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ZAMĚŘENO NA UŽIVATELE.
Šest reportáží z oborů.

ROBOTICKÝ SYSTÉM RS 1.
Produktový speciál.

Z FIRMY.
Hermle Bike Maraton.



Firma Hermle AG si v roce 2021 vedla dobře a očekává celoroční přírůstek obratu 
20 % až 25 %. Příchozí objednávky se za prvních devět měsíců roku 2021 zvýšily o 
75,1 %, na 309,9 milionů eur. 

Trend dobrých zakázek pokračoval i v říjnu, i když se ve třetím čtvrtletí v důsledku 
dohánění výroby a kvůli větším individuálním projektům zvýšená poptávka poněkud 
normalizovala. V posledním kvartálu poroto počítáme s velmi vysokým vytížením. 
Předpokladem je, že případné výpadky z důvodu narůstající incidence covidu 19 a 
značného narušení dodavatelského řetězce budeme moci i nadále kompenzovat inter-
ními opatřeními, jako jsou vícepráce, konstruktivní změny nebo přechod k alternativ-
ním dodavatelům. Tradičně dobře naplněné skladové zásoby Hermle, které slouží jako 
nárazník pro kolísání poptávky a výpadky v dodávkách, se z velké části vyprázdnily 
kvůli intenzivnímu obchodování ve třetím čtvrtletí. 
Z dnešního pohledu zahájí Hermle rok 2022 opět se solidní základnou objednávek.  
 
Günther Beck, člen představenstva pro finance a informační technologie

navzdory všem negativním zprávám se nyní díváme do budoucnosti opět trochu 
pozitivněji. I v této náročné době jsme byli schopni udržet co nejstabilnější pracov-
ní sílu, 1  300 zaměstnanců. Navíc se nám podařilo zvýšit počet studentů odborné 
přípravy a současně všechny absolventy převést do trvalého pracovního poměru. V 
srpnu jsme po více než roce ukončili „kurzarbeit“ a díky naší dlouhodobě plánované 
personální politice dokážeme rychle a pružně reagovat na aktuální oživení, aniž by 
se to dotklo zaměstnanců společnosti. 
Náš výrobní boom v oblasti automatizačních řešení se rovněž vyplácí. V roce 2021 
jsme tak – kromě standardizovaných 3- a 5osých obráběcích center – expedovali a 
instalovali četné automatizační systémy, jako manipulační systém HS flex / HS flex 
heavy a robotické systémy RS 05-2 a RS 1. Více si o tom přečtete v reportážích zá-
kazníků v tomto vydání.

Představenstvo společnosti Hermle AG by rádo využilo této příležitosti a poděkova-
lo všem našim zákazníkům, kteří nám i v době této krize projevili důvěru a zajistili 
si tak dlouhodobé a korektní partnerství. Stejný dík patří zaměstnancům ve všech 
lokalitách, protože především díky jejich nasazení, které není samozřejmostí, je 
umožněno současné oživení.

Zleva doprava: Günther Beck, Benedikt Hermle a Franz-Xaver Bernhard,  
představenstvo společnosti Maschinenfabrik Berthold Hermle AG

Vážení obchodní partneři, 
milé kolegyně a kolegové,

ÚVODEM.



Koronavirová pandemie postavila odbyt Hermle před řadu výzev: prezentace nových 
produktů, návštěvy ve firmě nebo u našich zákazníků a zájemců v jejich firmách. 
Pomocí online událostí, jako byly Hermle Moves a četné virtuální workshopy, byly 
alespoň částečně kompenzovány osobní kontakty. Na veletrzích EMO a Fakuma jsme 
konečně mohli zase přičichnout k veletržnímu prostředí – i když to bylo stále ještě 
opatrné. Workshopy jsme začali znovu pořádat i prezenčně. Když mluvíme o prezen-
taci: Již nyní se těšíme na nadcházející Open House od 26. do 29. dubna 2022 a srdeč-
ně Vás tím zveme k účasti. Vzhledem k rostoucí poptávce z prostředí Průmyslu 4.0  
se náš vývoj zaměřuje na nové automatizační a digitalizační moduly pro propojené 
výrobní systémy. V rámci toho jsme v roce 2021 představili kompaktní robotický 
systém RS 1, který lze použít pro automatizaci šesti různých modelů strojů Hermle. 
Do výrobního systému Hermle tak lze integrovat i externí stroje, jako měřicí a čisticí 
zařízení nebo dopravní systémy bez řidiče. V této oblasti se budeme aktivně angažo-
vat a budeme pokračovat v rozvoji automatizace.

Franz-Xaver Bernhard, člen představenstva pro výzkum a vývoj a odbyt

Téměř přesně před dvěma lety se konal slavnostní výkop stavby rozšíření naší pro-
vozovny v Zimmern o.R. S novým, ultramoderním závodem na výrobu plechu jsme 
přidali další velký segment výroby Hermle do provozovny, kde je již usídlena výroba 
lože stroje z minerálního odlitku. Více než 40 zaměstnanců zajišťuje plynulou výrobu 
dílů kabin, obložení a četných drobných plechových dílů. Přitom se spoléháme nejen 
na intenzivní ruční práci, jako např. v oblasti svařování a ohraňování, ale také na ultra-
moderní, vzájemně propojené laserové děrovací systémy a systém skladování plechů 
s více než 400 skladovými místy. 

Investice do výroby plechu ve výši přes 15 milionů eur je jedním z největších sta-
vebních opatření za posledních 10 let. V současné době rozšiřujeme naše třískové 
obrábění kovů o další horizontální obráběcí centrum a také investujeme do opatření 
na zajištění kvality v našich provozovnách. Při své návštěvě u nás si můžete kdykoliv 
udělat obrázek o naší výrobě a produktech.

Benedikt Hermle, člen představenstva pro materiální hospodářství, výrobu a servis

Obrázky z nové výroby plechu v provozovně v Zimmern o.R.

ÚVODEM.
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VÝROBKY.

RS 1 STÁLE SPO-
LEHLIVÝ PROCES.
Robotický systém pro plně automatickou manipulaci s paletami a obrobky.

RS 1 je plnohodnotná kombinovaná buňka pro maximální flexibilitu a produktivitu. 
Koncepce regálových zásobníků zajišťuje obzvláště dlouhou dobu nezávislého chodu 
stroje. Výměna podavačů a přípravků probíhá automaticky a plnohodnotné osazova-
cí stanoviště umožňuje osazování palet a nosičů obrobků paralelně s hlavním časem. 

Díky tomu je robotický systém vhodné automatizační řešení pro mnoho podniků.

Ještě více informací včetně animace naleznete na www.hermle.de/RS1 
nebo v našem virtuálním showroomu www.hermle.de/showroom

LIBOVOLNÁ KONFIGURACE 
RS 1 můžete použít s jedním strojem nebo pro navýšení výroby propojit se dvěma 
stroji – a to i dodatečně. Bez problémů lze také systém rozšířit, např. o třetí regálový 
modul, čisticí zařízení, měřicí stroj nebo přepravní systém bez řidiče (FTS). 

KOMPAKTNÍ AUTOMATIZACE
Díky instalační ploše pouhých 12 m2 nabízí robotický systém RS 1 vždy volný 
přístup k pracovním prostorům strojů. Nezávisle na tom, zda je připojeno jedno nebo 
dvě obráběcí centra. 

VARIABILNÍ VOLBA STROJE
Celková koncepce RS 1 funguje s různými obráběcími centry Hermle: C 12, C 22,  
C 250, C 32, C 400 nebo C 42. Přitom vůbec nezáleží na tom, zda jsou propojeny 
dva stejné nebo dva různé stroje. 

AUTOMATICKY VYRÁBĚT VÍC
NC řízený upínač s dlouhým zdvihem a podavače umožňují plně automatickou výmě-
nu obrobků. Inovativní robotický systém RS 1 v kombinaci se zásobou jednotlivých 
dílů v plynule nastavitelných univerzálních matricích tedy automaticky zvýší produk-
tivitu. 

JEDNODUCHÁ MANIPULACE
Systém RS 1 je zcela integrován do softwarového světa Hermle, a proto se snadno 
obsluhuje prostřednictvím dotykové obrazovky – a to jako samostatný stroj. Manuál-
ní zásahy téměř neexistují.

INTUITIVNÍ OBSLUHA S HACS
S HACS máte na očích jsou všechny relevantní údaje, jako přehled systému, výrobní 
postupy, postupové schéma a přehled nástrojů. Kdykoliv můžete ovlivnit prioritu 
obrábění – pouhým přetažením myší při optimální vizualizaci na obrazovce.  
V případě dvou strojů jsou stroje řízeny systémem SOFLEX.



hohner-postpress.com

UŽIVATELÉ.

Firma Hohner Maschinenbau je jako doma ve složité a přesné výrobě. Proč toto know-how nerozšířit a  
nevytvořit další pilíř výroby jako smluvní výrobce? Tento výrobce strojů se dvěma roboticky  
automatizovanými 5osými obráběcími centry Hermle optimisticky podniká rozhodující krok.

nahoře Obsluha stroje Samuel Emeka kontroluje matrici s obrobenými komponentami pro úzké sešívací hlavy. vpravo Nové zařízení Hermle nahrazuje šest samostatných strojů 
a díky robotické automatizaci je podstatně produktivnější. dole Kromě litiny, plastu, hliníku a ocelí se ve firmě Hohner Maschinenbau na stroji C 400 U a C 650 U obrábí i mosaz. 

Grafický průmysl se dostal pod tlak ještě před covidem: Z inter-
netu se stala silná komunikační platforma se širokou škálou odby-
tových kanálů. Individuální oslovení uživatelů činí online svět 
atraktivním pro marketingové stratégy. Avšak s digitalizací nabírá 
klasický tiskový produkt trend k individualizaci – tisk se stává 
osobní záležitostí. Společnost Hohner Maschinenbau GmbH, která 
vyvíjí stroje pro grafický průmysl, proto již delší dobu kromě 
svých klasických sběracích a sešívacích strojů pracuje současně 
na řešeních pro digitální zpracování a nedávno oba světy spojila 
do jednoho modulárního systému. „Jednu základnu lze rozšířit až o 
pět variant osazování. Od sběracích a sešívacích strojů, přes mo-
dul křížového skladu, věže, skládačky až po digitální modul. Stroj 
roste s potřebami tiskárny,“ vysvětluje Peter Schöllhorn, ředitel 
společnosti Hohner Maschinenbau GmbH.

Aby bylo možné každé zařízení individuálně přizpůsobit, musel 
Schöllhorn změnit výrobu: Reorganizoval strojový park a hledal 
řešení, které je produktivnější i při menší kusové výrobě. Chtěl 
omezit vertikální rozsah výroby a interně zpracovávat již jen vy-
soce kvalitní výkresové díly se speciálními požadavky na kvalitu – 
ideálně 24 hodin denně. Zde vstoupila do hry firma Maschinenfab-
rik Berthold Hermle AG. 

PŘESNOST 24/7

Požadavky na manipulaci a obrábění různých dílů v různých  
rozměrech včetně různých přípravků splnila kombinace strojů  
C 650 U a C 400 U. Mezi dvěma 5osými stroji je umístěn výkonný 
robot RS 3, který je plně automaticky osazuje. Tyto stroje ve spo-
lečnosti Hohner nahrazují šest stávajících zařízení, což dokazuje, 
že Schöllhornovi nešlo o rozšíření kapacity, ale o zvýšení produk-
tivity. A ono to zafungovalo: „Stroje běží bezchybně a produktivita 
se zvýšila ze 30 na 80 procent.“
Kromě toho se výrobce strojů dostává do nových dimenzí výroby, 
jak ředitel poznamenává: „Nyní můžeme nabídnout přesnost, 
které jsme dříve dosahovali jen s obtížemi.“ A Hohner ví, co přes-

OTEVŘENI 
NOVINKÁM

nost znamená: V hlavě sešívačky se 160 dílů pohybuje rychlostí 
18 000 taktů za hodinu. Pokud není povrch vyroben na setinu 
milimetru přesně, nepoběží to hladce. „Složitost a obtížnost pro 
nás nejsou problémem. Proto chceme 
toto know-how nabídnout i dalším spo-
lečnostem,“ vysvětluje Schöllhorn vkro-
čení do smluvní výroby a dodává: „Nevi-
dím smysl na vysoce kvalifikovaném 
zařízení vyrábět díly, které mohu levněji 
koupit. Raději na strojích Hermle vyrá-
bíme složité a vysoce náročné díly pro interní i externí účely.“ 

Podle něj má investice ještě jednu výhodu – vysílá důležitý signál: 
„Společnost, která je založena na nejnovějších technologiích, je 
přesvědčivějším argumentem pro budoucí studenty odborné pří-

pravy a pro další specia-
listy. Ukazuje to, že jsme 
společnost odolná vůči krizi 
a orientovaná na budouc-
nost.“

„STROJE BĚŽÍ BEZCHYBNĚ A  
PRODUKTIVITA SE ZVÝŠILA Z 30 
NA 80 PROCENT.“ Hans-Peter Schöllhorn

Zleva doprava: Helmut Müller, Hermle HPV GmbH, s týmem společnosti Hohner Maschinenbau GmbH: vedoucí skupiny CAD CAM Stefan Heitzmann, ředitel Hans-Peter Schöllhorn, vedoucí  
týmu CNC obrábění Burhan Pitzner, programátor CAD CAM Tobias Habel, vedoucí výroby Andreas Hennemann, obsluha stroje Samuel Emeka samostatný obrázek Nosná kladka: Ve skříni  

vysokorychlostní sešívací hlavy se bude později pohybovat 160 dílů rychlostí 18 000 taktů za hodinu. Pokud není povrch vyroben na setinu milimetru přesně, nepoběží to hladce.

Nezkrácené články si můžete přečíst na www.hermle.cz v části Média / Zprávy uživatelů.
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hamiltoncompany.com

UŽIVATELÉ.

rodní vědy znamenala tato 5osá technologie výrazné zvýšení 
proveditelné složitosti vyráběných součástí. „Rozhodujícím fakto-
rem pro opětovnou investici u firmy Hermle byla kontinuita  
automatizačního řešení a kvalita spolupráce,“ vysvětluje Morell. 

MĚNÍ SE PODAVAČ

Od června 2021 jsou v provozu dva nové stroje C 12 U s robotic-
kým systémem RS 05-2. Zařízení i robot se obsluhuje prostřed-
nictvím systému Hermle-Automation-Control-System (HACS). 
„Tento systém prakticky vezme operátora za ruku a provede ho 
nezbytnými kroky programování,“ chválí Morell. Předzásobení a 
přísun polotovarů dlouhých 20 až 150 milimetrů probíhá přes zá-
suvkový zásobník. „Kromě prototypů jsme zřídili i výrobu stan-
dardních dílů, kterých musíme ročně obrobit zhruba 4000 kusů. 
Jsou připraveny v jedné z pěti zásuvek pro případ, kdyby nebyla 
příliš vytížena kapacita malosériové nebo prototypové výroby. 
Jakmile je volná kapacita, systém je automaticky naplánuje do vý-
roby,“ vysvětluje Morell. Aby to i přes různé rozměry dílů spoleh-

livě fungovalo i při bezobslužných směnách, integrovala firma 
Hermle do robotické buňky speciální funkci: Ve stanici podavače 
je k dispozici osm párů podavačů, které robot v případě potřeby 
automaticky vymění. 
Na nových zařízeních aktuálně pracují dva CNC programátoři a 
čtyři pracovníci obsluhy stroje: „Navýšili jsme pracovní sílu ze-
jména proto, abychom mohli díly, které byly vyráběny na třech 
předchozích strojích, co nejrychleji přeprogramovat a převést na 
nová obráběcí centra,“ vysvětluje Morell. „Pak pro nepřetržitý 
24hodinový chod stroje potřebujeme už jen dvě člověkohodiny a 
můžeme využít plný potenciál automatizovaných zařízení.“ Jak je 

Od června 2021 běží u firmy Hamilton dva stroje C 12 U s robotickou automatizací.  
Vedoucí týmu Luca Morell je nadšený – z vysokého stupně integrace řešení  
Hermle a z partnera, který rozumí technickým problémům a dodržuje své sliby.  

Hlavní sídlo firmy Hamilton Bonaduz AG v Bonaduz ve Švýcarsku.

Firma Hamilton ve svých hlavních pobočkách v Bonaduz a Do-
mat/Ems ve Švýcarsku vyvíjí a vyrábí inovativní plicní ventiláto-
ry, pipetovací roboty a další automatizační řešení. Tato rodinná 
firma si zakládá na vysoké úrovni vertikální integrace, aby byla 
soběstačná a splňovala vysoké kvalitativní nároky na zdravotnic-
ké přístroje. „Když asi před rokem a půl prudce narostl objem na-
šich zakázek, bylo jasné, že tolik zakázek s tehdejšími stroji už 
nezvládáme. Tehdy jsme si uvědomili: Nastal správný čas investo-
vat,“ říká Luca Morell, vedoucí týmu Production Milling Vertical 
ve společnosti Hamilton. Tři samostatné stroje měly být nahraze-
ny efektivnějšími, automatizovanými zařízeními. Požadavky na 
automatizaci byly stejně vysoké jako na vlastní proces frézování: 
Ve firmě Hamilton očekávají nejvyšší možné tolerance tvaru a po-
lohy navzdory tenkostěnným a křehkým obráběným součástem.

To, že Hermle dosahuje požadovaného výkonu a přesnosti, doká-
zal výrobce strojů z Gosheimu již před zhruba dvěma lety: Tehdy 
firma Hamilton investovala do jednoho stroje C 42 U a jednoho  
C 32 U, oba se systémem HS flex. Pro výrobce přístrojů pro pří-

Zleva doprava: Flavio Bass, vedoucí projektu Production Mechanics u firmy Hamilton, 
Christian Simon, oblastní vedoucí prodeje firmy Hermle (Švýcarsko) AG, Luca Morell, 
vedoucí týmu Production Milling Vertical u firmy Hamilton.

nahoře Firma Hamilton nahradila tři samostatné stroje dvěma efektivnějšími 
zařízeními Hermle s automatizací. Automatizovaný svěrák byl přitom nutností.

„TECHNOLOGIE FASCINUJE.“
Fadri Pitsch 

Nezkrácené články si můžete přečíst na www.hermle.cz v části Média / Zprávy uživatelů.

AUTOMATIZACE  
PRO DÝCHÁNÍ

tento potenciál vysoký, může pouze odhadovat a zmiňuje zvýšení 
produktivity o 25 až 30 procent ve srovnání s předchozím třemi 
stroji. 

nahoře Fadri Pitsch osazuje matrice polotovary a připravuje stroji C 12 U 
dostatek práce pro další směnu bez obsluhy.



VÝROBKY.

Provozy, které vyrábějí hodně obrobků do hmotnosti 5 kg, mohou se systémem RS 05-2 docílit vyšší úrovně. A to 
úrovně plné automatizace. Právě v přesném strojírenství a lékařské technice uplatňuje robotický systém všechny 
své přednosti: kompaktnost, variabilní zásobník, flexibilitu při použití upínacích prostředků a podavačů. Nově vy-
vinutá výměna prstů na podavači přitom poprvé umožňuje skutečně flexibilní výrobu v malých robotech – stejně 
jako dvojitý podavač pro ještě rychlejší, plně automatickou výměnu obrobků. Robotický systém RS 05- 2 lze přitom 
připojit k různým obráběcím centrům Hermle: C 12, C 22, C 32, C 250 nebo C 400. 

PODAT. UPNOUT. PŘEDZÁSOBIT. OBROBIT. NEPŘETRŽITĚ.

Ještě více informací a výstižnou animaci naleznete v našem  
produktovém speciálu na www.hermle.de/rs05-2 nebo v našem nově zřízeném virtuálním 

showroomu www.hermle.de/showroom.. Videonahrávku zařízení včetně výměny prstů  
naleznete na našem kanálu YouTube www.youtube.com/HermleAG.

5násobný zásuvkový zásobník s univerzálními matricemi pro individuální a velkoobjemové předzásobení obrobky. Dvojitý podavač s nejrůznějšími prstovými podavači 
pro vyšší produktivitu.

RS 05-2
ROBOTICKÝ SYSTÉM S AUTOMA-
TICKOU VÝMĚNOU PRSTŮ. 

ZÁSUVKOVÝ ZÁSOBNÍK UVNITŘ ZÁSUVKOVÝ ZÁSOBNÍK ZVENKU DVOJITÝ PODAVAČ
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lugauer-gmbh.com

Nezkrácené články si můžete přečíst na www.hermle.cz v části Média / Zprávy uživatelů.

Firma Lugauer GmbH v Jenbachu se kromě výroby přípravků a nástrojů specializuje na přesnou výrobu většinou složitých  
vrtaných, frézovaných a soustružených dílů. Pro dosažení maximální přesnosti, spolehlivosti procesu a ještě větší flexibility,  
investovala tato tyrolská high-tech firma do nejnovějšího automatizačního řešení RS 1 od Hermle.

NC řízený upínač s dlouhým zdvihem a podavač umožňují plně automatickou a flexibilní výměnu obrobků.

Společnost Lugauer GmbH byla založena v roce 1994 Ing. Hartwi-
gem Lugauerem a v roce 1998 ji ve druhé generaci převzal sou-
časný hlavní společník a ředitel Ing. Gernot Lugauer. Díky neustá-
lým investicím do strojového parku a trvalému dalšímu rozvoji se 
rodinný podnik v Jenbachu vyvinul ve spolehlivého partnera v ob-
ráběcím průmyslu. Jeho zákazníci pocházejí především ze strojí-
renství, automobilového, polovodičového a brusného průmyslu. 

AUTOMATIZACE JAKO BUDOUCÍ STRATEGIE

Koncem roku 2017 byla provedena investice do 5osého obrábě-
cího centra C 42 včetně manipulačního systému HS flex od firmy 
Hermle. Firma Lugauer mohla již díky použití manipulačního sys-
tému HS flex nasbírat dobré zkušenosti s automatizačním řešením 
Hermle. „Vzhledem k rozmanitosti dílů, přání vyrábět přes víkend 
bez obsluhy a také kvůli požadované kombinaci manipulace s pa-
letami a díly byla automatizace s robotem u firmy Lugauer jedi-
nou možností,“ říká Gregor Rofner, obchodní inženýr společnosti  
Hermle, a dodává: „V průběhu projektu jsme dospěli ke společ-
nému závěru, že nejlepším způsobem, jak dosáhnout požadované 

vysoké úrovně flexibility a ekonomické efektivity, je řešení se 
dvěma stroji.“

JEDEN ROBOT OBSLUHUJE DVA STROJE C 22 U

Nový systém u firmy Lugauer tvoří dvě 5osá obráběcí centra  
Hermle C 22 U a robotický systém RS 1, který oba stroje nepřetr-
žitě obsluhuje. Tři regálové zásobníkové moduly s 26 místy pro 
matrice, 16 místy pro palety a čtyřmi místy pro speciální upínací 
prostředky a čtyřmi místy pro podavače zajišťují optimální pří-
pravu dílů.

OPTIMALIZOVANÉ DOBY CHODU VŘETENA: 24/7

Podle Christiana Aignera, prokuristy a technického vedoucího ve 
společnosti Lugauer, je vysoká úroveň flexibility celého systému 
fantastická: „V první směně vyrábíme na prvním stroji jednotlivé 
díly a poté bezobslužně díly na paletách nebo v manipulačním 
systému. Na druhém stroji se v současné době 24 hodin denně, 
sedm dní v týdnu, obrábí součást pro automobilový průmysl. Na 
tomto stroji nyní ve dvou lidech vy-
rábíme stejný počet dílů za týden 
jako dříve se dvěma stroji a čtyřmi 
lidmi. To už se poslouchá velmi 
dobře“, říká hrdě Aigner. 

Obecně platí, že koncepce regálo-
vého zásobníku zajišťuje extrémně 
dlouhou dobu nezávislého chodu, 
protože výměna podavačů a pří-
pravků probíhá automaticky. Plno-
hodnotné osazovací stanoviště navíc umožňuje osazování palet a 
nosičů obrobků paralelně s hlavním časem. „Ze začátku to byla 
pro zaměstnance obrovská změna. Software, manipulace s robo-

vlevo Používá se systém speciálních matric, který byl namontován na standardní matricový systém a nabízí místo pro 48 dílů. vpravo nahoře Ing. Gernot Lugauer, hlavní  
společník a ředitel firmy Lugauer GmbH vpravo vně Tři individuálně volitelné regálové zásobníkové moduly zajišťují optimální přípravu dílů. 

tem a manipulace s polotovary byly pro ně nové a museli se na-
učit myslet dopředu. Obě obráběcí centra pracují v noci resp. o ví-
kendech bez obsluhy, proto jsou nutné odpovídající přípravné 

práce,“ upozorňuje technický ve-
doucí na možné počáteční potíže. 
Tým firmy Lugauer byl společ-
ností Hermle v těchto „měkkých 
dovednostech“ vyškolen již ve 
fázi počátečního zaškolení a také 
během procesu. „Teď to funguje 
docela dobře!“ pokračuje Aigner.

UŽIVATELÉ.

FLEXIBILNÍ A  
BEZOBSLUŽNÁ VÝROBA

„NAVZDORY VYSOKÝM INVESTIČ-
NÍM NÁKLADŮM V NEJISTÉ DOBĚ 
TO BYL KROK SPRÁVNÝM SMĚ-
REM PRO ZAJIŠTĚNÍ BUDOUCÍ  
OBCHODOVATELNOSTI.“  

Gernot Lugauer
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Vyfukovací formy Blomix se používají po celém světě. V tomto oboru zvládá nizozemská společnost s pomocí automatizovaných 
5osých obráběcích center od Hermle výzvu dodávat nejvyšší kvalitu při zachování flexibility a hospodárnosti.

Zleva doprava: Geert Cox, Managing Director Hermle Nederland B.V., Luuk Beenders, ředitel Blomix B.V., a Marco van den Heuvel, operační manažer u firmy Blomix B.V.

vlevo Díky přesnému obrábění lícování ušetří Blomix později čas při montáži. 
vpravo Tvářecí nástroje Blomix lze používat všude tam, kde se z termoplastické 

 umělé hmoty vyrábí nádoby pro potraviny, domácnost a průmysl.

nahoře Díky devíti metrům výšky haly vypadá C 650 U s těžkou automatizací HS flex 
téměř malý, v pozadí je roboticky automatizovaný C 30 U.

Plast nemá dobrý image. Neprávem, myslí si Luuk Beenders, ředi-
tel firmy Blomix B.V.: „Materiál lze beze zbytku zpracovat a je re-
cyklovatelný.“ Firma Blomix v nizozemském Brunssumu vyvíjí, vy-
rábí a udržuje tvářecí nástroje pro extruzní vyfukování. Používají 
se k výrobě nádob o objemu od 20 mililitrů do 500 litrů – výzvou 
však není velikost, ale přesnost. Vyfukovací forma se totiž skládá 
z několika dílů. Pokud nejsou vyrobeny tak, aby dokonale lícovaly, 
vznikají na dutinách, které se v nich vytvoří, nevzhledné švy nebo 
otřepy. „Pro dokonalý 3D obrys vyrábíme s tolerancí v rozsahu µ,“ 
vysvětluje Beenders. 
To, co se tak snadno řekne, není technicky tak jednoduché: Formy 
jsou až 15 hodin na stroji v jednom upnutí. Proti působení tepla 
při dlouhých dobách frézování se v devět metrů vysoké výrobní 
hale firmy Blomix udržují relativně nízké teplotní výkyvy u pod-
lahy pomocí adiabatického chlazení. Další jistotu jim poskytuje 
strojový park: tři automatizovaná 5osá obráběcí centra Hermle 
AG. Nejmladším členem je stroj C 650 U s automatizací HS flex 
heavy. Frézovací centra z Gosheimu jsou precizní a dlouhodobě 
přesná díky tuhé konstrukci a integrované elektrické tepelné kom-
penzaci. To se vyplatí: „Přesnost frézovacích center Hermle je tak 
vysoká, že můžeme ušetřit čas při montáži. Jednotlivé kompo-
nenty mnohem lépe sedí a nemusíme tolik předělávat,“ vysvětluje 
Beenders.

UŽIVATELÉ.

JE TO  
MECHANICKÝ SPORT

PŘESVĚDČIVÁ KONCEPCE

Dalším důvodem pro volbu firmy Hermle bylo spolehlivé řešení au-
tomatizace. „Jedině tak můžeme zůstat konkurenceschopní,“ vy-
světluje ředitel firmy. Skutečnost, že stroj a automatizace pochá-
zejí z jednoho zdroje, zvyšuje uživatelský komfort a technickou 
dostupnost. „V případě problémů je jasné, kdo je zodpovědný. 
Firma Hermle navíc reaguje velmi rychle, pokud si někdy nevíme 
rady.“ „Zavedení systému HS flex heavy v 
březnu 2020 bylo pro Blomix naprosto 
správné: „Jsme jedním z prvních uživatelů 
v Evropě a chodí to velmi dobře,“ dodává 
Beenders.
Všechny systémy Hermle včetně automa-
tizace jsou řízeny a spravovány pomocí Hermle Automation Cont-
rol System (HACS). Beenders je nadšený konzistentní koncepcí 
ovládání: „Flexibilita zde neznamená jen to, že můžeme jednoduše 

vyměňovat díly mezi třemi stroji Hermle, ale také to, že obsluha 
umí ovládat každý systém.“ Může tak optimalizovat vytížení stroje 
a vytvářet tak větší kapacitu. 
Pro firmu, která pracuje na projektové bázi, je volná kapacita důle-
žitá. „Nevyužíváme plnou kapacitu strojů, abychom mohli spon-
tánně reagovat na poptávky zákazníků. Přesto se to musí vyplá-

cet,“ vysvětluje jednatel. 
Proto pracovníci během dne 
zpracovávají složité úkoly, tes-
tují a připravují bezobslužné 
směny. V noci a o víkendu 
běží 5osá obráběcí centra v 

ideálním případě soběstačně. „Je to takový mechanický sport.“ 

„JSME JEDNÍM Z PRVNÍCH  
UŽIVATELŮ V EVROPĚ A CHODÍ 
TO VELMI DOBŘE.“  Luuk Beenders 9
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vývojáři prodali svůj nápad s upínacím prostředkem, ponechali si 
klasickou výrobu na zakázku. „Víme, jak fungují díly našich zákaz-
níků. Navíc jsme rychlí a flexibilní. Některé společnosti jsme již za-
chránili tím, že jsme pro ně vyrobili vysoce kvalitní díly ve velmi 
krátké době. To je možné pouze proto, že neplánujeme plné využití 
naší kapacity,“ vysvětluje Ulrich Silber. Tento přístup je také důvo-
dem pro nejnovější investici – 5osé obráběcí centrum z řady  
High-Performance-Line od firmy Hermle. S koronavirovou krizí se 
zákaznická základna firmy Kretzschmar & Silber totiž zásadně změ-
nila. Dodavatelé automobilového průmyslu jsou v útlumu. Místo toho 
se do popředí dostala lékařská technika a všeobecné strojírenství. 
Nový stroj C 32 U je odpovědí na otázku, jak obsloužit své stávající 
zákazníky, jakmile to budou opět potřebovat. Stroj jsme koupili 

abych tak řekl s domněnkou, že budeme z hlediska kapacity připra-
veni,“ vysvětluje Silber.

Firma Kretzschmar & Silber Fertigungstechnik investovala uprostřed lockdownu do stroje C 32 U od firmy Hermle. Smluvní 
výrobce tím získá flexibilitu – pro svou novou zákaznickou základnu – a zvýší kapacitu pro dodavatele automobilového 
průmyslu, kteří budou po krizi opět aktivní.

zleva doprava Oba jednatelé firmy Kretzschmar & Silber Fertigungstechnik GmbH Ulrich Silber a Thiemo Kretzschmar  
společně se svým zaměstnancem Andreasem Wegnerem a Andreasem Glumplerem z firmy HPV Hermle Vertriebs GmbH.

„Zajímavé, co všechno může vzejít z nápadu načrtnutého na pivním 
tácku,“ prohodí Thiemo Kretzschmar během přestávky na cigaretu. 
Bývalý kolega Ulricha Silbera tak vzpomíná na počátek jejich spo-
lečnosti Kretzschmar & Silber Fertigungstechnik GmbH. V té době 
byli oba zakladatelé firmy zaměstnáni jako nástrojáři a nemohli na-
jít uspokojivé řešení pro středové a přesné upínání součástek vět-
ších než 400 milimetrů. „Společně jsme vyvinuli upínací prostředek 
a nechali si ho patentovat,“ vysvětluje Ulrich Silber prohlášení své-
ho obchodního partnera. K tomu účelu si pronajali část haly ve 
městě Knittlingen im Enzkreis a začali pracovat se strojem C 250 U 
od firmy Maschinenfabrik Berthold Hermle AG. Dnes, zhruba čtyři 
roky po založení firmy, vlastní celou halu. 
 
ODVAHA K NEVYUŽITÍ KAPACITY

Od roku 2017 frézuje Thiemo Kretzschmar a Ulrich Silber na pěti 
obráběcích centrech prototypy, jednotlivé díly a malé série pro au-
tomobilové dodavatele, výrobce strojů a nástrojů. V minulém roce 

nahoře Při velkém počtu dílů vyráběných na zakázku oceňuje zaměstnanec Andreas 
Wegner dobrý přístup k 5osému obráběcímu centru Hermle. 

nahoře Stroj C 32 U firmy Maschinenfabrik Berthold Hermle AG používá 
firma Kretzschmar & Silber od poloviny roku 2020.

„STROJ JSME KOUPILI ABYCH TAK 
ŘEKL S DOMNĚNKOU, ŽE BUDEME Z 
HLEDISKA KAPACITY PŘIPRAVENI.“   
Ulrich Silber

Nezkrácené články si můžete přečíst na www.hermle.cz v části Média / Zprávy uživatelů.

UŽIVATELÉ.

SPOLEHLIVĚ A FLEXIBILNĚ

Se strojem C 32 U může firma Kretzschmar & Silber Fertigung-
stechnik rychle zpracovat širokou škálu zakázek. Co oba obráběči 
navíc také oceňují, je spolehlivost stroje, protože dostávají k dispo-
zici 80 procent materiálu. „To znamená, že pokud by se něco poka-
zilo, obvykle nemáme téměř žádnou náhradu,“ vysvětluje Silber. 
Dalším důvodem je flexibilita, kterou vám 5osý frézovací stroj na-
bízí. Obráběné materiály jsou stejně rozmanité jako zákazníci: V za-
kázkách smluvního výrobce najdete vše, od plastu přes hliník až 
po různé oceli a tvrdé kovy. „Každodenní výzvou je vše zmapovat 
pomocí upínacích prostředků a nástrojů a efektivně obrobit,“ zdů-
razňuje Silber. „Proto měl rozhodující vliv na výběr našeho stroje 
velký zásobník nástrojů.“ Objednal si proto stroj C 32 U s přídav-
ným zásobníkem a ve srovnání s C 250 U tak snížil přípravné časy 
až o 50 procent.

nahoře Firma Kretzschmar & Silber Fertigungstechnik objednala stroj C 32 U  
s ergonomicky nastavitelným komfortním ovládacím pultem a řízením  
Heidenhain TNC 640.

VYBUDOVAT KAPACITU 
DŘÍVE, NEŽ BUDE CHYBĚT



eroform.de

nahoře Manipulační systém u stroje C 22 U (na obrázku vpředu) připravuje 
až 24 palet. 

UŽIVATELÉ.

Převzetím společnosti EROFORM získal dodavatel CVT-Capellmann potřebné know-how k tomu, aby  
mohl vyrábět své vstřikovací nástroje ve vlastní firmě. Kvalita a servis od Hermle činí ze stávajících 
5osých obráběcích center bezpečný druhý pilíř pro smluvní výrobu.

nahoře EROFORM využívá téměř všechna 5osá obráběcí centra pro sériovou výrobu dílů. 
vpravo Suport upínacího kanálu vyfrézovaný z nástrojové oceli pro tváření za tepla je důležitou součástí vstřikovacího nástroje.

nahoře zleva doprava Tobias Slezinski, vedoucí oddělení třískového obrábění a 
Roland Hermle, ředitel firmy EROFORM GmbH. 
dole Na stroji C 40 U vyrábí EROFORM i jednotlivé součásti pro výrobu  
nástrojových forem. 

Skupina CVT vyrábí ročně přes 80 milionů převodových kompo-
nentů pro malé a ploché motory. Jedna věc však stále jednatele 
firmy CVT Hanse a Paula Capellmannovy neuspokojovala – stále 
museli platit za důležité know-how, protože museli nechat vstři-
kovací nástroje vyrábět externě. Koronavirový lockdown přinesl 
řešení: Místo toho, aby investovali čas do zřízení vlastní výroby 
nástrojů, převzali firmu EROFORM GmbH v Eschbronn-Locherhof 
v Bádensku-Württembersku, která byla na prodej kvůli chybějí-
címu nástupci. Zde našla tato středně velká rodinná firma zkuše-
nosti a odpovídající strojový park. Kromě zařízení pro erodování, 
rovinné broušení a broušení vnějších válcových ploch teď mají 
také pět obráběcích center firmy Maschinenfabrik Berthold Her-
mle AG: jeden stroj C 600 U, dva C 40 U a dva C 22 U.
K 1. červenci 2020 převzali společníci Hans a Paul Capellman-

novi výrobce nástrojů a smluvního výrobce a jmenovali Rolanda  
Hermleho obchodním ředitelem. „Plánovalo se, že v této firmě 
budu jen dočasně. Ale nakonec dopadlo všechno jinak“, vypráví 
Hermle. Na vině byl i strojový park, do kterého se dlouho nein-
vestovalo.„I přes zanedbanou údržbu obráběcích center se tech-
nikům Hermle podařilo navrátit stávající zařízení opět do aktuál-
ního stavu,“ pochvaluje si a s mrknutím dodává: „Jakkoliv oceňuji 
rychlý servis, jsem nyní poprvé rád, když ráno nestojí na dvoře 
žádný vůz s techniky.“

ŠŤASTNÁ 
FÚZE

VĚTŠÍ KAPACITA A STABILNÍ PROCESY

5osá obráběcí centra Hermle se používají především k individu-
ální a sériové výrobě CNC součástí. „Problém zde byl pouze v 
tom, že jsme kvůli výrobě jednotlivých dílů často museli přerušo-
vat sériovou výrobu,“ říká Hermle. Vyřešil to stroj C 12 U, který 
firma CVT již před pár lety koupila pro rozšíření vlastní výroby 
nástrojů. Stroj byl převezen do pobočky Eschbronn-Locherhof a 
nyní obrábí pouze jednotlivé díly, převážně pro výrobu nástrojo-
vých forem. Vytvořena je tak kapacita pro sériovou výrobu. Zde 
jsou dvě zařízení rovněž automatizovaná: K jednomu ze dvou 

strojů C 22 U je připojen manipulační systém, druhý je obsluho-
ván robotem. „Bohužel je to automatizace jiného výrobce. Roz-
hraní náchylné k chybám nám ukázalo, že se v budoucnu budeme 
spoléhat na kompletní řešení z jednoho zdroje, “dodává Roland 
Hermle. „Samotná obráběcí centra od Hermle nejsou náchylná k 
chybám a zvládnou i vysoké rychlosti posuvu při hrubování. Pro-
cesy běží stabilně týdny.“ 
Roland Hermle je ohledně budoucnosti optimistický: „Dostáváme 
nové zakázky, rozšiřujeme vlastní konstrukci a nyní vytváříme 
hodnoty uvnitř podniku.“ Je to znát i na využití: Ředitel každý den 
sleduje požadovaná i skutečná čísla a při aktuálním využití 94 
procent je téměř o deset procentních bodů nad svým plánova-
ným cílem. 

„DOSTÁVÁME NOVÉ ZAKÁZKY, 
ROZŠIŘUJEME VLASTNÍ  
KONSTRUKCI A NYNÍ VYTVÁŘÍME 
HODNOTY UVNITŘ PODNIKU.“  

Roland Hermle
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SLEDUJ NÁS NA 

FIRMA. TECHNISHOW, UTRECHT, NIZOZEMSKO 

15.– 18.03.2022

CCMT, ŠANGHAJ, ČÍNA 
11.– 15.04.2022

OPEN HOUSE, GOSHEIM  

26.-29.04.2022

TERMÍNY VELETRHŮ

Loňský Hermle Bike Marathon byl přijat s takovým nadšením, že se nadace 
Hildegardy a Kathariny Hermle bez váhání rozhodla akci zopakovat. For-
mát je velmi jednoduchý a letos byl také velmi dobře přijat: žádné davy lidí, 
žádná přísná pravidla, jen ty a tvoje kolo – nebo tvoje běžecké boty. Letos 
se akce totiž jmenovala Hermle Bike & Run. Kde běhat a jezdit na kole si 
mohli zaměstnanci firmy Hermle AG a jejích dceřiných společností zvolit 
sami. Jediným požadavkem byla stanovená minimální vzdálenost a věro-
hodný důkaz o příslušném počtu najetých kilometrů. Výsledek je více než 
ohromující.

6 581 KM 
131 620 EUR

Napříč přes Švábskou Albu, údolím Dunaje, v Alpách nebo v severním  
Německu – všude naši skvělí sportovci jezdili a běhali ve špičkové formě. 
Nakonec se spočítalo neskutečných 563 kilometrů běhu včetně dvou ma-
ratonů a jednoho mega trailu a neuvěřitelných 4 596 kilometrů na kole. 
Společně s 27 nadupanými cyklisty, kteří ujeli dalších 1 422 kilometrů  
v rámci Schwarzwaldského bike maratonu, jsme na celkovém počtu  
6 581 kilometrů. To odpovídá celkovému daru ve výši 131 620 eur, který 
bude letos přínosem pro dvě důležité instituce v regionu: Polovina půjde na 
rehabilitační kliniku na Katharinenhöhe, druhá polovina do pečovatelského 
zařízení Lebenshilfe Tuttlingen. Na tomto místě bychom chtěli ještě jednou 
poděkovat všem zúčastněným. Již nyní jsme zvědavi, jaké rekordy padnou 
v roce 2022.

SPORT PRO CHARITU
HERMLE BĚHÁ A JEZDÍ NA KOLE 
PRO DOBROU VĚC.
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NĚMECKO

  HPV Hermle Vertriebs GmbH 
  Gosheim, Německo 
  www.hermle.de

  HLS Hermle Systemtechnik GmbH  
  Gosheim, Německo 
  www.hermle.de

  Hermle Maschinenbau GmbH 
  Ottobrunn, Německo 
  www.hermle-generativ-fertigen.de

  Předváděcí středisko Hermle Kassel-Lohfelden 
  awt.kassel@hermle.de 
  www.hermle.de

BELGIE 

  Hermle Belgien 
  www.hermle-nederland.nl 

BULHARSKO 

  Hermle Southeast Europe 
  Sofie, Bulharsko 
  www.hermle.bg

ČÍNA 

  Hermle China 
  Shanghai Representative Office  
  a Beijing Representative Office 
  www.hermle.de

DÁNSKO – FINSKO – NORSKO 

  Hermle Nordic 
  pobočka Langeskov, Dánsko 
  www.hermle-nordic.dk

ITÁLIE 

  Hermle Italia S.r.l. 
  Rodano, Itálie 
  www.hermle-italia.it

MEXIKO

   Hermle México S. DE R.L. DE C.V. 
Col. Centro Sur, C.P. 76090 /  
Querétaro, Qro. 
www.hermle.mx

NIZOZEMSKO 

  Hermle Nederland B.V. 
  Horst, Nizozemsko 
  www.hermle-nederland.nl

RAKOUSKO 

  Hermle Österreich 
  Pobočka Vöclabruck, Rakousko 
  www.hermle-austria.at

POLSKO 

  Hermle Polska 
  pobočka Varšava, Polsko 
  www.hermle.pl

RUSKO

  Hermle Vostok OOO 
  Moskva, Rusko 
  www.hermle-vostok.ru

ŠVÝCARSKO 

  Hermle (Schweiz) AG 
  Neuhausen am Rheinfall, Švýcarsko 
   www.hermle-schweiz.ch

  Hermle WWE AG 
  Neuhausen am Rheinfall, Schweiz 
  www.hermle-vostok.ru

THAJSKO

  Hermle SEA Co., Ltd. 
  20150 Chonburi 
  www.hermle-sea.com

ČESKÁ REPUBLIKA 

  Hermle Česká republika 
  organizační složka.  
  Zastoupení Praha,  
  Česká republika 
  www.hermle.cz

USA 

  Hermle USA Inc. 
  Franklin / WI, USA 
  www.hermleusa.net


