzane narzędzia 		
w każdej głowicy rewolwerowej
_	oś Y dla wszystkich trzech głowic 		
rewolwerowych z drogą przesuwu 		
110 mm (dostępne jako opcja)
_	
ORC (Octagonal Ram Construction) –
maksymalna sztywność osi Y i dolnej
głowicy rewolwerowej
_	posuw szybki X / Y / Z: 30 / 20 /
50 m/min

zalety nzx4000 i nzx6000
NZX4000C/2000Y
Duże, 4-osiowe centrum
tokarskie do efektywnej
i produktywnej obróbki
dużych detali
i długości do 2 m

_ głowica rewolwerowa BMT®, ze zintegrowanym
silnikiem napędu, frezowanie z prędkością obrotową
do 3.500 obr/min
_ oś Y w górnej głowicy rewolwerowej z drogą
przesuwu 200 mm (NZX4000: 140 mm)
_ przelot wrzeciona w NZX6000: ø 285, ø 375
lub ø 560 mm
(NZX4000: ø 145, ø 185 lub ø 285 mm)

dane techniczne
nzx4000

dane techniczne
nzx6000

średnica toczenia: ø 660 mm
długość toczenia: 1.000 / 2.000 / 3.000 mm
liczba głowic rewolwerowych: 2
liczba osi Y: max. 1 (górna)

średnica toczenia: ø 900 mm
długość toczenia: 1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 mm
liczba głowic rewolwerowych: 2
liczba osi Y: max. 1 (górna)
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03. – 07. 06. 2014 – Grand Opening kompletnie zmodernizowanego zakładu
produkcyjnego GILDEMEISTER Italiana S.p.A. we włoskim Brembate di
Sopra niedaleko Bergamo.

Zapraszamy Państwa serdecznie na
Grand Opening w Bergamo w czerwcu 2014.

GILDEMEISTER Italiana – otwarcie
nowego centrum technologicznego i nowej
hali produkcyjnej jedno- i wielowrzecionowych automatów tokarskich.
GILDEMEISTER Italiana S.p.A. we włoskim Brembate di Sopra niedaleko Bergamo jest centrum kompetencji DMG MORI w obszarze ekonomicznej obróbki rotacyjno-symetrycznych detali, produkowanych w dużych
seriach (aż do produkcji masowej). Tokarki produkcyjne
z max. 3 głowicami rewolwerowymi oraz jednowrzecionowe automaty tokarskie do toczenia krótkiego i wzdłużnego, obok wielowrzecionowych automatów tokarskich
sterowanych numerycznie, również należą do uznanego
portfolio produktów. Poza tym we włoskim zakładzie produkowana jest obrabiarka NLX2500SY/700 na rynek
europejski, która od czerwcu 2014 będzie dostępna w nowym design i z opcją CELOS ze sterowaniem MITSUBISHI.
Dzięki inwestycjom w wysokości ponad 15 mln € firma
została kompletnie zmodernizowana. Przede wszystkim
zbudowano halę montażową o powierzchni ponad 1.200 m².

Następnie, na powierzchni ok. 1.000 m² powstało nowe
centrum technologiczne, gdzie realizowane są pokazy dla
klientów. Aby zagwarantować jeszcze lepszą jakość i większą precyzję sklimatyzowany został obszar obróbki mechanicznej (±1°). Poza tym zmodernizowano również
i uzupełniono park maszynowy: DMC 125 U duoBLOCK®
i DMC 160 U duoBLOCK®, DMC 100 H duoBLOCK®
z 33-pozycyjnym zmieniaczem palet i CTX gamma 2000.
Między innymi na tych właśnie maszynach obrabiane są
bardzo precyzyjne detale, jak np. łoża obrabiarek do
wielowrzecionowych automatów tokarskich. Dzięki modernizacji firmy, w przyszłości możliwa jest produkcja
do 380 obrabiarek oraz 100 sztuk NLX2500. Otwarcie
będzie miało miejsce w ramach Grand Opening, od
03. – 07. 06. 2014. Podczas otwarcia po raz pierwszy zostanie zaprezentowana nowa obrabiarka SPRINT 20 | 5.

Nowoczesny montaż obrabiarek serii SPRINT, wielowrzecionowych
automatów tokarskich GM i GMC oraz NLX2500SY/700.

Przemysł hydrauliczny

zawór
materiał: AISi 430F
wymiary: ø 25 × 60 mm

Przemysł samochodowy

drążek kierowniczy
materiał: 4SS20
wymiary: ø 21 × 129 mm
Usytuowany na środku centralny zawór dba o maksymalną
sztywność podczas obróbki detali o średnicy do ø 35 × 140 mm.

GMC 35 ISM – wielowrzecionowe automaty
tokarskie: o 65 % krótszy
czas przezbrajania
dzięki technologii CNC.

SWISSTYPEkit (opcja) do toczenia krótkiego do 80 mm i wzdłużnego do
240 mm; < 15 min. czas przezbrajania z toczenia krótkiego na wzdłużne.

zalety gmc 35 ism
_ obróbka złożonych detali dzięki zastosowaniu do 56 osi sterowanych NC dla wrzecion,
sań, napędzanych narzędzi*, osi U i Y*
_ usytuowany na środku centralny zawór dba
o maksymalną sztywność podczas obróbki
z przodu
_ osobny napęd każdego z sześciu wrzecion 		
głównych poprzez silnik wrzeciona
zintegrowany z osią C – optymalna wydajność
skrawania
_ do 6 napędzanych narzędzi* i 5 osi U*
* opcja

SPRINT 20 | 8 linear
z SWISSTYPEkit
do toczenia krótkiego
i wzdłużnego na
jednej maszynie.
nowość: sprint 20|5

Patrz strona 11
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Obróbka długich detali z zastosowaniem 2 głowic rewolwerowych
i koncepcją TWIN do obróbki w dwóch niezależnych przestrzeniach roboczych
za pomocą przesuwu poprzecznego kombinacji przeciwwrzeciona i konika.

technologia toczenia

SPRINT 50
i SPRINT 65: z koncepcją TWIN, 3 głowicami
rewolwerowymi lub
3 głowicami rewolwerowymi z osią B.
Ponad 45 lat doświadczenia
w produkcji automatów tokarskich.
_ ponad 4.500 wielowrzecionowych automatów
tokarskich sprzedanych na całym świecie
_ ponad 4.000 automatów tokarskich sprzedanych
na całym świecie
_ 50 inżynierów zastosowań to gwarancja najbardziej
nowoczesnych i niezawodnych technologii

182 °

158,5 °

– 23,5 °

3 nośniki narzędzi do wysoko produktywnej obróbki krótkich detali;
bezkolizyjna obróbka z zastosowaniem 3 głowic rewolwerowych na
wrzecionie głównym i przeciwwrzecionie.

Budowa maszyn /
toczenie krótkie

Tarcza
Materiał: CK45
Wymiary: ø 24 × 50 mm

Technika medyczna /
toczenie wzdłużne

Wyjątkowa zaleta – 3 głowice rewolwerowe z osią B do obróbki z kątem
opadającym; zakres obrotów od –23,5 do +158,5 stopni dla kąta obróbki
z zastosowaniem korzystnych cenowo narzędzi standardowych.

zalety sprint 65 z koncepcją twin
SPRINT 65
z opatentowaną
i tysiąckrotnie sprawdzoną
koncepcją TWIN

_ koncepcja TWIN: przesuw poprzeczny kombinacji 		
przeciwwrzeciona i konika do równoległej obróbki 		
w dwóch niezależnych przestrzeniach roboczych
_ obróbka pręta do ø 90* mm, 65 mm w wersji standardowej
_ duża przestrzeń robocza, możliwość wiercenia głębokich
otworów ponad 350 mm na wrzecionie głównym
i przeciwwrzecionie
_ 12-pozycyjna głowica rewolwerowa VDI30 z precyzyjnym systemem szybkiej wymiany narzędzi TRIFIX®
_ największa wydajność skrawania dzięki zastosowaniu
głowicy rewolwerowej Direct Drive z 12.000 obr/min
_ 19" ERGOline® z Operate 4.5 na sterowaniu
SIEMENS 840D solutionline z ShopTurn 3G

Śruba kostna
Materiał: tytan
Wymiary: ø 6 × 45 mm (gwint)

zalety sprint 20 | 8 linear
_ napęd liniowy w osi X1 – przyspieszenie 1 g 		
największa dokładność pozycjonowania
_ 8 osi sterowanych NC i dwie osie Y
w wersji standardowej
_ największa produktywność, możliwość zasto-		
sowania dwóch narzędzi równocześnie
_ automatyczny rozładunek detali
o długości do 120 mm w wersji standardowej
_ czas wymiany narzędzia „od wióra do wióra“: 		
0,2 sek. dzięki zastosowaniu napędu liniowego 		
z przyspieszeniem 1 g gwarancją najkrótszych 		
czasów pomocniczych
_ obróbka pręta do ø 25 mm
(20 mm wersji standardowej)

dane techniczne
obróbka pręta do ø 90 mm*, 65 mm w wersji standardowej;
wrzeciono główne z 5.000 obr/min, 210 Nm i 31 kW,
przeciwwrzeciono z 7.000 obr/min, 135 Nm i 24 kW;
2× VDI30 głowica rewolwerowa Direct Drive z 9.000 obr/min
i 20 Nm (opcjonalnie 12.000 obr/min), wraz z precyzyjnym
systemem szybkiej wymiany narzędzi TRIFIX®
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„DMG MORI jest naszym bardzo ważnym partnerem.
Bez współpracy nie moglibyśmy osiągać wyników,
które można zobaczyć w niedzielne popołudnia na
torze wyścigowym”
Christian Horner
Szef Zespołu Infiniti Red Bull Racing

Link do filmu video z wywiadem
z Christianem Horner:

www.dmgmori.com

Infiniti Red Bull Racing
po raz 4-ty Mistrzostwo
Świata dla techniki DMG MORI.
W 2010 roku Sebastian Vettel po raz pierwszy zdobył tytuł Mistrza Świata Formuły 1 dla teamu Team Infiniti Red Bull Racing, a wraz ze swoim kolegą Markiem
Webber zdobyli również Mistrzostwo w kategorii Konstrukcja. Od tego czasu w angielskim mieście Milton
Keynes ponad 500 pracowników dba, aby ten podwójny
sukces mógł być powtórzony po raz czwarty w historii.
Główną przyczyną tych wspaniałych sukcesów to wieloletnie doświadczenia w wyścigach, fachowe kompetencje oraz nowoczesne, technologiczne wyposażenie –
w tym również obrabiarek hightech marki DMG MORI.
Jeśli chce się zdobyć sukces w wyścigach Formuły 1,
w każdej dyscyplinie należy osiągnąć mistrzowską wydajność. Potwierdza to Christian Horner, szef teamu Infiniti Red
Bull Racing, który w tym kontekście chwali wszystkich członków swojej drużyny. Również wszyscy dostawcy muszą spełniać wysokie wymogi, bez których spełnienia nie można wygrać żadnego wyścigu. Odnosi się to przykładowo do silników
Renault lub opon Pirelli oraz marki Siemens w obszarze PLM
i DMG MORI jako dostawcy maszyn do obróbki skrawaniem.

Dla Ala Peasland, odpowiedzianego za „Technical
Partnerships“ decydującym jest czynnik optymalnego wykorzystania technologii w produkcji. Z jednej strony należy
uwzględnić ograniczenia budżetowe, z drugiej jednak
sprostać wyzwaniu, aby w obszarze rozwoju być zawsze
o krok przed konkurencją. I jest przekonany: „na maszynach DMG MORI możemy obrabiać nasze kompleksowe
detale niezwykle szybko, przy zachowaniu najwyższej
jakości i precyzji.“ Wysokie wymogi produkcji określają
w Infiniti Red Bull Racing zarówno wewnętrzną jak
i zewnętrzną komunikację. Z jednej strony inżynierowie
odpowiedzialni za rozwój i konstruktorzy muszą niezwykle
ściśle współpracować, z drugiej strony partnerzy technologiczni, tacy jak DMG MORI, wspierają swoim know-how
wszystkie obszary projektu. „Dzięki kompetencji w obszarze obróbki skrawaniem koncern DMG MORI stał się
dla nas niezwykle wartościowym, innowacyjnym partnerem.“
Park maszynowy Infiniti Red Bull Racing zawiera aktualnie 20 obrabiarek sterowanych numerycznie DMG
MORI, w tym łącznie osiem 5-osiowych maszyn serii

Dział obróbki mechanicznej Infiniti Red Bull Racing w Milton Keynes: obróbka komponentów hightech na wysoko wydajnych i dynamicznych
centrach obróbkowych duoBLOCK® – duża, sześcienna przestrzeń robocza dla detali o masie do 2.500 kg i największa dokładność pozycjonowania
dzięki opatentowanej konstrukcji duoBLOCK®.

DMU eVo, na których obrabiane są precyzyjne detale, takie jak zawieszenie, elementy hydrauliki, podwozie i przekładnie. Team Infiniti Red Bull Racing podkreśla szczególnie inteligentną koncepcję sterowanego NC, uchylnoobrotowego stołu centrów obróbkowych DMU eVo.
Koncepcja stołu jest niezwykle prosta, co ułatwia operatorowi start w świecie 5-stronnej technologii. W przypadku
większych detali, takich jak przekładnie węglikowe stosuje
się odpowiednie maszyny 5-osiowe DMG MORI: DMU 200 P
i DMU 125 P duoBLOCK®.
Analogicznie do coraz lepszych wyników podczas
okrążeń na torze wyścigowym, od czasu rozpoczęcia stosowania przez Infiniti Red Bull Racing 5-osiowej techniki
frezowania, widoczna jest taka sama tendencja w czasie
obróbki. Redukcja czasu cykli produkcyjnych jest kluczowym kryterium, które decyduje o sukcesie całego teamu.

5-osiowa obróbka z uchylno-obrotowym stołem sterowanym NC na
DMU 60 eVo linear.
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Historia sukcesu

monoBLOCK® nowej generacji:
1.000 sprzedanych obrabiarek.
Jedna seria – wiele sukcesów.

Racing Technology

Zalety obróbki detalu:
›› duża dynamika = krótkie
czasy obróbkowe
›› duży zakres obrotów
–5° / +110°
›› prędkość obrotowa
do 42.000 obr/min

Rozdzielnica dla samochodów F1 Infiniti
Red Bull Racing obrobiona na DMU eVo linear
Materiał: aluminium

5-osiowa obróbka symultaniczna, wysoko
dynamiczne frezowanie highspeed, zintegrowane frezo-toczenie, wydajna obróbka skrawaniem
z wysokim momentem obrotowym, produkcyjna
obróbka części z użyciem od trzech do pięciu osi
– obrabiarki serii monoBLOCK® to maszyny
pierwszej klasy, które znajdują zastosowanie we
wszystkich branżach. Fakt ten potwierdza liczba
sprzedanych maszyn: ponad 1.000 sztuk na
całym świecie; obrabiarki monoBLOCK® to bezpieczna droga od nieobrobionego elementu do
gotowego detalu.

±120°

±120°

5-osiowa obróbka symultaniczna z zastosowaniem
uchylno-obrotowego stołu.

zalety dmu 105 monoblock®
DMU 60 eVo linear
Dynamiczna 5-osiowa
obróbka ze stołem
uchylno-obrotowym
i napędem liniowym
w osi X i Y

Zoptymalizowana konstrukcja typu gantry –
największa stabilność i duża przestrzeń robocza,
przy niewielkich wymiarach obrabiarki.
Dynamiczny stół uchylno-obrotowy
z dużym zakresem obrotów –5 / +110°.
Napędy liniowe z największą dynamiką –
redukcja czasów obróbczych i największa
precyzja.
Bogate wyposażenie podstawowe
z wrzecionem z prędkością obrotową
14.000 obr/min, uchylno-obrotowym stołem
sterowanym NC, magazynem o pojemności
30 narzędzi i bezpośrednim systemem
pomiaru drogi.

DMU 105 monoBLOCK®
Największa stabilność

_ duża przestrzeń robocza dla detali do
ø 1.240 mm, wysokości 690 mm i max. masie do
2.000 kg (uchylno-obrotowy stół) dla elementów
do 1.400 × 1.240 × 690 mm i max. 2.500 kg
(stół stały)
_ załadunek suwnicą od góry poprzez środek stołu
w wersji standardowej
_ dostęp i ergonomia: otwieranie drzwi 1.700 mm,
równoczesny załadunek narzędzi i pełny 		
dostęp z przodu, także z automatyzacją
_ niewielka powierzchnia potrzebna do
ustawienia: 15 m2 SK50 / HSK-A100 dla
DMU 105 monoBLOCK®

Obrabiarki serii
monoBLOCK®
bez palet
DMU 65 / 75 / 85 / 105 / 125
monoBLOCK®
DMU 65 / 85 / 105 / 125
FD monoBLOCK®
DMU 75 monoBLOCK®

od 233.000,–

Wersja z paletami
DMC 65 / 85 monoBLOCK®
DMC 65 / 85 FD monoBLOCK®

dane techniczne

dane techniczne

droga przesuwu w osi X / Y / Z: 600 / 500 / 500 mm;
posuw szybki: 80 m/min;
wymiary stołu: 600 × 500 mm;
masa załadunku: 400 kg;
wrzeciono: 14.000 obr/min, 18,9 kW, 100 Nm

droga przesuwu w osi X / Y / Z: 1.135 / 1.050 / 750 mm;
posuw szybki: 40 m/min; prędkość obrotowa wrzeciona:
10.000 obr/min; moc: 13 kW; moment obrotowy: 83 Nm,
wymiary detalu: ø 1.240 × 690 mm; masa detalu: 1.500 kg;
pojemność magazynu narzędzi: 30 (60 / 90 / 120 / 180)

€
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Obrabiarki serii DMF –
obrabiarki z przesuwnym
pulpitem sterującym,
z drogą przesuwu do
6 m i masą detali do 10 t.

Z drogą przesuwu do 6 m obrabiarki serii DMF gwarantują największą elastyczność obróbki. Nieważne, czy
obróbka zgrubna detali o masie do 10.000 kg z wrzecionem z momentem obrotowym do 413 Nm, czy 5-osiowa
obróbka ze zintegrowanym stołem uchylno-obrotowym
sterowanym NC z osią B, czy obróbka kompletna z technologią frezo-toczenia lub obróbka seryjna z dwiema osobnymi przestrzeniami roboczymi. Opcjonalnie dostępny napęd
liniowy w osi X dba o największą precyzję i dynamikę
z posuwem szybkim do 80 m/min.

Duża przestrzeń robocza – największa elastyczność
różnych możliwości zastosowań.

Obrabiarki serii DMF w skrócie:

Z
900 mm
700 mm

DMF 260
DMF 260

DMF 360

DMF 180
1.800 mm

2.600 mm

3.600 mm

DMF 600

zalety obrabiarek serii dmf
6.000 mm

X

700 mm
1.100 mm
Y

DMF 180
Największa elastyczność podczas pionowej obróbki długich
elementów, do
5-osiowej obróbki
i technologii
frezo-toczenia

DMF 600 linear
Przejazd w osi X:
6 m i masa detalu
do 10.000 kg

_ obróbka długich detali do 6 m i masie do 10.000 kg
_ obróbka zgrubna z momentem obrotowym do 413 Nm
i SK50 / HSK-A100
_ produkcja w dwóch przestrzeniach roboczych
z opcjonalnym podziałem przestrzeni roboczych
_ 5-osiowa obróbka z osią B i zintegrowaną osią C
_ frezo-toczenie z prędkością obrotową do 1.200 obr/min
_ termometryczny przesuwny pulpit sterujący –
największa stabilność przesuwu
_ wersja standardowa z przekładniami śrubowo-tocznymi,
wariant z większą dynamiką z napędem liniowym w osi X
_ elektrowrzeciono: 8.000 obr/min (SK40), 14.000 / 18.000 /
10.000 obr/min *
_ krótkie czasy wymiany narzędzi „od wióra do wióra“
dzięki przesuwnemu magazynowi narzędzi
_ pakiet narzędzi INGERSOLL do frezowania i wiercenia
* opcja

dane techniczne

dane techniczne

droga przesuwu w osi X / Y / Z: 1.800 / 700 / 700 mm;
posuw szybki: 40 (80) m/min; prędkość obrotowa
wrzeciona: 8.000 obr/min; masa detalu: 1.500 kg;
pojemność magazynu narzędzi: 30 (60 / 120)

droga przesuwu w osi X / Y / Z: 6.000 / 1.100 / 900 mm;
posuw szybki: 80 / 60 / 60 m/min; prędkość obrotowa
wrzeciona: 8.000 obr/min; masa detalu: 10.000 kg;
pojemność magazynu narzędzi: 30 (60 / 120)
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5-osiowa obróbka symultaniczna na NVX5080II
z opcjonalnie dostępnym nasadzanym stołem 5AX-DDRT200X.
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Obrabiarki serii
NVX –
niezwykle trwałe
i sztywne, pionowe
centra obróbkowe.

Seria obrabiarek NVX5000II to dalszy rozwój obrabiarek
premium serii NVX5000. Te pionowe centra obróbkowe
umożliwiają osiągnięcie większej produktywności i mają
lepsze możliwości obsługowe, przy uwzględnieniu
sztywnej struktury maszyny. Obrabiarki wyposażone są
w płaskie prowadnice z niezwykłą możliwością tłumienia drgań.

Napęd liniowy w osi X – duża precyzja i posuw szybki do 80 m/min.

Droga cyrkulacji chłodziwa

integracja technologii

ULTRASONIC 260: niezwykle
efektywna obróbka kompozytów: 50 %
szybsza obróbka ze zredukowaną mocą
procesu dzięki technologii ULTRASONIC.

Obróbka kompletna ULTRASONIC konsoli CFK
(800 mm × 400 mm × 250 mm); przycinanie krawędzi oraz wiercenie.

zalety obrabiarek serii nvx
NVX5080II
Droga przesuwu
w osi X: 800 mm
i masa detalu do
1.000 kg

_ niezwykła stabilność i tłumienie drgań dzięki
zastosowaniu płaskich prowadnic we wszystkich
osiach
_ wysoki moment obrotowy wrzeciona
z 8.000 obr/min w standardzie – opcjonalna
prędkość obrotowa 15.000 obr/min w przypadku
oprawek ISO50; przy wykonaniu ISO40:
13.000 obr/min w standardzie, w wersji
z wzmocnionym wrzecionem: 12.000 obr/min,
a w wykonaniu HSC: 20.000 obr/min
_ system chłodzenia zintegrowany w łożu
obrabiarki i stojaku – lepsza stabilność termiczna*
_ efektywna 4- lub 5-osiowa obróbka dzięki
opcjonalnie dostępnemu stołowi nasadzanemu
Direct Drive (DDRT)
* opcja

dane techniczne
droga przesuwu w osi X / Y / Z: 800 / 530 / 510 mm;
wymiary stołu: 1.100 × 600 mm;
obciążenie: 1.000 kg; wrzeciono frezarskie:
8.000 obr/min (opcjonalnie 15.000 / 20.000 obr/min)
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Napędy liniowe z posuwem szybkim do 80 m/min
we wszystkich osiach, w wersji standardowej.

Chłodzone wrzeciono HSC.

Nowe obrabiarki serii
HSC: największa
dokładność < 5 µm
i jakość obrabianych powierzchni Ra < 0,15 µm

HSC 30 linear i HSC 70 linear to nowy wymiar
w obszarze precyzji i jakości obrabianych powierzchni
w budowie narzędzi i form. Jest to kontynuacja 20-letniej
historii DMG MORI w obszarze HSC. Wyjątkową zaletą jest
niezwykła dokładność poniżej 5 μm dzięki innowacyjnej
koncepcji chłodzenia i termosymetrycznej konstrukcji oraz
perfekcyjnej jakości obrabianych powierzchni Ra < 0,15
– chłodzone wrzeciono HSC.
Do tego zaliczają się również znane zalety takie jak
napędy liniowe we wszystkich osiach gwarantujące
osiągnięcie największej dynamiki, z 5-letnim okresem
gwarancji. Doskonałe uzupełnienie maszyny to specjalne
cykle sterowania technologii HSC. Nowe obrabiarki serii
HSC linear, od 2 kwartału 2014 roku dostępne są z opcją

Centrum HSC, Geretsried koło Monachium
Ponad 2.500 odwiedzających nasze centrum HSC docenia co roku know-how
z najnowszymi technologiami i strategiami w łańcuchu procesu budowy
narzędzi i form. Atrakcyjna oferta obejmuje seminaria i warsztaty,
szkolenia oraz próby obróbki. Naszym klientom oferujemy poza tym wsparcie
w rozwiązywaniu problemów z obszaru obróbki HSC.

HSC 30 linear
Największa precyzja
na powierzchni 4,5 m²

CELOS z 21,5" ERGOline® i sterowaniem SIEMENS. Obydwie obrabiarki są obecnie dostępne z Operate 4.5 i sterowaniem SIEMENS 840D solutionline lub HEIDENHAIN
TNC 640. Nowy design DMG MORI to optyczne ramy innowacyjnych zalet gwarantujących osiągnięcie perfekcyjnych
detali.
W dalszym ciągu w roku 2014 dostępne są:
HSC 20 linear, HSC 55 linear, HSC 75 linear, HSC 105 linear

HSC 70 linear
Nowy wymiar
precyzji

Termosymetryczna konstrukcja –
największa precyzja obróbki: < 0,005 mm.
Napęd liniowy w osi X, Y, Z z posuwem
szybkim 50 m/min i przyspieszeniem 1,2 g
oraz chłodzonym wrzecionem z prędkością
obrotową 40.000 obr/min w wersji
standardowej. Wersja 5-osiowa dostępna
jest z uchylno-obrotowym stołem.

Termosymetryczna konstrukcja – największa
precyzja obróbki: < 0,005 mm. Napędy liniowe
z posuwem szybkim do 80 m/min i przyspieszeniem 10 m/s² we wszystkich osiach (w wersji
standardowej). Precyzyjne, chłodzone wrzeciona
z prędkością obrotową do 40.000 obr/min.
Innowacyjna koncepcja chłodzenia łoża obrabiarki,
napędów i prowadnic.

dane techniczne

dane techniczne

droga przesuwu w osi X / Y / Z: 320 / 300 / 280 mm;
posuw szybki: 50 m/min; prędkość obrotowa
wrzeciona: 40.000 obr/min; masa detalu: 200 kg;
pojemność magazynu narzędzi: 30 (60)

droga przesuwu w osi X / Y / Z: 650 / 600 / 380 mm;
posuw szybki: 80 m/min; prędkość obrotowa wrzeciona:
18.000 obr/min (28.000 / 40.000); masa detalu: 700 kg;
pojemność magazynu narzędzi: 30 (60 / 120)
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Termosymetryczna konstrukcja
portalowa i innowacyjna koncepcja chłodzenia.

5-osiowa precyzyjna obróbka zaawansowanych materiałów
(np.: szkło szafirowe, cerodur, tlenek cyrkonu, węglik / azotek krzemu)

ultrasonic

ULTRASONIC 30 linear:
największa dokładność
i jakość obrabianych
powierzchni Ra < 0,1 μm
(zaawansowane
materiały).
Innowacyjna koncepcja
chłodzenia:
termosymetryczna
konstrukcja portalowa,
wrzeciono HSC
z chłodzeniem.
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Z ULTRASONIC 30 linear DMG MORI prezentuje 5-osiową
precyzyjną obrabiarkę do obróbki zaawansowanych
materiałów w stabilnej budowie gantry i z zarządzaniem
temperaturą – największa dokładność i perfekcyjna
jakość obrabianych powierzchni. Dzięki wspomaganej
ultradźwiękami obróbce szlifierskiej na ULTRASONIC 30
linear możliwe jest osiągnięcie jakości obrabianych powierzchni Ra < 0,1 μm. Napędy liniowe w osi X, Y, Z
z przyspieszeniem > 1,2 g i posuwem szybkim 50 m/min
– największa dynamika i dokładność. Technologia ULTRASONIC marki SAUER bazuje na znormalizowanym złączu
HSK, które umożliwia elastyczną integrację prawie wszystkich 5-osiowych frezarek DMG MORI.

±120°

Oscylacja
ultrasonic
20 – 50 kHz

ULTRASONIC

Zasada funkcjonowania ULTRASONIC: przenoszenie rotacji
standardowych narzędzi z dodatkową oscylacją w osi Z.

zalety ultrasonic 30 linear

zalety hsc 30 / 70 linear

ULTRASONIC 30 linear
5-osiowa precyzyjna
obróbka zaawansowanych
materiałów ze zredukowaną
mocą procesu do 40 %

_ największa dokładność < 5 µm
dzięki innowacyjnej koncepcji chłodzenia
i termosymetrycznej konstrukcji
_ najlepsza jakość obrobionych powierzchni
Ra < 0,15 µm dzięki zastosowaniu chłodzonego
wrzeciona HSC
_ silniki liniowe we wszystkich osiach
w wersji standardowej – największa dynamika
i precyzja oraz 60-miesięczna gwarancja
_ pakiet oprawek narzędziowych HAIMER –
największa precyzja w obszarze mocowania
narzędzi
Budowa narzędzi i form

Budowa narzędzi i form

Technika optyczna

_ kompleksowe geometrie w obróbce części
precyzyjnych dla przemysłu optycznego /
produkcji zegarów / techniki medycznej
oraz precyzyjnej budowy form, przykładowo
z ceroduru, ceramiki, szafirów
_ redukcja mocy procesu do 40 %
dzięki ULTRASONIC
_	< 5 µm stabilność dzięki niezwykle dokładnej
konstrukcji gantry i zarządzaniu temperaturą
_	wysoko dynamiczne, aktywnie
chłodzone napędy liniowe w osi X, Y, Z
z przyspieszeniem > 1,2 g
_ elastyczna, 5-osiowa obróbka
symultaniczna z optymalnym zakresem
skrętu osi B: ±120°
Od czerwca 2014: CELOS DMG MORI z 21,5" ERGOline®
i sterowaniem SIEMENS, obecnie dostępne z 19" ERGOline®
z Operate 4.5 na sterowaniu SIEMENS 840D solutionline.

Żeliwna forma dla przemysłu
samochodowego
Materiał: 1.2714
Wymiary: 270 × 210 × 200 mm
Ra < 0,2 µm

Forma dla pokrywy silnika
Materiał: 1.2312
Wymiary: 700 × 400 × 160 mm
Ra 0,25 µm

Gyroskop
Materiał: cerodur (ceramika)
Czas obróbki: 12 h

Budowa narzędzi i form

Budowa narzędzi i form

Produkcja zegarów

Stempel
Materiał: 1.2744
Wymiary: ø 48 mm
Ra 0,15 µm

Odkuwka elementu stawu biodrowego
Materiał: 1.2343
Wymiary: 230 × 180 × 120 mm
Ra 0,22 µm

dane techniczne
Obudowa zegarka
Materiał: szkło szafirowe
Czas obróbki: 18 h

droga przesuwu w osi X / Y / Z: 320 / 300 / 280 mm;
posuw szybki: 50 m/min; przyspieszenie: 12 m/s2;
prędkość obrotowa wrzeciona: 40.000 obr/min;
obciążenie stołu: max. 80 kg (wersja 5-osiowa)
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Wrzeciono frezarskie z SK/BT50 i dużym łożyskiem wrzeciona –
największa wydajność skrawania (rozpoczynając od NHX5500).

technologia frezowania

Obrabiarki serii NHX –
poziome centra obróbkowe
z wyjątkową sztywnością,
dokładnością i precyzją.

Z NHX DMG MORI prezentuje kompaktowe
i szybkie, poziome centrum obróbkowe do produktywnej produkcji seryjnej, z zastosowaniem w wielu branżach, np. przemyśle samochodowym i budowie maszyn. W wersji podstawowej obrabiarki serii NHX
wyposażone są w technologię DDM i bezpośredni sys-

tem pomiaru drogi we wszystkich osiach. Zastosowanie
krótszych narzędzi w pobliżu środka palety zostało
uwzględnione w budowie obrabiarki – dzięki temu
możliwa jest większa stabilność podczas różnych rodzajów obróbki.

zalety nhx5000
NHX5000
Poziome centrum
obróbkowe z największą
precyzją i dynamiką

_ obrabiarka z paletą o wymiarach
500 × 500 mm, z max. załadunkiem
do 700 kg (500 kg w wersji standardowej)
_ narzędzia ISO40 do 550 mm
długości i masie 12 kg
_ największa dynamika dzięki
posuwowi szybkiemu 60 m/min
w osi X, Y i Z
_ wrzeciono frezarskie z prędkością
obrotową 12.000 obr/min, opcjonalnym
zwiększaniem momentu obrotowego lub
wrzecionem HSC z 20.000 obr/min
_ bezpośredni system pomiaru drogi 		
Magnescale w wersji standardowej

zalety nhx6300
NHX6300
Wysoko precyzyjne
i szybkie centrum
obróbkowe z niezwykłą
wydajnością w obróbce
zgrubnej dużych detali

_ obrabiarka z paletą o wymiarach
630 × 630 mm, z max. załadunkiem
do 1.500 kg
_ narzędzia ISO50 o długości do
630 mm i masie do 30 kg
_ największa dynamika dzięki posuwowi
szybkiemu 60 m/min w osi X, Y i Z
_ wrzeciono frezarskie z prędkością
obrotową 8.000 obr/min, opcjonalnie
dostępnym większym momentem
obrotowym lub zwiększoną
prędkością obrotową 15.000 obr/min
_ bezpośredni system pomiaru drogi
Magnescale w wersji standardowej

dane techniczne
max. wymiary detali: ø 800 × 1.100 mm;
max. obciążenie stołu: 500 kg (700 kg)*; wymiary
palety: 500 × 500 mm; mocowanie narzędzi: ISO40
* opcja

dane techniczne
max. wymiary detali: ø 1.050 × 1.300 mm;
max. obciążenie stołu: 1.500 kg; wymiary palety:
630 × 630 mm; mocowanie narzędzi: ISO50
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DMC 60 / 80 H linear:
uniwersalna obróbka
5-osiowa z produktywnością i dokładnością
większą do 25 %
dzięki zastosowaniu
napędów liniowych.

zalety dmc 60 h linear
_ napędy liniowe: największa dokładność,
minimalne koszty konserwacji i 5 lat
gwarancji
_ dynamika: posuw szybki 100 m/min
i przyspieszenie 1 g
_ precyzja: < 4 μm dokładność kształtu
i < 6 μm błędu okrągłości
_ 5-osiowa obróbka: zintegrowany uchylnoobrotowy stół
_ wariant powertrain: bezpośredni załadunek
z góry
_ 100 % przezbrajanie w czasie głównym
i pomocniczym: czas wymiany narzędzia
„od wióra do wióra”: tylko 2,5 sek.
_ szerokość maszyny: tylko 2,5 m – idealna
do linii produkcyjnych; powierzchnia
potrzebna do ustawienia obrabiarki ze
zmieniaczem palet: tylko 15,6 m²
Wariant z przekładnią śrubowo-toczną,
posuw szybki 60 m/min w osi X, Y i Z
Bardzo atrakcyjna cena
_ Operate 4.5 na sterowaniu
SIEMENS 840D solutionline lub
HEIDENHAIN iTNC 530 HSCi
_ wersja 5-osiowa do obróbki pod kątem do –25°

od 319.000,–

CPP – nośnik magazynu palet: możliwość rozszerzenia na max. 8 maszyn
i zastosowanie 2 miejsc na przezbrajanie. Przyjazne w obsłudze, bazujące
na oprogramowaniu, sterowanie systemowe MCC-LPS III.

3-zmianowa produkcja przekładni do samochodów ciężarowych na pięciu niezwykle
dynamicznych, precyzyjnych centrach obróbkowych typu DMC 60 H linear.

€

Historia sukcesu

SITEC GmbH –
wysoko precyzyjna produkcja 24 / 7
przekładni na pięciu DMC 60 H linear.
Firma SITEC GmbH od prawie 20 lat jest uważana za najlepsze przedsiębiorstwo na rynku niemieckim w obszarze wymagającej obróbki skrawaniem różnorodnych materiałów. Precyzyjna obróbka części
seryjnych do np. produkcji samochodów osobowych
i ciężarowych, również należy do spektrum obróbki
SITEC, tak jak 5-osiowe frezowanie bardzo kompleksowych detali. W obszarze 3-zmianowej produkcji przekładni do samochodów ciężarowych firma zainstalowała
niedawno pięć niezwykle dynamicznych, precyzyjnych centrów obróbkowych typu DMC 60 H linear
i dzięki temu już pierwszy obrobiony detal potwierdził
maksymalną efektywność i dokładność tych obrabiarek. Przede wszystkim ze względu na niezwykle
wąskie tolerancje kształtu i położenia widoczne są duże
zalety bezpośrednich napędów. Oprócz nowoczesnej
techniki poziomych centrów obróbkowych, ich inKontakt: Sitec GmbH
Lingwiesenstraße 6, 70825 Korntal-Münchingen, Niemcy
info@sitec-praezision.de

stalacja przyczyniła się do innej innowacji. Aby mimo
niewielkiej przestrzeni móc ustawić obok siebie
wszystkie nowe obrabiarki, w porozumieniu z DMG
MORI, urządzenia chłodzące zostały postawione na
jednym podeście. Dzięki temu wszystkie kompaktowe
centra poziome, których szerokość wynosi zaledwie
2,5 m, mogły zostać ustawione maksymalnie blisko siebie,
bez negatywnego wpływu na dostęp do magazynu narzędzi i sterowania. Wąska taśma produkcyjna uzupełnia wraz ze zintegrowaną techniką mocowania zalety
tej inwestycji, a Prezes firmy Ulrich Sigloch wyjaśnia:
„automatyczny zacisk pozwala na redukcję 2 minut
przy każdym mocowaniu. Fakt ten, w połączeniu z krótkimi drogami i zoptymalizowaną logistyką sprawia, iż na
zmianę potrzebnych jest tylko 2 pracowników, którzy
dbają o optymalną obsługę 5 centrów; wcześniej potrzebowalibyśmy jeszcze jednego operatora.“
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ł ańcuch procesu dmg

Łańcuch procesu DMG –
CAD / CAM i symulacja 1 : 1
to pewna i szybka droga do
gotowego detalu.
Konstruowanie z SIEMENS NX CAD, programowanie
z SIEMENS NX CAM i następnie symulacja 1 : 1 programu NC
na DMG Virtual Machine. Dzięki perfekcyjnemu połączeniu
nowoczesnej technologii CAD / CAM w toczeniu i frezowaniu
z dokładną symulacją obrabiarki, wszystkie tokarki i frezarki
DMG MORI osiągają maksymalną produktywność.

dmg mori software solutions

Job Preparation
MORI MfgSuite
proste programowanie

zalety
_ MORI SEIKI dba o przygotowanie dokładnych
modeli maszyn i umożliwia ich optymalną
konfigurację
_ kompletne uwzględnienie parametrów MAPPS
_ wirtualne środowisko obrabiarki jest takie
same jak w rzeczywistości
_ pełna kompatybilność z danymi
narzędziowymi MAPPS / MORI-AP

MORI MfgSuite Post Processor
bezproblemowe wyjście programu

zalety
_ ogólnie obowiązujący format MORI-APT-CL,
który może zostać przeniesiony na różne
maszyny MORI SEIKI
_ integracja standardowego wzoru dla każdej
obrabiarki MORI SEIKI
_ dopasowany wzór postu, który może zostać
powiązany z wyjściem programu NC wg
specyficznych wymogów klienta

MORI MfgSuite NC-Simulation
wydajna symulacja maszyny

zalety
_ MORI MfgSuite jest oprogramowaniem na
bazie Windows, które wykonuje symulację 		
obróbki z wysoko wydajną i niezwykle
precyzyjną kontrolą kolizji
_ precyzyjne modele obrabiarek MORI SEIKI
w prostej konfiguracji dostarczane są
standardowo
_ bezproblemowe zastosowanie parametrów 		
MAPPS
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programowanie
siemens nx cad / cam
Dzięki nowoczesnej technologii NX CAD można bardzo szybko przygotować model zgodny
z danymi obróbki. NX CAM wspiera wszystkie strategie obróbkowe Państwa obrabiarki
DMG MORI zarówno w obszarze toczenia jak i frezowania. Programowanie na certyfikowanych
postprocesorach gwarantuje pewne kody NC.
Teraz nowość: zoptymalizowana obróbka gwintów podczas toczenia, perfekcyjne wsparcie
korekty kąta podczas frezowania.

symulacja 1 : 1
dmg virtual machine
Po automatycznym przejęciu programu NC i wszystkich innych elementów z NX do
DMG Virtual Machine, dzięki kompletnej integracji sterowania i dokładnemu odwzorowaniu
geometrii i kinematyki obrabiarki, możliwa jest wyjątkowa symulacja obróbki 1 : 1.
Ewentualne kolizje i błędy programowe zostają stwierdzone wcześniej – nie dopiero
podczas obróbki na maszynie.
Teraz nowość: 30 % szybsza symulacja, 30 % większa stabilność symulacji

obróbka
obrabiarki dmg mori
Nic nie stoi na przeszkodzie realizacji Państwa pomysłu na obrabiarkach
DMG MORI. W 100 % bezkolizyjnie możecie Państwo obrabiać detale na
naszych maszynach. Dzięki współpracy marki Siemens i DMG MORI obróbka
jest jeszcze bardziej ekonomiczna, bardziej bezpieczna i szybsza!
Teraz nowość: integracja uniwersalnej tokarki CTX beta 4A,
integracja frezo-tokarki NTX1000

Job Monitoring
DMG Service Agent
Wysoka dostępność obrabiarki – ostrzeżenie na czas!

DMG Service Agent jest inteligentnym systemem wczesnego ostrzegania, który gwarantuje wzrost dostępności
Państwa obrabiarki DMG. Dzięki DMG Service Agent odpowiednio wcześnie zostaniecie Państwo poinformowani
o koniecznych pracach naprawczych. Poza tym, z PLC
w sposób automatyczny wczytany zostanie i zapisany rzeczywisty czas obróbki. Na podstawie tych danych możecie
Państwo optymalnie zaplanować prace konserwacyjne.

Zalety dla Państwa:
›› Automatyczne informacje
o nadchodzących pracach
konserwacyjnych i serwisowych (zapowiadanie
prac konserwacyjnych
z informacją o zapotrzebowaniu na elementy zużyte).

1.050,– €

DMG MORI Messenger
Zawsze i wszędzie aktualne informacje o produkcji

Redukcja czasów przestoju – wzrost produktywności:
nowy DMG MORI Messenger umożliwia Państwu
dostęp „na żywo“ do szczegółowych informacji o maszynie – zawsze i wszędzie. Dzięki stałej kontroli
online Państwa produkcja jest zawsze pod nadzorem,
co jest gwarancją znacznej redukcji czasów przestoju.

Zalety dla Państwa:
›› Przejrzysty status, „na
żywo“ o maszynie; ocena
czasu obróbki, czasu
przestoju i kolizji

1.050,– € Duży plus 209,– € dla każdej zainstalowanej obrabiarki
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DMG Programmer 3D
Turning – 50 % krótszy
czas ustawienia wszystkich
wielokanałowych obrabiarek

Zalety
›› wstępne sprawdzenie programu

w symulacji przestrzeni roboczej 3D
›› automatyczne tworzenie sprawdzonego

w praktyce programowania struktur
›› obliczenie czasu obróbki
›› połączenie z posiadanymi systemami

CAM i Virtual Machine (opcja)

Dzięki DMG Programmer 3D Turning dysponujecie Państwo narzędziem
do programowania i symulacji, które umożliwia efektywne w czasie programowanie z uwzględnieniem redukcji do minimum kolizji i błędów oraz
przestojów produkcji Państwa tokarek DMG.

15.700,– €

Wiodący wytwórca techniki prowadnic liniowych

Śruby kulowe toczne

Prowadnice liniowe

Łożyska krzyżowe

Jako pionier techniki liniowej firma THK, nieprzerwanie rozwija nowe produkty, charakteryzujące się
dokładnością do µ i najwyższą sztywnością prowadnic, które mają największe znaczenie dla
producentów obrabiarek.
Prowadnice liniowe THK z łańcuchem kulkowym lub walcowym zwiększają maksymalnie wydajność
maszyny, zapewniają klientowi wysoki stopień wykorzystania maszyny poprzez najwyższą niezawodność
oraz dostępność części niezależnie od części świata, redukują koszty przeglądów i napraw oraz przyczyniają
się do ochrony środowiska poprzez oszczędność energii i niską emisję cząsteczek.
THK wspiera sukces wytwórców obrabiarek nie tylko przez swoją ofertę oryginalnych i tradycyjnych
technologii, lecz także przez rozwój wyjątkowej i nowej ogólnoświatowej technologii.

To prawda. Wszystko. Od obróbek prostych do złożonych –
użyj CAM, którym możesz zaprogramować wszystko.
5 osi? Tokarko-frezarki, także wzdłużne?
ESPRIT jest stworzony do programowania najbardziej
zaawansowanych maszyn CNC.
A dział obsługi klienta dopełnia całości.
Nasi inżynierowie aplikacji są zawsze gotowi pomóc w
pokonaniu wyzwań, wobec których stanął klient.
JESTEŚMY GOTOWI KIEDY TY JESTEŚ
DMG 2013_Mise en page 1 14/10/2013 14:42 Page 1
13-DPT-0504AdDevelopment-Engine.indd 1

8

Z ESPRIT wykonasz wszystko!
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Premiera światowa DMU 70 ecoline: 5-stronna obróbka
z uchylno-obrotowym stołem sterowanym NC gwarantującym
CTX 450 ecoline / CTX 650 ecoline:
najlepszą dokładność
nowe kompaktowe tokarki CNC z uchwytami ø 250 mm oraz
Sterowanie 3D: duży
ø 400 mm, ze sterowaniem 3D
wybór sterowań, Operate 4.5 także dla maszyn ECOLINE już
Systemy oszczędzające energię
w wersji standardowej

ECOLINE

DMU 50 ecoline

NOWOŚĆ // DMU 70 ecoline
5-stronna obróbka z opatentowanym,
uchylno-obrotowym stołem sterowanym NC.
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dmu 70 ecoline

DMU 70 ecoline
Optymalne połączenie funkcjonalności
i techniki z uchylno-obrotowym stołem
sterowanym NC, do 5-stronnej obróbki
z najnowocześniejszym sterowaniem 3D
w wersji standardowej!

Po sukcesie DMU 50 ecoline DMG MORI oferuje Państwu nowe DMU 70 ecoline, które jest kolejnym, niezwykle
dokładnym centrum obróbkowym do obróbki 5-stronnej. Nowa obrabiarka DMU 70 ecoline daje użytkownikom
możliwość obróbki większych detali, z drogą przesuwu
750 × 600 × 520 mm w osi X / Y / Z. Opatentowana koncepcja uchylno-obrotowego stołu sterowanego NC – z zakresem obrotów osi B: od –10° do +95° – ma powierzchnię mocowania ø 800 × 620 mm, przy max. załadunku do
350 kg. Poza tym wyposażony jest w cyfrowe napędy i hydrauliczny zacisk stołu. Wrzeciono z prędkością obroto-

	5-stronna obróbka
z opatentowanym,
uchylno-obrotowym stołem
sterowanym NC,
z cyfrowymi napędami
_	dopuszczalne obciążenie: 350 kg
_	powierzchnia mocowania
ø 800 × 620 mm
_ zakres obrotów osi B: –10° do +95°
_	zacisk stołu: hydrauliczny / automatyczny wraz z elektronicznym komunikatem skrętu osi i transformacją
płaszczyzn

wą 12.000 obr/min oraz posuw szybki 24 m/min w osiach
liniowych gwarantują osiągnięcie bardzo dużej wydajności. Poza tym magazyn łańcuchowy o pojemności 32 narzędzi, z szybkim, podwójnym chwytakiem dają możliwość
wszechstronnego zastosowania. Dodatkowo DMU 70 ecoline została wyposażona w 3D quickSET® (kontrola i korekta kinematyki maszyny) oraz jest przygotowana pod
automatyzację. W obszarze sterowań do dyspozycji jest
Operate 4.5 na sterowaniu SIEMENS 840D i HEIDENHAIN
TNC 620 – obydwa z ergonomicznym pulpitem operatora
SLIMline®, który gwarantuje optymalny komfort obsługi.

Mocne wrzeciono główne z prędkością obrotową do
12.000 obr/min (13 / 9 kW, 83 / 57 Nm, 40 / 100 % ED)

Duże przesuwy drogi w osiach
X / Y / Z: 750 / 600 / 520 mm

Posuw szybki osi liniowych: 24 m/min
Magazyn łańcuchowy o pojemności
32 narzędzi SK40, z podwójnym
chwytakiem, wraz ze wsparciem
podczas przezbrajania
Największa efektywność – sterowany NC,
uchylno-obrotowy stół z cyfrowymi napędami
do 5-stronnej obróbki

3D quickSET®*
Kontrola i korekta dokładności kinematycznej

SLIMline® z Operate 4.5 na sterowaniu
SIEMENS 840D solutionline lub
SLIMline® z HEIDENHAIN TNC 620

* opcja

od 579.600,–

PLN
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ctx 450 ecoline i ctx 650 ecoline

Nowe kompaktowe
tokarki CNC z uchwytami
ø 250 mm oraz ø 400 mm,
ze sterowaniem 3D.

Sterowania 3D:
_	15" SLIMline® z Operate 4.5
na sterowaniu SIEMENS 840D solutionline
_	15" SLIMline® z HEIDENHAIN
CNC PILOT 640
_	10,4" TFT z MAPPS IV marki MITSUBISHI*
Głowica narzędziowa VDI40* z 12 napędzanymi
narzędziami*. Duży przelot wrzeciona ø 65 mm /
ø 75 mm*. Niewielka powierzchnia potrzebna
do ustawienia tokarki dzięki możliwości zamontowania opcjonalnie dostępnego transportera
wiórów z tyłu maszyny.

CTX 650 ecoline
Moment obrotowy
2.000 Nm
i toczenie z uchwytem
ø 400 mm
Tera
z

NOW
OŚĆ
!

Sterowania 3D:
_	15" SLIMline® z Operate 4.5
na sterowaniu SIEMENS 840D solutionline
_	15" SLIMline® z HEIDENHAIN
CNC PILOT 640
Głowica narzędziowa VDI50* z 12 napędzanymi
narzędziami*. Duży przelot wrzeciona
ø 102 mm / ø 110 mm*. Chłodzone cieczą
elektrowrzeciono z momentem obrotowym
2.000 Nm, przy prędkości obrotowej 230 obr/min.

3 mm

1.905 mm

CTX 450 ecoline
Nowa
kompaktowa
tokarka
z uchwytem
ø 250 mm

CTX 450 ecoline i CTX 650 ecoline to pierwsze tokarki, które zostały wspólnie skonstruowane przez DMG i MORI. Nowe modele serii CTX ecoline łączą w sobie wiele
kompetencji: stabilną konstrukcję gwarantującą największą precyzję, bogate wyposażenie dbające o maksymalną efektywność, sterowania 3D marki SIEMENS,
HEIDENHAIN i MITSUBISHI, które dbają o elastyczność oraz wiele możliwości rozbudowy pozwalające na doposażenie obrabiarek w taki sposób, że możliwa jest realizacja
kompletnej obróbki tokarsko-frezarskiej. Duża średnica toczenia (ø 400 mm / ø 600 mm)
oraz wyjątkowy w tej klasie maszyn przelot wrzeciona ø 65 mm / ø 102 mm (opcjonalnie ø 75 mm / ø 110 mm) dbają o elastyczność w trakcie obróbki.

Powierzchnia potrzebna
do ustawienia: 4,9 m²

od 311.600,–

dane techniczne

PLN

Najlepsza wydajność
_	głowica narzędziowa VDI 40 / 50** z 12 napędzanymi
narzędziami
_	szybsza głowica rewolwerowa z 12 napędzanymi
narzędziami i 6 narzędziami do wiercenia i wytaczania
_	czas zmiany narzędzia o 1 pozycję (30°): 0,15 sekundy
(CTX 450 ecoline) lub 0,4 sekundy (CTX 650 ecoline)

* opcja

* * dane dotyczą CTX 650 ecoline

1. 8 3

2 .6 9 0 mm

średnica przelotu nad łożem: 650 mm;
średnica toczenia nad saniami: 400 mm;
przesuw w osi Z: 600 mm; przelot
wrzeciona: ø 65 mm (opcjonalnie
ø 75 mm); moment obrotowy: 370 /
280 Nm (40 / 100 % ED); moc napędu:
17,5 / 12,5 kW (40 / 100 % ED)

Powierzchnia potrzebna
do ustawienia: 9,8 m²

dane techniczne

od 615.600,–

Kompaktowe wymiary obrabiarki
_	transporter wiórów zamontowany z tyłu obrabiarki
_	30 % węższa maszyna
_	efektywne wykorzystanie powierzchni produkcyjnej
(dostępne dla CTX 450 ecoline)

PLN

średnica przelotu nad łożem: 860 mm;
średnica toczenia nad saniami: 600 mm;
przesuw w osi Z: 1.150 mm; przelot
wrzeciona: ø 102 mm (opcjonalnie
ø 110 mm); moment obrotowy: 2.000 /
1.700 Nm (40 / 100 % ED); moc napędu:
48 / 41 kW (40 / 100 % ED)

Największa stabilność
_	zoptymalizowane łoże żeliwne – najlepsza sztywność
i tłumienie drgań
_	najlepszej jakości wrzeciennik i prowadnice liniowe
we wszystkich osiach
_	duża dokładność i trwałość – 4-krotnie ułożyskowane
wrzeciono główne
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Przyjazne w obsłudze sterowanie 3D z ergonomicznym pulpitem operatora
SLIMline® – tak właśnie wyglądają nowoczesne i odpowiedzialne miejsca pracy.

obrabiarki serii ecoline

ECOLINE
9 typów maszyn –
dla każdego
zadania
obróbkowego.
Od wielu lat seria ECOLINE marki DMG MORI cieszy
się dużym uznaniem wśród użytkowników tokarek i centrów obróbkowych. Sukces ECOLINE mógł zostać osiągnięty dzięki:

› sprawdzonej technologii „Best in Class“ –
›
›
›
›
›

optymalna moc;
zastosowaniu tylko sprawdzonych komponentów
znanych marek – największa wydajność;
wyjątkowym sterowaniom 3D –
proste programowanie i szybkie procesy;
innowacyjnemu design – większa produktywność
i ergonomia;
międzynarodowej sieci produkcji – maksymalna
bliskość do klientów w celu osiągnięcia najniższych
kosztów;
integracji z DMG MORI LifeCycle Service –
optymalne wsparcie serwisowe.

Obrabiarki serii CTX ecoline
Tokarki
sterowane numerycznie
Pakiet narzędzi Sandvik Coromant
dla CTX ecoline: sześć narzędzi do toczenia,
wiercenia, nacinania i gwintowania,
sześć oprawek narzędziowych
VDI 30 / 40 / 50 oraz 70 wysoko wydajnych
płytek skrawających.

o wartości 2.190,– €
CTX 310 ecoline

o wartości 2.390,– €
CTX 450 ecoline, CTX 510 ecoline

Członek Zarządu ECOLINE, Ralph Christnacht podkreśla:
„nasze obrabiarki osiągnęły sukces na rynkach światowych, gdyż oferują klientowi wydajną i niezawodną obróbkę, przy niewielkich kosztach inwestycji, odpowiadając
tym samym na zapotrzebowanie rynku.“
Fakt ten odzwierciedla się również w najnowszej, innowacyjnej obrabiarce DMU 70 ecoline – większy model znanej DMU 50 ecoline. Obydwie maszyny oferują obróbkę
5-stronną, dzięki opatentowanej koncepcji uchylno-obrotowego stołu sterowanego NC.
Poza tym seria ECOLINE została niedawno uzupełniona
o dwa nowe typy tokarek CTX 450 ecoline i CTX 650 ecoline.
Podczas gdy CTX 650 ecoline, dzięki napędom o wysokim
momencie obrotowym, koncentruje się na wydajnej
obróbce, CTX 450 ecoline zwraca uwagę jako szybka, uniwersalna tokarka gwarantująca niezwykłą efektywność,
przy zachowaniu niewielkich wymiarów maszyny. Także

Bezkompromisowe toczenie
Głowica narzędziowa VDI 30 / 40 / 50 –
opcjonalnie 12 napędzanych narzędzi
Duża średnica uchwytu: ø 210 mm /
ø 250 mm / ø 315 mm / ø 400 mm

PLN

Mocne wrzeciono z prędkością obrotową
8.000 obr/min, momentem obrotowym
83 / 57 Nm i mocą 13 / 9 kW (40 / 100 % ED)
oraz opcjonalnie dostępne elektrowrzeciono
z 12.000 obr/min, 83 / 57 Nm i 13 / 9 kW
(40 / 100 % ED)
Magazyn o pojemności 20 narzędzi –
(30 narzędzi*), z szybkim,
podwójnym chwytakiem

Serwogłowica narzędziowa * z silnikiem
synchronicznym – do 50 % zredukowany
czas wymiany narzędzi i zacisk hydrauliczny

Redukcja czasów pomocniczych: posuw
szybki 30 m/min, wymiana narzędzia: 1,6 sek.

Mocna tokarka
gwarantująca elastyczność
i największą dokładność

Największa sztywność i precyzja oraz niewielkie
wymiary dzięki konstrukcji C-Frame

CTX 650 ecoline

od 256.000,–

Obrabiarki serii DMC V ecoline
Pionowe centra obróbkowe

Oś Y* na CTX 510 ecoline gwarancją
efektywnego toczenia i frezowania w jednym
mocowaniu

o wartości 2.990,– €

CTX 310 ecoline

kompaktowe centrum obróbkowe MILLTAP 700 gwarantuje osiągnięcie niezwykłej wydajności, oferując jednocześnie wiele możliwości rozbudowy, takich jak dostępna
opcjonalnie 4- / 5-ta oś oraz przygotowanie pod automatyzację. Dzięki temu portfolio ECOLINE spełnia wymogi międzynarodowych klientów, szybko reagując na ich potrzeby.
Podkreślić należy także międzynarodowe zakłady produkcyjne i światową sieć serwisową DMG MORI: ponieważ ECOLINE jest zawsze w pobliżu klientów.

› CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline NOWOŚĆ!
CTX 510 ecoline
CTX 650 ecoline NOWOŚĆ!

DMC 635 V ecoline

od 256.000,–

PLN

› DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline

* opcja
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obrabiarki serii ecoline

ECOLINE
Rozwiązania
z obszaru
automatyzacji.

Start w zautomatyzowane procesy:
W obszarze produkcji seryjnej zautomatyzowane
urządzenia należą do codzienności. Również użytkownicy
obrabiarek coraz częściej doceniają zalety elastycznej
automatyzacji, które pozwalają zwiększyć produktywność
obróbki skrawaniem. Z tego względu ECOLINE stawia na
jasno zdefiniowane złącza i dzięki wydajnym sterowaniom,
obrabiarki tej serii mogą być przygotowane pod różnorodne rozwiązania z obszaru automatyzacji.
Przykładem elastyczności jest tutaj wydajne połączenie DMU 50 ecoline lub DMC 635 V ecoline z systemem
przenoszenia detali WH 10 (jeden z systemów DMG MORI)
oraz MILLTAP 700 z WH 3 – są to tylko dwie z wielu możliwości.

Więcej informacji o systemach od strony 49

Obrabiarki serii DMU ecoline
Frezarki
sterowane numerycznie

DMU 50 ecoline i DMC V ecoline

MILLTAP 700

›› Automatyczne drzwi otwieralne na prawo o wymiarach 870 × 650 mm
i odległością do posadzki 780 mm w przypadku DMU 50 ecoline,
a dla DMC 635 V ecoline wymiary wynoszą 870 × 695 mm, przy odległości
760 mm
›› Profibus – złącze automatyzacji DMG MORI ze zdefiniowanymi funkcjami
›› Integracja w obwód bezpieczeństwa
›› Hydrauliczne i pneumatyczne doprowadzanie mediów do stołu
roboczego – max. ciśnienie hydrauliczne 200 bar i max. ciśnienie
pneumatyczne 10 bar

WH 2 | WH 3

WH 10
››
››
››
››

Obróbka kompletna – możliwość integracji dodatkowych operacji
Gotowy system o dużej pojemności i z intuicyjną obsługą
6-osiowy robot przemysłowy, nośność do 25 kg
Model z 2 lub 4 szufladami, o max. nośności 300 kg na szufladę –
równoczesny załadunek

od 279.600,–

5-stronna obróbka z opatentowanym stołem
uchylno-obrotowym sterowanym NC
Największa efektywność – uchylno-obrotowy stół
sterowany NC z cyfrowymi napędami do 5-stronnej
obróbki zarówno prostych jak i złożonych detali

Zestaw narzędzi Sandvik Coromant dla
DMC V ecoline / DMU ecoline: cztery narzędzia
do frezowania serii CoroMill® i oprawki
narzędziowe – do wyboru ISO 40, BT 40,
CAT 40 – oraz 730 wysoko wydajnych
płytek skrawających.

Mocne wrzeciono z prędkością obrotową 8.000 obr/min,
momentem obrotowym 83 / 57 Nm i mocą 13 / 9 kW
(40 / 100 % ED) lub 12.000 obr/min w przypadku DMU
70 ecoline; opcjonalnie dostępne zwiększenie prędkości
obrotowej do 10.000 obr/min, 83 / 57 Nm i 13 / 9 kW
(40 / 100 % ED) w przypadku DMU 50 ecoline

o wartości 2.590,– €

Zmieniacz DMU 50 ecoline o pojemności 16 narzędzi
w magazynie typu pick-up, opcjonalnie dostępny
magazyn łańcuchowy o pojemności 30 narzędzi,
z podwójnym chwytakiem, w przypadku DMU 70 ecoline
pojemność 32 narzędzi już w wersji standardowej

›› Automatyczne drzwi otwieralne na prawo o wymiarach 860 × 535 mm
i odległością do posadzki 770 mm
›› Profibus – złącze automatyzacji DMG MORI ze zdefiniowanymi funkcjami
›› Integracja w obwód bezpieczeństwa
›› Hydrauliczne i pneumatyczne doprowadzanie mediów do stołu
roboczego – max. ciśnienie hydrauliczne 240 bar i max. ciśnienie
pneumatyczne 6 bar

PLN

›› Duża autonomia
›› Elastyczne rozwiązania z obszaru automatyzacji,
dopasowane do MILLTAP
›› 6-osiowy robot przemysłowy, nośność opcjonalnie do 7 kg
›› System przenoszenia o pojemności 15 detali

od 214.200,–

MILLTAP
Produktywne,
kompaktowe centrum
obróbkowe

Narzędzia Sandvik Coromant:
większa produktywność!
Narzędzia Sandvik Coromant
pasujące do MILLTAP 700
DMG MORI.

PLN

Niezwykła szybkość i największa precyzja
Opatentowany zmieniacz z czasem wymiany narzędzia:
0,9 sek. oraz czasem wymiany narzędzia „od wióra do
wióra“: mniej niż 1,5 sek.
Dynamiczne wrzeciono z momentem obrotowym max.
45 Nm i prędkością obrotową 10.000 obr/min
(10.000 obr/min high torque*, max. 78 Nm /
18.000 obr/min*, max. 40 Nm / 24.000 obr/min*)
Duże przyspieszenie osi 18 m/s², posuw szybki 60 m/min
i prowadnice liniowe w rozmiarze 35
Bezpośredni system pomiaru drogi w osi X / Y / Z* –
najlepsza dokładność

Bezpośredni system pomiaru drogi* i prowadnice
kulkowe gwarancją trwałej dokładności

Jeszcze bardziej efektywna i elastyczna obróbka
dzięki opcjonalnie integrowalnej 4- / 5-tej osi –
własność DMG MORI (DDR) – lub dzięki systemom
przenoszenia detali WH 2 | WH 3.

› DMU 50 ecoline
DMU 70 ecoline NOWOŚĆ!

od 402.800,–

PLN

* opcja

› MILLTAP 700

od 239.600,–

PLN

* opcja
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DMG MORI Messenger: stała kontrola
online Państwa obrabiarki DMG MORI –
większa produktywność dzięki redukcji
czasów przestoju maszyny.

slimline® z operate 4.5 na sterowaniu siemens 840d solutionline

Operate 4.5 dla
wszystkich obszarów
technologii skrawania
w technice napędów
i sterowań.

›› OPERATE 4.5 to nowa platforma systemowa

DMG MORI dla wszystkich obrabiarek ze sterowaniem
SIEMENS – także serii ECOLINE
›› OPERATE 4.5 dotyczy wszystkich obszarów technologii
skrawania w technice napędów i sterowań
›› OPERATE 4.5 oferuje użytkownikom jednolitą
powierzchnię obsługową – najnowocześniejsza
obsługa wszystkich technologii
›› OPERATE 4.5 to wyjątkowy pakiet gwarantujący
osiągnięcie maksymalnej produktywności podczas
skrawania
›› OPERATE 4.5 dla sterowania SIEMENS 840D solutionline
jest zawarte już w wersji standardowej dla wszystkich
obrabiarek serii ecoline ze sterowaniem SIEMENS

15" SLIMline® z Operate 4.5 na sterowaniu SIEMENS 840D solutionline
›› Monitor 15"-TFT z przejrzystym design
›› Nowa generacja oprogramowania, intuicyjne prowadzenie

operatora: od rysunku do gotowego detalu
›› Symulacja obróbki detalu 3D
›› Programowanie warsztatowe z ShopMill lub ShopTurn
›› Duży zasób cykli obróbkowych, jak gwintowanie bez

oprawki kompensującej, frezowanie wolnych konturów
w wersji standardowej
›› Pamięć na programy NC: 5 MB i dodatkowo 2 GB na karcie CF
›› 1,5-krotnie szybszy czas przetwarzania bloku

większa w yda jność i mniejsze zużycie energii

Systemy oszczędzające
energię

–30 %

Do 30 % mniejsze
zapotrzebowanie na
energię dla obrabiarek1)

Dzięki wielu podjętym działaniom obrabiarki ECOLINE
to najlepsza klasa efektywności. DMG MORI realizuje
strategię innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie obrabiarek, skonstruowanych i wyprodukowanych
wg najnowszych standardów techniki. Coraz więcej uwagi
poświęca się obecnie tematowi zużycia energii w maszynie.
Obrabiarki serii ECOLINE wyróżniają się mniejszym zużyciem energii oraz pozwalają zredukować straty energii.

1)

Rzeczywiste oszczędności energii zależą głównie od zastosowania i wykorzystania

obrabiarki; powyższe stwierdzenia wykazują tylko potencjały, które przy odpowiednim
wykorzystaniu możliwe są do osiągnięcia, dzięki zastosowaniu maszyn najnowszej
generacji (w porównaniu do starszych modeli).
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sterowania ecoline

Odpowiednie
sterowanie 3D dla
każdego użytkownika.
15" SLIMline® ze sterowaniem HEIDENHAIN CNC PILOT 640 / TNC 620
›› Monitor 15"-TFT z przejrzystym design
›› Komfortowe programowanie z nową klawiaturą Full-ASCII
›› Czas przetwarzania bloku w wersji standardowej: 1,5 ms
›› Pamięć na programy: 250 MB na karcie CF
›› Programowanie warsztatowe ze wsparciem graficznym
›› Szybkie złącze transferu danych dla programów tworzonych

poza obrabiarką
›› Duży zasób cykli obróbkowych i pomiarowych, w połączeniu
z układem impulsowym w wersji standardowej
10,4"-TFT ze sterowaniem MAPPS IV MITSUBISHI
›› System obsługowy MAPPS IV z konsolą sterowania

i Windows Frontend-PC
›› Symulacja obróbki 3D – prosta kontrola programu
›› Automatyczna funkcja programowania dialogowego
›› Tryb pracy DNC umożliwia wykorzystanie zewnętrznych
pamięci do przechowywania programów
›› Transfer programów poprzez serwer MORI SEIKI Server
z zewnętrznego PC
›› Wyświetlanie danych i funkcja notatnika z dostępem
do instrukcji obsługi, rysunków i tekstów

SLIMline® z Operate 4.5
z SIEMENS 840D solutionline

SLIMline® z HEIDENHAIN
CNC PILOT 640 / TNC 620

MAPPS IV
z MITSUBISHI

CTX 310 ecoline

•

•

•

CTX 450 ecoline

•

•

•

CTX 510 ecoline

•

•

CTX 650 ecoline

•

•

DMC 635 V ecoline

•

•

DMC 1035 V ecoline

•

•

DMU 50 ecoline

•

•

DMU 70 ecoline

•

•

•

MILLTAP 700 *
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2. Pomocnicze
agregaty z IE2
Oszczędność energii do 5 %
w porównaniu z IE1.4 dzięki zastosowaniu pomocniczych agregatów, takich jak
pompy i transportery wiórów z klasą
energii IE2.
50 Hz Eff: IE2 79,6 %
60 Hz Eff: IE2 82,5 %

IE2

Technologia prowadnic liniowych
osi dba o niższy współczynnik
tarcia, co pozwala na:
›› r edukcję zużycia energii dzięki
zastosowaniu mniejszych silników
›› ograniczenie negatywnego
wpływu na środowisko dzięki
mniejszemu zużyciu smaru

5. Innowacyjna
technologia 400 V

Największa efektywność – odpowiednia konfiguracja obrabiarki.

Redukcja straty ciepła i mocy reaktywnej
o 19 % w obszarze sterowania
i komponentów napędu dzięki wprowadzeniu innowacyjnej technologii 400 V.

›› Automatyczne wyłączanie
elementów pobierających
energię, bez udziału człowieka
(pompy, pneumatyka, monitor,
światło itd.)
›› Włączanie trybu „Wake-up”
wg schematu czasowego
›› Rozpoczynanie programu
startowego „Warm-up”

800

600

400

598 w

Odzyskiwanie energii hamowania
osi napędu i wrzeciona głównego do
sieci zasilającej; oszczędność energii:
ok. 10 %.

4. DMG
AUTOshutdown

200

0

ENERGY
SAVING

Odprowadzanie ciepła w W

400 v

3. Technologia
prowadnic liniowych

711 w

1. Odzyskiwanie
energii!

* bez SLIMline

®

200 v

• wersja standardowa

•
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Zakłady produkcyjne ecoline.
Zawsze w Państwa pobliżu.

FAMOT Pleszew Sp. z o.o.,
Pleszew, Polska

DMG Shanghai MT Co., Ltd.,
Szanghaj, Chiny

Ulyanovsk MT OOO,
Ulyanovsk, Rosja

Obrabiarki:
CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline
CTX 510 ecoline

Obrabiarki:
CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline
CTX 510 ecoline

DMU 50 ecoline
DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline
MILLTAP 700

Obrabiarki:
CTX 310 ecoline
DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline

DECKEL MAHO
Seebach GmbH,
Seebach, Niemcy

DMG MORI SEIKI
Co., Ltd.
Chiba, Japonia

DMG MORI Manufacturing
and Digital Technology
Laboratory, Davis, USA

Obrabiarki:
MILLTAP 700

Obrabiarki:
CTX 450 ecoline
MILLTAP 700

Obrabiarki:
CTX 450 ecoline

DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline
DMU 50 ecoline
DMU 70 ecoline

Zakłady z produktami ECOLINE:

NOW
OŚĆ
!
od 2
014

GILDEMEISTER
Drehmaschinen GmbH,
Bielefeld, Niemcy

Obrabiarki:
CTX 650 ecoline

NOW
OŚĆ
!
od 2
014

eni refining & marketing

Płyny obróbcze i przemysłowe środki smarne

Laboratoria badawcze eni, lidera na włoskim rynku olejów przemysłowych stworzyły
nowe linie produktów do obróbki metali:
• Aquamet chłodziwa wodorozcieńczalne
• Aster mineralne oleje obróbkowe
• Fresia biodegradowalne, roślinne oleje obróbkowe
Współpraca z DMG MORI (znanym producentem różnego rodzaju maszyn do
obróbki skrawającej), który zaleca stosowanie środków smarnych i olejów
obróbczych eni we wszystkich urządzeniach, umożliwia i wspiera rozwój nowych
rozwiązań technologicznych, w celu ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych.

nad środkami smarnymi i rozwiązaniami
dla zaawansowanej obróbki metali

BP Techem S.A.
Departament ENI
02-856 Warszawa, ul. Ludwinowska 17
Poland
tel. +48413959411
techem.com.pl

świat porusza się wraz z Tobą

Inveio™

Uni-directional crystal orientation

KAWITECH Iwona Wisniewska
44-100 Gliwice
Ul. Chorzowska 30/6
Poland
tel. +48 32 270 55 24
tel./fax. +48 32 270 55 23
kawitech.pl

Nowy gatunek GC4325 do toczenia stali

Niespotykana
trwałość ostrza

Pierwszy gatunek, w którym zastosowano Inveio™

Innowacja na poziomie molekularnym zmieniła oblicze obróbki skrawaniem. Pokrycie o strukturze
wytwarzanej w ściśle kontrolowany sposób gwarantuje większą trwałość i przewidywalność zużycia
gatunku GC4325 w szerokim zakresie zastosowań w toczeniu stali.
Gatunek ten otwiera nowe możliwości wydajnej obróbki stali w obszarze ISO P25 i stanowi kompletne
rozwiązanie dostępne w postaci jednej płytki.

Dowiedz się więcej na stronie internetowej: www.sandvik.coromant.com/gc4325
GC4325_Launch ad_283,5x103,7.indd 1

2014-01-30 10:04:08

8

Dla zidentyfikowania najkorzystniejszych rozwiązań z zakresu doboru środków
obróbczych i smarnych eni Refining&Marketing posiada wykwalifikowane
struktury doradczo-handlowe we wszystkich krajach Europy.

Z badań eni
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DMG MORI Systems – optymalnie zautomatyzowane
procesy – we wszystkich segmentach automatyzacji:
automatyzacja zintegrowana z obrabiarką, automatyzacja
standardowa, elastyczne zespoły i linie produkcyjne

Systemy
taśma transportowa
Możliwość podłączenia dodatkowej
taśmy transportowej do myjki

modułowa rozbudowa
Możliwość elastycznej
rozbudowy urządzenia

6-osiowy robot
Doprowadzanie & przenoszenie
detali za pomocą 6-osiowego
robota przemysłowego

dmc 55 h duoblock ®
Obróbka detali na 6 ×
DMC 55 H duoBLOCK®

Elastyczne zespoły produkcyjne
+	6 × DMC 55 H duoBLOCK®,
przenoszenie detali do max. 40 kg
+	priorytetowa obróbka na następnej
gotowej maszynie
+	równoległa obróbka 3 różnych detali

więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie 52

rozszerzenie produkcji
za pomocą 2 × 3 obrabiarek

6-osiowy robot
na bazie robota
marki Fanuc

taśma transportowa
(do- i odprowadzenie)
indywidualnie dopasowana
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DMG MORI Systems

Rozwiązania
z obszaru automatyzacji dla przemysłu 4.0

Kompletne rozwiązanie
z jednej ręki.

Temat „Przemysł 4.0“ jest poruszany obecnie na całym
świecie, a najważniejszym celem projektu jest systematyczne
zwiększanie elastyczności produktów i produkcji poprzez
połączenie wszystkich płaszczyzn łańcucha procesów
i dostaw w celu stworzenia inteligentnej fabryki („Smart
Factory“).
Również w obszarze obróbki skrawaniem projekt ten jest
realizowany – przede wszystkim w obszarze zwiększenia stopnia automatyzacji.
Jako kompetentny partner DMG MORI Systems oferuje Państwu systemy, które obejmują wszystkie obszary elastycznej
automatyzacji z jednej ręki. Jako usługodawca towarzyszymy Państwu przez wszystkie fazy realizacji projektu: rozpoczynając od szczegółowej analizy sytuacji wyjściowej
i zadania, poprzez instalację, uruchomienie i szkolenie, aż
do szybkiego wsparcia w przypadkach serwisowych –
wszystko to jest możliwe dzięki naszej światowej sieci.

Obrabiarka

Technologia

›› Oferta obrabiarek dla każdego

›› Planowanie technologii
›› Rozplanowanie obrabiarek
›› Obliczenie czasu taktu
›› Symulacja

obszaru zastosowania
Wyjątkowe kompetencje DMG MORI Systems w obszarze
automatyzacji potwierdza liczba zrealizowanych projektów na całym świecie: ponad 3.000. Dzięki atrakcyjnej i bogatej ofercie obrabiarek oraz wyjątkowemu programowi automatyzacji proponujemy optymalne rozwiązanie dla każdego
profilu produkcji: od zautomatyzowanych pojedynczych
maszyn, aż do elastycznych systemów produkcyjnych składających się z wielu urządzeń oraz procesów pomocniczych (np. gratowanie, czyszczenie, znakowanie…). Zaufaj
naszym kompetencjom i zacznij realizować w swoim przedsiębiorstwie strategię „Przemysł 4.0“.

›› Szczegółowa ekspertyza obrabiarki

pod kątem prawie każdego rodzaju
technologii

Analiza, doradztwo
i realizacja wszystkich
segmentów automatyzacji.
segment 1

segment 2

Automatyzacja zintegrowana z obrabiarką

Automatyzacje
standardowe

Magazyny obrotowe i liniowe
Opcjonalnie do obrabiarki zakłady
produkcyjne DMG MORI oferują
różnorodne automatyzacje
już zintegrowane z maszyną.

Przenoszenie detali lub palet
Efektywne roboty lub rozwiązania portalowe z dodatkowymi modułami (czyszczenie, pomiar, szczotkowanie itd.); dostępne
jako rozwiązania plug-and-play lub wg
indywidualnych wymogów klientów.

Uwe Kling
Członek Zarządu
Kontakt: DMG Automation GmbH
Seemühle 5, 78183 Hüfingen
tel.: +49 (0) 771 / 6000-0
e-mail: automation@dmgmori.com

Nasz kalkulator amortyzacji online wyliczy dla Państwa natychmiast
korzyści ekonomiczne naszych standardowych automatyzacji.

optymalizacja procesów obróbki w obrębie obrabiarki
optymalizacja załadunku i rozładunku

Wszystkie informacje na temat automatyzacji
i DMG MORI Systems znajdują się online na stronie internetowej:
www.dmgmori.com

segment 1

segment 2
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segment 1

Automatyzacja zintegrowana z obrabiarką.
dmc 60 h linear z rs 12

zalety
_	maksymalna produktywność z 12 paletami w systemie
_	napędy liniowe w osi X, Y, Z z 60-miesięcznym okresem gwarancji
_	duża dynamika z posuwem szybkim 100 m/min i przyspieszeniem 1 g
_	inteligentny magazyn o pojemności 303 narzędzi – przezbrajanie
w czasie obróbki i w czasie pomocniczym
_	wymiana narzędzia „od wióra do wióra“ w 2,5 sek.

Automatyzacja

Funkcje dodatkowe

›› Projektowanie całego przepływu

›› Integracja dodatkowych operacji,

materiału
›› Planowanie layout‘u
›› Integracja i realizacja wszystkich

rozwiązań z obszaru automatyzacji

takich jako np. gratowanie,
znakowanie, mycie
›› Zwiększenie wartości
›› Redukcja czynności manualnych

Auto
maty
zuje
równ
my
ież p
rodu
kty
inny
ch
prod
ucen
tów!

segment 3

segment 4

Elastyczne
zespoły produkcyjne

Linie produkcyjne

segment 2

Standardowa automatyzacja
WH 3 U na CTV 160

zalety
_
_
_
_
_
_

Połączenie wielu procesów
Rozwiązania portalowe, nieruchome lub
poruszające się roboty oraz dodatkowe
moduły do załadunku kilku obrabiarek,
z integracją operacji dodatkowych.

odciążenie operatora > 1 godziny
przepływ materiału możliwy za pomocą przesuwnych koszy
bez uszkodzeń detalu
brak czynności manualnych
nośność kosza do 40 kg
prędkość przesuwu 2 m na sekundę

Rozwiązania dla produkcji seryjnej
Projektowanie i realizacja projektów
z zakresu rozwiązań paletowych,
portalowych oraz zastosowanie robotów
jako linie produkcyjne wraz z systemem
operacyjnym.

automatyzacja procesów towarzyszących obróbce
produkcja seryjna
segment 3

segment 4

od 90.000,–

€
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segment 3

Elastyczne zespoły produkcyjne
Od nieobrobionego do gotowego detalu –
kompletna obróbka wg Państwa potrzeb
W tym segmencie projektujemy cały proces przepływu materiału. Wspólnie
z Państwem opracujemy automatyzację pod konkretną obrabiarkę. Oczywiście
możemy włączyć w nasz projekt realizację zadań dodatkowych, takich jak np.
gratowanie, czyszczenie lub monitorowanie – tak, aby uzyskać optymalny
przepływ materiału. Jako wynik otrzymacie Państwo od nas komórkę produkcyjną
z maksymalną produktywnością.

Referencje: ZF- Saarbrücken
Załadunek i rozładunek maszyn pomiarowych.
Zalety: unikanie błędów, amortyzacja poniżej
jednego roku, optymalizacja procesów
Czas taktu: 12 sekund / detal

Zalety:
›› dopasowane do indywidualnych życzeń

klienta
›› efektywne wykorzystanie przestrzeni
›› możliwa duża masa detali
›› produkcja bez udziału człowieka

›› produkcja just-in-time
›› projekty „pod klucz“
›› dla średnich i dużych serii produkcyjnych
›› duża liczba wariantów detali

Historie klientów
Willi Elbe Group –
z Plug & Play w kierunku gotowego systemu.
Willi Elbe Group z siedzibą w Tamm i zakładami
produkcyjnymi na terenie Niemiec, Norwegii, Szwajcarii
oraz w Chinach zatrudnia około 600 pracowników i produkuje kompletne moduły kierownic lub komponenty do
nich dla międzynarodowych producentów z przemysłu samochodowego. Kompetencje konstrukcyjne, optymalne
zarządzanie oraz zastosowanie najnowocześniejszej techniki obróbki należą do najważniejszych powodów sukcesów tej marki na arenie międzynarodowej. Zaletą w tym
kontekście jest elastyczny system produkcyjny z zakresu

systemów DMG MORI Systems, który został skonfigurowany i uruchomiony przed trzema laty, a z czasem był sukcesywnie rozbudowywany. W wersji ostatecznej cały system będzie się składał z sześciu poziomych centrów
obróbkowych DMC 55 H DMG MORI. Obecnie system
obejmuje pięć obrabiarek, które są załadowywane i rozładowywane za pomocą robotów, a taśma transportowa doprowadza detale do urządzeń czyszczących. Stamtąd
detale są automatycznie integrowane w dalszy przebieg
procesu.

Zalety:
›› Możliwość ciągłej produkcji wielkoseryjnej
›› Większe obciążenie maszyn
›› Wiele możliwości rozbudowy
›› Indywidualne koncepcje
›› Kompletne rozwiązania z jednej ręki

Szczegółowy opis urządzenia na stronie 49
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segment 4

Seria i
Nowa, rewolucyjna koncepcja elastycznej produkcji seryjnej, która nie zajmuje zbyt wiele miejsca.

Robot do
transportu części
obrobionych

2-ramienny
podajnik portalowy

Bufor na elementy
nieobrobione

i80L
Kompaktowe, poziome centrum obróbkowe do produkcji seryjnej komponentów
silników dla przemysłu samochodowego.

i-koncepcja / i50
Do 50 % mniejsza powierzchnia potrzebna
do ustawienia, przy 100 % większej elastyczności
dzięki połączeniu 2 obrabiarek.
Zastosowanie komórki dwuwrzecionowej

Zastosowanie jako linia produkcyjna

›› Powierzchnia potrzebna do ustawienia:

›› Minimalna powierzchnia potrzebna do

ustawienia: szerokość maszyny: 1,5 m
lub 2,1 m odległość pomiędzy środkiem
jednej i drugiej maszyny, wraz z 600 mm
powierzchnią potrzebną do konserwacji

Zalety i80L
›› Poziome centrum obróbkowe bez zmieniacza

palet do seryjnej obróbki głowicy cylindrowej
i bloku cylindrowego
›› Większa sztywność dzięki zastosowaniu osi Z w stole
›› Zmieniacz narzędzi z podwójnym chwytakiem
›› Wysoko dynamiczna oś A dzięki zastosowaniu silników
Direct Drive

1.700 mm

2.700 mm

tylko 11,3 m², przy połączeniu 2 maszyn
w jedną komórkę dwuwrzecionową
›› Wspólne sterowanie dla 2 obrabiarek
›› 100 % większa elastyczność dzięki niezależnym
przesuwom osi w każdej maszynie

i50 – linia produkcji
kadłubów silnika
›› Sześć i50 z załadunkiem portalowym wraz z 2-ramiennym podajnikiem portalowym, buforem na elementy
nieobrobione i robotem do dalszego transportu części
obrobionych
›› Integracja stacji pomiarowej z myjką i stanowiskiem
do gratowania pomiędzy obrabiarkami

3 .1

00

mm

3.6

50

mm

Powierzchnia potrzebna do ustawienia: tylko 11,3 m² przy połączeniu
dwóch i50, wspólne sterowanie do obsługi obydwu obrabiarek.

1.4

90

mm

Powierzchnia potrzebna do ustawienia: tylko 5,4 m²
i niewielka wysokość przestrzeni roboczej – krótki czas
załadunku i rozładunku.

2.5 50 mm

dane techniczne
droga przesuwu w osi X / Y / Z: 800 / 550 / 850 mm; powierzchnia
mocowania stołu: 1.050 × 400 mm; max. prędkość obrotowa: 8.000 obr/min;
posuw szybki: 60 m/min; pojemność magazynu: 20 narzędzi; powierzchnia
potrzebna do ustawienia: 11,94 m2
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segment 4

Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd. –
optymalizacja procesów produkcyjnych
dzięki automatyzacji przepływu materiału.
W produkcji wielkoseryjnej liczy się każda milisekunda, a efektywność jest najważniejszą zaletą. Jednak nie
zawsze możliwe jest osiągnięcie maksymalnej efektywności, mimo zastosowania automatyzacji. W przypadku
japońskiego dostawcy komponentów dla przemysłu samochodowego Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd., przed DMG
MORI Systems postawiono szczególne wyzwanie, a japońska fabryka w Nagano z dumą oznacza swoje produkty
„made in Japan”. Marka Tsuzuki ma pełne zaufanie
przemysłu samochodowego i wytwarza między innymi
gotowe komponenty podwozia, przekładni i silników. Dla
zakładu produkcyjnego w Tajlandii Tsuzuki poszukiwało

Częściowo zautomatyzowana linia produkcyjna z dwiema
połączonymi NHX5000 i jedną NVX7000

linii produkcyjnej, na której można równolegle obrabiać
trzy różne elementy przekładni. Dzięki wieloletnim
doświadczeniom w optymalizacji procesów obróbkowych
i realizacji różnorodnych projektów DMG MORI Systems
wspólnie z Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd. stworzyli częściowo zautomatyzowaną linię produkcyjną z dwiema
połączonymi NHX5000 i jedną NVX7000. Wymiana detalu odbywa się tak jak wcześniej w sposób manualny – tak,
aby maksymalnie skrócić czas pomiędzy poszczególnymi
krokami obróbki. Dzięki automatyzacji DMG MORI Systems,
firma Tsuzuki mogła zarówno zwiększyć produktywność,
jak i zoptymalizować czasy obróbki – sukces na całej linii.

Zalety:
›› prosta wymiana detali
›› manualny transporter umożliwia prosty transport

ciężkich detali
›› częściowo zautomatyzowana linia produkcyjna –
niezwykle elastyczna produkcja

Zakres dostawy: NHX5000 + NVX7000 + łożysko oprzyrządowania do
mocowania + transporter + transporter systemu mocowania + wyciąg
systemu mocowania + jednostka do przenoszenia systemu mocowania
Klient: Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd.

OSZCZĘDNOŚCI

WYTWARZANIE

PRZECHOWYWANIE

ZASTOSOWANIE
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Koszty energii pod kontrolą.
Obniż zużycie prądu z nowym GILDEMEISTER energy monitor.
Trwała obniżka kosztów i optymalizacja zużycia
energii to podstawy efektywnego zarządzania
energią. GILDEMEISTER energy monitor analizuje wszystkie pobory prądu i dzięki inteligentnym
funkcjom, pozwala rozpoznać potencjały

obniżenia kosztów, ustala kroki postępowania
oraz wspiera realizację projektu. Dzięki temu
zaoszczędzone zostają koszty energii, a Państwa
przedsiębiorstwo nadal jest konkurencyjne na
rynku.

Nasi eksperci wypracują dla Państwa optymalne rozwiązanie z obszaru efektywności energii,
z gwarancją obniżenia kosztów prądu. Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszej oferty specjalnej.

Funkcje

Zalety

• szczegółowe analizy zużycia energii
• raporty energetyczne poprzez
kliknięcie myszką
• dopasowanie pozycji kosztowych
• ocena efektywności dzięki
wskaźnikom energetycznym

• niewielka potrzeba integracji
• prosty dostęp poprzez przeglądarkę internetową
• intuicyjna obsługa
• przejrzyste koszty energii dla całego
przedsiębiorstwa
• wg ISO 500001

GILDEMEISTER energy solutions
Tel.: +49 (0) 931 250 64-120 | Fax: +49 (0) 931 250 64-102
energysolutions@gildemeister.com | www.energy.gildemeister.com
a+f GmbH: Carl-Zeiss-Straße 4 | 97076 Würzburg | Niemcy
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Usługi serwisowe
Dostęp do części zamiennych
Szkolenia przeprowadzane przez
o zasięgu światowym
Świętuj z nami 20-lecie DMG MORI Used
producenta
Machines

LifeCycle Services
LifeCycle Services –
oferujemy więcej niż tylko obrabiarkę
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serwis & części zamienne

Dr. Maurice Eschweiler
Członek Zarządu
DMG MORI SEIKI
AKTIENGESELLSCHAFT

Thomas Wolf
Członek Zarządu
DMG MORI SEIKI Services GmbH

„Całodobowa dostępność to dla naszych
klientów najważniejsza
zaleta. Dzięki temu
gwarantujemy maksymalną wydajność
i dostępność obrabiarki.“

„Nasza codzienna
praca polega na polepszeniu jakości naszych
usług serwisowych,
ponieważ klient jest
dla nas najważniejszy!“

+48 (0) 62 74 28 285

LifeCycle

Top-Service

ce
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Nasze kompetencje
to dla Państwa gwarancja
produktywności.

Klienci DMG MORI stawiają naszemu serwisowi
wysokie wymagania. Ten, kto produkuje obrabiarki
premium, musi również oferować najlepszy serwis.
Dlatego DMG MORI LifeCycle Services dba o wykwalifikowaną kadrę, krótkie czasy reakcji na zgłoszenia
klientów, całodobową osiągalność oraz maksymalną
dostępność części zamiennych. Usługi serwisowe
DMG MORI to gwarancja obsługi na najwyższym
poziomie.

e
Top-S

Całodobowa dostępność dla naszych klientów
to priorytet DMG MORI LifeCycle Services. Dlatego
stworzyliśmy bezpłatny serwis hotline 24 / 7. Nasi pracownicy odbierają każdy telefon i przekazują zapytania
do doświadczonych techników serwisu hotline, którzy
bardzo szybko oddzwaniają do każdego klienta, rozwiązując ponad połowę problemów podczas rozmowy telefonicznej – to wszystko bezpłatnie. Dzięki temu możemy zagwarantować naszym klientom szybką pomoc
zawsze i wszędzie, zachowując maksymalną dostępność obrabiarki. DMG MORI LifeCycle Services – kompetencja, bezpieczeństwo i niezawodność.

Usługi serwisowe
dmg mori.

Sz
y

LifeCycle Services –
całodobowa dostępność
dzięki hotline 24 / 7.

_	bezpłatny serwis hotline 24 / 7 –
całodobowa osiągalność
_	ponad 2.500 certyfikowanych pracowników serwisu na całym świecie
_	143 spółki odpowiedzialne za
sprzedaż i serwis – maksymalna
bliskość do naszych klientów
_	nasi technicy posiadają średnio
ponad 10 lat doświadczenia
zawodowego

Szybkość &
dostępność

_	priorytetowa obsługa
telefonicznych zapytań klientów
_	szybki telefon zwrotny (z reguły
w przeciągu jednej godziny)
_	60 % wszystkich zapytań
rozwiązywanych jest już w trakcie
rozmowy telefonicznej
_	ponad 270 doświadczonych pracowników hotline na całym świecie
_	serwis w przeciągu 24 h u klienta
w firmie

Zad

o w ol

Wyjątkowe szkolenia z know-how
producenta
_	ponad 200 wysoko wykwalifikowanych ekspertów szkoleniowych –
najlepsze wykształcenie operatorów
obrabiarek i pracowników utrzymania
ruchu
_	11 spółek szkoleniowych na całym
świecie
_	indywidualne szkolenia u klientów
w firmie

e nie
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Zestawy do konserwacji
DMG MORI.
Natychmiastowa
dostępność części
zamiennych na
całym świecie

Know
-ho
w
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od
ta
en
uc

do

–30 %

zalety
_	wszystkie najważniejsze
części szybko zużywające się
w jednym zestawie
_	optymalnie dopasowane
do poszczególnych typów
obrabiarek
_	zestawy skompletowane przez
naszych ekspertów
_	oryginalne części zamienne
w najwyższej jakości
_	oszczędność do 30 % dzięki
atrakcyjnym cenom pakietów
_	większa dostępność i produktywność obrabiarki
_	zabezpieczenie przed kosztownymi naprawami

w stos. do pojedynczego zamówienia

Nasz wynik
ankiety*:
zadowoleni klienci.

ry

gi

na

ln e

czę

ści za m ie n ne

e Services

_	
7 centrów części zamiennych na
całym świecie
_	dostępność części zamiennych: 95 %
_	170 mln € zapasy części zamiennych
na całym świecie
_	ponad 100.000 różnych części
zamiennych na magazynie, tylko
w samym Geretsried
_	5 mln € inwestycje w nasze
globalne centrum części serwisowych
w Geretsried
_	dostępność części zamiennych dla
obrabiarek wyprodukowanych po 1970

Oryginalne części
zamienne w pakiecie!

O

e k li e n t

a

_	łączna ocena zadowolenia
z serwisu: 2,0
_	ocena jakości & ekspertyz
serwisu: 1,7
_	ocena dostępności części
zamiennych: 1,9
_	ocena zadowolenia
z hotline: 2,1
*wg niemieckiej skali ocen szkolnych od 1 do 6
(gdzie 1 jest najlepszą oceną, a 6 najgorszą)

Przykład: zestaw do konserwacji
dla centrum obróbkowego DMC 105 V

Przykład: zestaw do konserwacji
dla tokarki CTX 600 linear

W zależności od typu obrabiarki

od 190,– €

Zestaw do konserwacji wrzecion
zalety
_	profesjonalne wsparcie
w konserwacji wrzecion
_	wszystkie komponenty
w jednym systemie

„Dzięki produktom z obszaru dodatkowego wyposażenia
i doposażenia maszyn DMG MORI można znacznie
zwiększyć wydajność i produktywność naszych obrabiarek.“

_	optymalnie dopasowane
do konkretnego systemu
mocowania narzędzi
_	większa dostępność
i produktywność obrabiarki

christian scheid
prezes zsm zertz + scheid
maschinenbau- und handelsgesellschaft mbh
Dostępność
dla systemów mocowania SK40, SK50,
HSK-63 i HSK-100.

od 1.549,–

€
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DMG MORI Academy to gwarancja
zindywidualizowanych koncepcji szkoleniowych.

części zamienne

DMG MORI Spare Parts – szybka
dostępność części zamiennych na całym świecie
niemcy
3
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usa

chiny
indie
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japonia

7

tajlandia

Globalna sieć zaopatrzenia w części zamienne
1

niemcy

5

Global Parts Center,
Geretsried
2

Indian Parts Center,
Chennai

japonia

6

Global Parts Center,
Nara
3

usa

rosja

Russian Parts Center,
Moskwa

tajlandia

Thailand Parts Center,
Ayutthaya
7

American Parts Center,
Dallas
4
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indie

uno 20 | 40

chiny
UNO 20 | 40
Wyjątkowe urządzenie
hightech do ustawiania
narzędzi poza obrabiarką

China Parts Center,
Szanghaj

Tylko oryginalne części zamienne DMG MORI
gwarantują Państwu maksymalne bezpieczeństwo
produkcji.

zalety
_	globalna sieć logistyczna z 7 magazynami
części zamiennych na 3 kontynentach
(powierzchnia magazynowa: ponad 60.000 m2)
_	dostępność części zamiennych > 95 %
_	oryginalne części zamienne, bezpośrednio
od producenta
_	szybka dostawa do 86 krajów
_	ponad 100.000 różnych artykułów na magazynie – w samym tylko Geretsried realizacja
ponad 20.000 zamówień / miesiąc

Monitor TFT BF 155
z klawiaturą

_ ponad 600 ton części wysyłanych rocznie
transportem lotniczym
_	zoptymalizowane koszty w przypadku zwrotów
_	dostępność części nowych i zamiennych
_	wiele części zamiennych dostępnych jest
także dla maszyn wyprodukowanych po
1970 roku
_	zamówienie poprzez 24 / 7 serwis hotline –
jeszcze szybsza wysyłka
_ certyfikowane procesy wg DIN ISO 9001
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Zalety:
›› Wymiana na własną rękę, bez najmniejszych
problemów.
›› Jednostka z przednim panelem ze stali nierdzewnej, wbudowaną klawiaturą i szybą ochronną.
›› Zestaw akcesoriów: zestaw montażowy,
przewód, wtyczka zasilania, klawisze
Dostępność:
dla wszystkich sterowań HEIDENHAIN iTNC 530 /
MillPlus / MillPlus IT (ID 2833657)

dane techniczne

zamiast 3.015,– €

tylko 2.290,–

€

od 6.990,–

€

zakres pomiaru:
X = +200 do –50 mm
Z = 400 mm
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szkolenia

DMG MORI Academy:
najlepsze kompetencje
szkoleniowe z jednego
źródła.
Jeśli chodzi o szkolenia światowej klasy,
DMG MORI Academy jest najlepszym wyborem. Na całym świecie, nasi klienci stawiają na
kompetencje szkoleniowe bezpośrednio od
producenta. Jako największe na świecie centrum szkoleniowe z obszaru CNC, DMG MORI
Academy kształci nie tylko techników serwisu,
lecz także przeprowadza szkolenia z obszaru
obsługi, programowania i prewencyjnego utrzymania w ruchu obrabiarek. Nasze know-how to
gwarantowany sukces – zamów kurs już dziś!

Kontakt: training@dmgmori.com

›› 11 centrów szkoleniowych na całym świecie,

NOWOŚĆ – Wernau (DE), Uljanovsk (RU)
w trakcie budowy
›› Ponad 200 wykwalifikowanych ekspertów
szkoleniowych na całym świecie dba
o kształcenie operatorów obrabiarek
i pracowników obszaru utrzymania ruchu
›› 50 obrabiarek szkoleniowych o wartości
> 14 mln €
›› 50 salek szkoleniowych, z ponad 300 komputerami / stanowiskami do nauki programowania
›› Szkolenia serwisowe gwarancją
maksymalnego bezpieczeństwa procesów
produkcyjnych

Narzędzia
dydaktyczne

Przyszłościowe i praktyczne wykształcenie to
gwarancja wydajnej produkcji: zarówno w zakładzie produkcyjnym jak i w procesie kształcenia identyczne jak w sterowaniu oprogramowanie DMG Programming / Training
umożliwia Państwu programowanie i przeprowadzanie szkoleń, niezależnie od obrabiarki.
Dodatkowo jest to gwarancja większej dostępności maszyny i redukcji błędów w programach testowych na PC.
Kontakt: Christian Ortmeyer
E-Mail: teachware@dmgmori.com

DMG Programming /
Training Software

od 1.450,–

€

Pomiar & Kontrol a

UNO 20 | 40 – Urządzenie do
ustawiania narzędzi z gwarancją
maksymalnej produktywności
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zalety
_	zoptymalizowana wg FEM konstrukcja
z żeliwa szarego, stabilna termicznie
_	modułowa koncepcja
_	średnica do ø 100 mm
(droga przesuwu w osi X do –50 mm)
_	19-calowy, kolorowy monitor
_	precyzyjne ustawianie

„Najważniejszą zaletą
UNO 20 /40 jest wizualna
kontrola ostrza narzędzia
oraz 45-krotne powiększenie.“

martin knödlseder,
manager toolshop global
technology eu, sumida ag

Opcje:
›› NOWOŚĆ – Autofocus do automatycznego

ustawiania ostrości ostrza
›› NOWOŚĆ – manualny system Balluff

(czip RFID)
›› NOWOŚĆ – druga kamera

do pomiaru wzniosu kłów
›› 24-calowy monitor dotykowy
›› komfortowa szafa systemowa
›› adapter odkładczy
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obrabiarki uży wane

dmg mori Used Machines:
Państwa dostawca
używanych obrabiarek
DMG MORI.
zalety
_	największa oferta obrabiarek
używanych DMG MORI na całym
świecie – od 20 lat na rynku
_	oferty dostępne od ręki
_	wyjątkowy wybór
_	certyfikowana jakość
_	atrakcyjne oferty finansowania
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CTX beta 800
2-osiowa uniwersalna tokarka
z osią C i napędzanymi narzędziami

Świętuj z nami jubileusz 20-lecia DMG MORI Used Machines!
Nasze specjalne oferty jubileuszowe:
nr

obrabiarka

070847

CTX beta 1250 4A

Uniwersalna tokarka

rodzaj technologii rok prod.

2010

cena cennik. cena specjalna

459.100,– €

399.900,– €

070826

NZ 1500T3Y3

Uniwersalna tokarka

2011

523.930,– €

456.900,– €

085000

MSL 42-7

Automat tokarski

2011

208.345,– €

183.900,– €

190025

NT 4300DCG/1500SZ

Centrum obróbkowe do kompletnej obróbki Turn-Mill

2011

835.900,– €

699.900,– €

050717

DMC 635 V ecoline

Pionowe centrum obróbkowe

2011

85.200,– €

67.900,– €

065034

DMC 55 H ecoline

Poziome centrum obróbkowe

2008

230.910,– €

159.900,– €

130029

DMU 80 FD duoBLOCK®

Uniwersalne centrum 5-osiowe

2009

617.300,– €

419.900,– €

050766

NVX 5080/40

Pionowe centrum obróbkowe

2011

179.250,– €

157.900,– €

063870

NHX 5000

Poziome centrum obróbkowe

2011

371.990,– €

295.900,– €

055018

HSC 55 linear

Precyzyjne centrum obróbkowe high-speed-cutting

2011

364.820,– €

321.900,– €

Wyposażenie

Obrabiarka używana:
Rok produkcji: 2013
Nr obrabiarki: 070868

tylko

214.900,– €

wrzeciono główne ISM102 z przelotowym mechanizmem zacisku
ø 95 mm, przeciwwrzeciono ISM 52, oś C, oś Y zamiast konika,
pakiet do obróbki pręta dla CTX beta z ø 95 mm, wydajna pompa
na chłodziwo 12 bar, 23 l/min, zgarniakowy transporter wiórów
CTX beta, DMG Netservice

CNC-SCOUT – wyszukiwanie
obrabiarki w odpowiedniej konfiguracji
online:

cnc-scout.dmgmori.com

DMG MORI SEIKI Polska Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 7, 63-300 Pleszew
Tel.: +48 (0) 62 742 80 01, Fax: +48 (0) 62 742 81 14
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com
Impressum: Journal – dmg mori
journal dla klientów i zainteresowanych. Wydawca i odpowiedzialny za treść: DMG Europe Holding AG (Dübendorf, Szwajcaria). Koncepcja, forma, opracowanie, organizacja i zdjęcia: Montfort Werbung, A-6833 Klaus. Nakład: 600.000 sztuk.
Wszystkie ceny podane w niniejszym wydaniu Journala bazują na cenach cennikowych (w EUR, wliczając koszty opakowania, transportu i podatku VAT). Z tego względu mogą one różnić się od cen obowiązujących w innych krajach, ze względu na np. wahania kursów walut. Zastrzega się zmiany cen, zmiany techniczne,
dostępność obrabiarek oraz sprzedaż w międzyczasie. Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.
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Zanim obrabiarka używana lub prezentacyjna zostanie u Państwa uruchomiona, zostaje
poddana szczegółowemu programowi kontrolnemu. Wszystkie komponenty są sprawdzane
w najdrobniejszym szczególe. W przypadku
odchylenia od stanu optymalnego nasi eksperci
doprowadzą maszynę do najlepszego stanu.
Części zużyte oraz elementy niefunkcjonujące
w 100 % wymieniane są w zasadzie na nowe,
oryginalne części zamienne.
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