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2014 yılında 24
dünya prömiyeri,
bunun 9'u ilk
yarıda
24 Dünya prömiyeri ile 2014 yılında makine üreticileri içinde
küresel inovasyon lideri olarak DMG MORI altını çizdirdi. 9
Dünya prömiyeri 2014 yılının ilk yarısında sunulacak. Diğer 16
dünya prömiyeri, bunun 9'u MORI SEIKI olmak üzere Temmuz
ayında Grand Opening Tokyo da ve sonbaharda IMTS, AMB ve
JIMTOF'da görücüye çıkartılacaktır.
DMG MORI den CELOS ve yeni DMG MORI tasarımı müşterilerimiz
için yeni standartlar belirliyor.Yenilikçi teknolojik çözümlerden ve
kalitesi dünya standartlarındaki hizmetlerimizden faydalanın.

“ Önce Kalite “ ile ilgili daha fazla bilgi için sayfa 4

9 tane dünya prömiyeri 2014 ün ilk yarısında

dmg mori

_ CTX beta 800 TC – tornalama& frezeleme merkezleri ile tam işleme süreçleri
_ Sprint 20| 5 linear – sadece 1,92 m2 alanda otomatik işleme
_ DMC 850 V ve DMC 1150 V – 3. Jenerasyonda yüksek performanslı
dikey işleme
_ DMC 80 FD duoBLOCK® 4. Jenerasyon %30 daha hassas,
verimli ve yüksek performanslı yatay işleme
_ DMC 80 FD duoBLOCK® 4. Jenerasyon 5 eksen ile freze ve tornalama
_ DMU 270 P – 5 eksenli işleme ile

Sayfa 5 de Dünya prömiyeri hakkında daha fazla bilgi
edinebilirsiniz

Journal 1 – 2014

DMG MORI'nin tüm gelecek vaat eden gelişmeleri ve öne çıkan
özellikler 6 konu başlığında:

DMG MORI
müşterileri
ve ilgililer için
dergi

DMG MORI’den CELOS–
Fikirden hazır ürüne

2014’te 24 adet dünya
prömiyeri,
bunlardan 8’i ilk olarak Pfronten’deki DECKEL MAHO Open
House etkinliğinde gerçekleşti.

sayfa 2 – 4 giriş

DMG MORI Sistemler
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Pfronten’de Öne Çıkan

Özellikler

PB

NLX 2500SY
(beyaz versiyon)
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CELOS – Fikirden hazır ürüne
Yeni DMG MORI makine dizaynı
2014'teki 24 Dünya Prömiyerinden 9'una genel bakış,
8 adedi Open House Pfronten'de tanıtıldı

sayfa 5 – 18 giriş
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Dünya prömiyeri: CELOS ve
yeni tasarımıyla DMC 850 V
ve DMC 1150 V

inovatif devrim 2014
Öncü kalite – makinelerimiz ve
hizmetlerimiz için.

Güçlü dik işleme için 3. jenerasyon DMC V serisi
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2014'te
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’daki
Büyük
Açılışta

ctx beta 800 tc

sprint 20 | 5

dmc 850 v

dmc 1150 v

dmc 80 fd duoblock ® 4. jenerasyon

CELOS – Fikirden bitmiş ürüne. Bir
bakışta 9 adet Dünya prömiyeri
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NLX, CTX ve NEF üniversal tornalama
artık tam
tornalama-frezeleme işlemlerinde CELOS_ yeniliği ile birlikte
sunuluyor: İtalya’da bulunan Infitini Red Bull Racing’in yeni
otomasyonlu tornateknoloji merkezinde CTX TC ve NTX
lama: DMG MORI'nin 5 eksen teknolojisine sahip dünya şampiyonu

Teknoloji
ve başarı hikâyeleri

19

sayfa 19 – 40 giriş

Teknoloji ve

Başarı Öyküleri
Sert ve kırılgan malzemelerin yenilikçi
Universal Torna teknolojisi ve 5 eksenli
eşzamanlı işleme ile işlenmesi.

dmc 80 h duoblock ® 4. jenerasyon
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CELOS – Fikirden bitmiş ürüne

Dünya için tek Marka.
Dünya liderlerinin
ortaklığı, ve Ekim
2013 yılından itibaren
tek isim.

gildemeister anonim şirketi 01/10/2013
tarihinden itibaren dmg mori seiki anonim
şirketi oldu. mori seiki co., ltd de
dmg mori seiki co., ltd oldu.
dünya çapında tüm satış ve SERViS Şirketleri için yeni ortak marka - dmg mori.

ri

Şimdi yeni Dergi – Koleksiyon kutusunu
e-posta yolu ile sipariş et:
journal@dmgmori.com

dmg mori

2014 yılında tüm Trendleri ve Yenilikleri

www.dmgmori.com

Yeni Dmg mori Tasarımı –
Multi-fonsiyonel, kullanıcı dostu ve stabil
değer – fiyat farkı talep edilmeden
“siyah” ve “beyaz “ seçeneklerimiz
mevcuttur.

PB
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sayfa 41 – 48 giriş
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QR-Kod tanıma yazılımına sahip cep telefonları ile
direkt sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.


DMC 850 V
(siyah versiyon)
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Dünya prömiyeri DMU 70 ecoline: En yüksek hassasiyet
seviyesi için NC açılı döner tabla ile 5 taraflı işleme
CTX 450 ecoline | CTX 650 ecoline: 3D kontrol teknolojisi ile
birlikte, 250 mm ve 400 mm ayna boyutları için yeni kompakt
3D kontrol teknolojisi: En büyük giriş seviyemakineler
si seçimi, ECOLINE ile standart olarak sunulan Operate 4,5
enerji verimliliği

Dünya prömiyeri DMU 70 ecoline.
3D kontrol teknolojisi ile komple
ECOLINE serisi

ECOLINE

49

Sistemler
ilerleme bandı
Bir temizleme makinesine ilave bir
besleme bandının bağlanması

daha fazla verim
2 x 3 makine ile

modüler genişletme
Sistem esnek şekilde genişletilebilir

6 eksenli robot
6 eksenli endüstriyel robotla besleme ve iş parçası yükleme-boşaltma

DMU 50 ecoline

dmc 55 h duoblock ®
6 × dmc 55 h duoblock®
üzerinde iş parçası
yükleme-boşaltma

YENİ // DMU 70 ecoline
Patentli NC açılı döner tabla ile 5 taraflı işleme.

Esnek üretim hücresi
+ 6 × DMC 55 H duoBLOCK® makinesi,
40 kg’ye kadar iş parçası yükleme-boşaltma
+ Bir sonraki uygun makine ile öncelikli işleme
+ 3 farklı bileşenin eş zamanlı işlenmesi

6 eksenli robot
Fanuc robotla
besleme

Özel konveyör bandı ile
besleme ve
boşaltma bandı

sayfa 49 – 54 giriş

dmg mori

PB

sistemler

DMG MORI Sistemler – mükemmel şekilde otomasyona
tüm otomasyon alanlarında uzmanlık:
bağlanan süreçler,
Makineye entegre otomasyon, standart otomasyon, esnek
üretim hücreleri ve üretim hatları

Süreçleri mükemmel otomatikleştirme.
4 Otomasyon bölümü. Referanslar: ZF,
Willi Elbe Group,
Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd.
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Servis kontrol noktaları
DMG MORI İşmili Mobil
Dünya ça- Dünyanın dört bir yanında yedek parçalar
Kutpında doğrudan üretici tarafından sağlanan eğitim
lamalara katılın: DMG MORI kullanılmış makineler departmanının 20. Yılı

55

sayfa 55 – 60 giriş

lifecycle services

LifeCycle Services
LifeCycle Services –
Sadece bir makineden daha fazlası

Hedefimiz üretkenliği en üst
seviyeye çıkarmak.

Sayfa 52’da daha fazla bilgi
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DMC V serisi: İş parçasında yüksek hassasiyet için vidalı mil ve lineer kızakları soğutma sistemi

Yeni tasarım: Çizilmeye karşı daha yüksek mukavemet ve hasar koruması için
ince strüktür-lakeli, uzun ömürlü yüzeyler.

torlar için 5 yıllık garanti şeklinde (kullanımdan kaynaklanan hatalar hariç) uyguluyoruz. Açık birinci kalite standartlar, tüm tedarikçilerle koordine edilmeden ve
şirketlerine uygulanmadan önce, tedarikçi yönetiminde de
tanımlıdır.
Ayrıca, uluslararası üretim fabrikalarımızda, ISO
9001 gereksinimlerini oldukça geride bırakan kalite standartları uygulanmaktadır. Örneğin, DMG MORI’nin her bir
makinesi, teslimat için onaylanmadan önce 100 saatten
uzun bir süre boyunca kalite testinden geçmektedir. Dahası, stratejik ve organizasyonel kalite ölçülerimiz ve ürün
yaratma süreç zincirinde yer alan çalışanların eğitilmesi,
başarımız için belirleyici bir faktördür. Bundan dolayı, sürekli gelişen eğitim ve yeterlilik ölçütleri, DMG MORI’nin
“birinci kalite” stratejisinin sabit bir kısmıdır.

değerini korur, dayanıklı ve hassas

Birinci kalite –
Hem Makineler
Hem de Hizmetlerde

Makinelerimiz ve servislerimiz, teknolojik çözümler ve üst sınıf kalite ile aynı anlamı taşımaktadır. Kalitemiz, DMG MORI’nin pazar başarısında oldukça önemli
bir faktördür. Yüksek kalite gereksinimlerimiz, trend
belirleyen kalite yönetim sistemi aracılığıyla her alanda
uygulanmaktadır: Birinci kalite.

Frezeleme millerine daha yüksek taşıma mukavemeti olan yatakların
yerleştirilmesiyle sağlanan daha fazla dayanıklılık.
Makinenin korunması için entegre edilmiş önlemler,
örn. çarpışma veya yük aşımı gibi durumlarda, makinenin otomatik olarak
durmasını sağlayan machine protection control (mpc)
Inovatif soğutma konseptleri sayesinde tüm yeni makinelerde daha yüksek
hassasiyet. örn. NLX, duoBLOCK®, DMC V, HSC, vs.
Sıemens kontrol ünitesi içeren tüm makineler için, DMG'nin yeni sistem
platformu operate 4.5:
_ tüm teknolojilere uygun en modern kullanım paneline sahip yekpare yüzey
_ sürücülerden cnc-kontrol ünitesine kadar, standartlaştırılmış ve pratikte
sınanmış otomasyon tekniği

TR

Birinci kalite, ürünün oluşturulmasından makinenin kullanımına kadar, süreci belirleyen bir faktördür. Birinci kalite,
şirket çapında sürekli gelişme sürecinin temelini oluşturur. Süreç ve prosedürler şeffaf şekilde belgelenerek, sonuçlar niteliksel olarak toplanabilir, uzmanca değerlendirilebilir ve süreci sürekli olarak optimize etmek için ayrıntılı
olarak karşılaştırılabilir.
Mümkün olan en yüksek kalite seviyesini elde etme
prensipleri, birinci kalitenin bir parçası olarak gelişme süreci esnasında hayata geçirilir ve bu prensipler, kapsamlı
DMG MORI Life Cycle Services dahil olmak üzere, şirketin
her kısmını kapsamaktadır. Sonuncu ancak son derece
önemli nokta, yüksek kalite gereksinimlerimizi, lineer mo-

Imalatta sınanmış uzun ömürlü longlife yüzeyler sayesinde,
maksimum oranda değerini koruyan yeni tasarım.

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
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–
fikirden hazır ürüne
'CELOS, kullanım açısından bir akıllı telefon gibi
kolay ve sezgisel.'
DMG MORI'nin CELOS’u, süreci fikir aşamasından bitmiş ürüne kadar basitleştirir ve hızlandırır. CELOS APPS, kullanıcı için siparişin, sürecin ve makine verilerinin tutarlı yönetimini, dokümantasyonunu ve görselleştirilmesini kolaylaştırmaktadır. Celos, üretim fabrikası ve daha yüksek seviyedeki kurumsal yapıların bir araya getirilmiş halidir; bu şekilde,
tamamen dijitalleştirilmiş, kağıtsız üretim sürecini oluşturur. Celos, PPS ve ERP sistemler
ile uyumludur; CAD / CAM uygulamaları ile bağlantı kurabilir ve yenilikçi Celos APP
geliştirmeleri ile uyumludur.

app menu
Mevcut tüm uygulamalara merkezi
erişim. Hızlı ve kolay kullanım için
21.5" çoklu dokunmatik ekran.

dokunmatik smartkey®
kontrol paneli
Mitsubishi’li CELOS ile, eşsiz işlev
yelpazesiyle çığır açan kullanım kolaylığı

Kişiselleştirilmiş kullanıcı yetkisi: Kontrol
sistemine ve makineye bireysel olarak
ayarlanan erişim öncelikleri. Entegre USB
hafızası.

standart
DMG ve MORI'nin tüm yeni, ileri teknolojiye sahip makineleri için tek tip kullanıcı
arayüzleri.
tutarlı
Siparişin, sürecin ve makine verilerinin
tutarlı yönetimi, dokümantasyonu ve görselleştirilmesi.

uyumlu
PPS ve ERP sistemler ile uyumlu.
CAD / CAM ürünleri ile bağlantı kurulabilir. Trend belirleyen CELOS APP uzantılarına açık.

CELOS APP’lar – 4 örnek » Mevcut tüm APP’ların ayrıntılı bilgileri ve demo versiyonları online olarak şu adreste bulunabilir: www.dmgmori.com

JOB MANAGER
Siparişlerin sistematik olarak planlanması, yönetimi ve hazırlanması.

JOB ASSISTANT
siparişleri tanımlayın ve işleme alın.

Yeni siparişlerin makine tabanlı oluşturulması ve konfigürasyonu.
Üretime ilişkin tüm verilerin ve dokümanların yapılı şekilde depolanması.
NC programı, ekipmanı, vs. dahil olmak üzere, siparişlerin kolayca görselleştirilmesi.
›› Siparişlerin tarihe, müşteriye, statüye, vs. göre sıralanması için filtre fonksiyonu.

 akinenin menü rehberliğinde kurulumu ve diyalogda yer alan ürün siparişlerinin işleme
M
alınması. Bağlayıcı kabul fonksiyonuna sahip iş talimatları sayesinde, güvenilir hata
önleme imkânı.
›› Tamamlanan, yeni ve tamamlanmamış siparişler farklı renklerde belirtilmektedir
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21,5"
dokunmatik
kontrol paneli
Hızlı ve kolay kullanım için
Örn; JOB MANAGER’de iş parçasını
döndürme ve büyütme olanağı.

DOKÜMANLAR
Tam metin arama özelliğine sahip dijital kütüphane.

CAD-CAM-VIEW
İş parçalarını görselleştirir ve program verilerini optimize eder.

Kolay ve hızlı oryantasyon için açık kütüphane yapısı.
Makineye ilişkin tüm kılavuzların, dokümantasyonun ve müşteri verilerinin dijitalleştirilmiş depolanması. Tekrarlı referans alanları için tam metin araması ve yer imi fonksiyonu.

 arici CAD / CAM istasyonlarına doğrudan uzaktan erişim. Parça görselleştirmesi için bir
H
temel olarak merkezi ana veriler. İşleme adımları, NC programları ve CAM stratejileri
için, doğrudan kontrol sisteminde hızlı değişim opsiyonları.
›› CELOS kullanıcı arayüzünde veya tam ekran modunda pencere olarak görüntüleme.
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DMG MORI’den
Çok fonksiyonlu, kullanıcı dostu ve değerini
koruyan yeni DMG
MORI tasarımı
dmg mori

dokunmatik
kontrol paneli

NLX 2500SY

Mitsubishi’li CELOS ile, eşsiz
işlev yelpazesiyle yenilikçi
kullanıcı konforu

(beyaz versiyon)
NLX 2500SY, 2014 yılının 2. çeyreğinden itibaren DMG MORI ürünü CELOS , 21,5"
ERGOline ® ve MITSUBISHI ile birlikte sunulacaktır.
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DMG MORI'nin yüksek kalite standardı, yeni mafsal tasarımı ile örneklendirilmektedir. Yeni tasarım daha fazla fonksiyona, artırılmış
kullanıcı dostu özelliklere ve yüksek değer koruma özelliğine sahiptir. Tüm teknik özelliklerin yanı sıra, iki makine tasarımı arasında
seçim yapabilirsiniz. Yeni DMG MORI tasarımı, ilave masraf olmaksızın siyah veya beyaz seçenekleri ile sunulmaktadır.

geliştirilmiş
işlevsellik
Üretim sürecinin daha iyi izlenmesi için,
çalışma alanına yönelik maksimum görüş
imkanı. Geliştirilmiş işlevsellik: örn; güvenlik camı dış kısımdan kaldırılmıştır.

dmg mori

değerini korur/
uzun ömürlü yüzeyler

DMC 850 V

Daha yüksek çizik dayanımı ve
hasarlara karşı koruma için ince yapılı yüksek kaliteli ürün yelpazesi

SIEMENS’e sahip CELOS
21.5" çoklu dokunmatik ekran ile
ERGOline® Control.

(siyah versiyon)
DMC 850 V artık piyasada: HEIDENHAIN TNC 640 veya Operate 4.5 ile SIEMENS 840D
solutionline’a sahip 19" ERGOline®, 2014’ün 2. çeyreğinden itibaren: 21,5" ERGOline® ve
SIEMENS'e sahip DMG MORI ürünü CELOS
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İnovasyonların sahnesi –
9 dünya prömiyerine genel bakış
tornal ama teknolojisi

CTX beta 800 TC –
Yeni, ultra kompakt torna-freze
işmili ile tornalama / frezeleme
komple işleme.
DMG MORI'nin sunduğu yeni CTX beta 800 TC, ünlü
CTX serisinin başarısına katkıda bulunuyor ve çap olarak
500 mm’ye varan ve 800 mm’ye kadar tornalama uzunluğuna sahip olan iş parçaları için, düşük maliyetli tornalama-frezeleme komple işleme faaliyetlerine giriş seviyesini
temsil ediyor.
Diğer taraftan, 80 adet takıma varan otomatik takım
değiştirme sistemi, müşterilere klasik tornalama faaliyeti
esnasında maksimum esneklik sağlar. Öte yandan, B ekseni ve yeni tornalama-frezeleme işmili, tornalama-frezeleme
komple işlemeyi ve hatta 5 eksenli eşzamanlı işlemeyi mümkün kılar. Bunu yapabilmek için, kullanıcılar 200 mm Y gö-

beğinden faydalanabilirler.
Makinenin ana unsuru, ±110° sürekli dönme mesafesine sahip Direct Drive B ekseni ve yeni ultra kompakt
tornalama-frezeleme işmilidir. İşmilinin kompakt tasarımı,
takım sıkıcı için entegre çıkarma silindiri ile birlikte, sadece
350 mm uzunluğundaki bir işmilinden 120 Nm’ye varan
tork sağlar. Konvansiyonel bir işmili ile karşılaştırıldığında,
bu rakam 170 mm daha fazla çalışma alanı ve %20 daha
fazla tork sunar. Ek olarak, eğimli yüzeyleri ve delikleri işlemek için standart takımlar kullanılabileceği için, önemli ölçüde takım maliyeti tasarrufu elde edebilirsiniz.

Özel DMG MORI teknolojisi çevrimleri,
zamanınızdan %60'a varan tasarruf sağlar.

ø 500 mm’ye varan ölçülere ve 800 mm tornalama uzunluğuna sahip olan
iş parçaları, ultra kompakt tornalama-frezeleme işmili sayesinde sadece
8,5 m²’de işlenebilir.

ctx beta 800 tc ’in önemli özellikleri
CTX beta 800 TC
Bir üniversal tornalama makinesi fiyatına tornalama ve
frezeleme

_ Çalışma alanında minimum alan gereksinimi
için ultra kompakt tornalama-frezeleme işmili
ve %20 daha yüksek tork
_ Yeni B ekseni ile 170 mm daha fazla alan: 		
Yatay olarak 150 mm uzunluğunda iş parçaları
üzerinde delik delme veya boşluk tornalama

Yaklaşma ve geri çekilme traverslerinin görüntülenmesi,
transformasyonun açılması / kapatılması.

ctx tc: 5 eksenli eş zamanlı işleme
_ Ana ve karşı işmillerinde 5 eksenli
interpolasyon sayesinde, serbest formlu
yüzeyler işlenebilir
_ İnterpolasyonlu B ekseni ile tornalama ve
frezeleme
_ Makine daha yüksek hassasiyete ve elektronik
– mekanik kompanzasyona sahiptir
_ Mükemmel yüzeyler, dinamik özellikler ve
hassasiyet için akıllı hareket kılavuzu sistemi 		
Advanced Surface’e sahiptir
_ 5 eksenli hareketler, müşterinin CAD / CAM 		
sistemi tarafından programlanabilir
2014 Mayıs'tan itibaren sunulacak:
DMG MORI ürünü CELOS ,
Operate 4.5 ile SIEMENS 840D solutionline

€ 11.900,–

JOURNAL_D6079-0114_DMG MORI_tr.indd 10

€ 241.900,–
dan başlayan fiyatlarla

teknik veriler
Maksimum tornalama uzunluğu: 800 mm, Maks. iş parçası çapı:
500 mm; Y göbeği: ±100 mm; Ana işmili ISM 76, 5.000 dev/dak
değerli, 380 Nm, 34 kW; 12.000 dev/dak değerli HSK-A63 tornalama
frezeleme işmili, 120 Nm, 22 kW; 24 slotlu disk tipi takım magazini,
80 slota varan opsiyonel zincir magazin
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tornal ama teknolojisi

Haziran 2014’ten itibaren SPRINT 20 | 5:
2 m²'nin altında bir kurulun alanı üzerinde,
5 lineer eksenle ø 20 × 600 mm’ye varan
ölçülerde parçaların kısa ve düz tornalanması.

200 mm’ye varan sabitleyiciler* ve 400 mm’ye varan aynalar*
kullanılabilir (*opsiyonel).

_ 12.000 dev/dak değerli tornalama-frezeleme 		
işmili, 22 kW ve 120 Nm, 20.000 dev/dak
değerli opsiyonel yüksek hızlı versiyon
_ 8,5 m² üzerinde ø 500 mm’ye varan ölçüle		
re ve 800 mm tornalama uzunluğuna sahip
iş parçaları
_ 770 Nm*’ye varan değere sahip ana işmili ve
6.000 dev/dak karşı işmili* ile 6 taraflı komple
işleme
_ İyi bir erişime ve işmilinin merkezi yönünde 		
350 mm çalışma derinliğine sahip geniş
ve saydam çalışma alanı
_ 200 mm Y göbeği sayesinde eksantrik işleme		

Yeni SPRINT 20|5, Brembate di Sopra’da bulunan tamamen modernize edilmiş GILDEMEISTER
Italiana fabrikasında üretilmektedir ve 20 mm’ye
varan çapa sahip çubukların işlenmesi için giriş
seviyesindeki bir makinenin SPRINT serisine ilave
edilmesini
temsil
etmektedir.
Haziran'dan
ayında Bergamo’daki büyük açılışta (3 - 7 Haziran
2014) görücüye çıkarılacak olan SPRINT 20|5, standart olarak ana işmili üzerinde 5 lineer eksenle ve bir
C ekseni ile birlikte sunulmaktadır. Genel olarak, çalışma alanı 2 takım taşıyıcısı üzerinde düzenlenmiş
23 takımı alabilir; bu noktada, tahrikli takımlar için
4 slot bulunmaktadır. Opsiyonel olarak, 4 slotun
2'si, karşı işmili için bir C ekseni de dahil olmak üzere, tahrikli takım istasyonları için arkaya dönük
şekilde donatılabilir. Sadece 1,92 m2 alan gereksinimi, özellikle 600 mm'ye varan uzunluğa sahip iş parçaları ve 23 adede kadar takım için geniş çalışma
alanı ile birlikte, bu otomasyonlu tornalama makinesi
sınıfında eşsizdir.

Y1
X1

Z1

Z2

X2

Ana işmili için 4 tahrikli takım slotu ve karşı işmili için 2 opsiyonel tahrikli
takım slotu dahil olmak üzere, 2 bağımsız lineer taşıyıcı üzerinde 23 takım
için alana sahip olan çalışma alanı.

sprint 20 | 5 ’in önemli özellikleri
SPRINT 20 | 5
2 m² 'nin altında kurulum
alanında ø 20 × 600 mm’ye
varan ölçülere sahip parçaların
işlenmesi için

„‘Makinenin kurulum alanına
oranla olağanüstü büyük
çalışma alanı’“

* Opsiyonel

_ Tek makinede kısa ve düz tornalama için 		
SWISSTYPEkit*, < 30 dk. işleme süresi
_ 2 bağımsız lineer taşıyıcı üzerinde 23
takım slotu
_ 6 adede kadar tahrikli takım, standart olarak 4 slot
_ Hızlı takım değiştirme sistemi* ile %20 daha 		
kısa işleme süreleri
_ 600 mm’ye varan uzun iş parçaları, karşı 		
işmilinden* çıkarılır
_ 120 bara varan yüksek basınçlı soğutucu
sistem*
_ 10,4” renkli ekrana sahip Mitsubishi'den M70 		
CNC kontrol sistemi
* Opsiyonel

3-7
Hazi
ran 2
Berg
014't
amo
e
’daki
Büyü
k
Açılı
şta

Sadece 1,92 m2
'lik kurulum alanı

teknik veriler

€ 111.900,–
dan başlayan fiyatlarla
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ø 20 mm’ye varan çubuk işleme; 60 mm’lik maksimum ayna
göbeği, opsiyonel olarak 180 mm’ye kadar SWISSTYPEkit,
opsiyonel işmili boşaltma uzantısı ile donatılmış olması durumunda, 600 mm'ye varan iş parçası uzunluğu; 4’ü veya opsiyonel
olarak 6’sı tahrikli takımlar için olan 23 takım slotu (6.000 dev/dak,
1,45 Nm ve 0,9 kW); 10.000 dev/dak değerinde ana işmili, 14 Nm
ve 2,2 kW ve karşı işmili değeri 10.000 dev/dak, 4,8 Nm ve
1,5 kW’dir (S1 – 100% ED).
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DMC 650 V, DMC 850 V,
DMC 1150 V
1.500 kg, 700 mm
Y ekseni ve 303 Nm,
SK50 işmili ile yüksek
performanslı dik işleme
Üçüncü nesil dik işleme merkezi olarak, DMG MORI ürünü CELOS’a sahip
yeni DMC-V serisi ve yeni tasarım, bu serinin 10.000’den fazla başarılı
kurulumundan elde ettiği tecrübeleri bir araya getiriyor. Dünya prömiyeriini yapan DMC 850 V ve DMC 1150 V; 1.500 kg, 700 mm
Y ekseni ve 303 Nm, SK50 işmili ile yüksek performanslı dik işleme standart olarak sahip oldukları 121 Nm değerli 14.000 dev/dak ana işmili ve
36 m/dak’a varan seri hareket ile serideki çıtayı daha yükseltmektedir; bu
makineler, 1.500 kg’ye varan iş parçalarını işlemek için tasarlanmıştır.
Opsiyonel olarak, DMV 650 V, 303 Nm tork işmili (SK50) ile daha güçlü
frezeleme ile geliştirilebilir. 120 adede varan slota sahip olan takım magazinleri de mevcuttur. Soğutmalı sürücüler ve kızaklar, en yüksek
hassasiyeti garanti etmektedir.

Geniş çalışma alanı, opsiyonel SK50 işmili ve 303 Nm ile 1.500 kg'ye varan iş parçalarının yüksek performansla işlenmesini
mümkün kılmaktadır.

yeni dmc v serisinin önemli özellikleri
DMC 650 V
Daha fazla performans ve
esneklik için eşsiz bir makine
konseptine sahip, yeni dik
işleme merkezi

_ Standart yüksek performanslı donanım – 		
14.000 dev/dak/ 121 Nm değerinde temel işmili,
36 m/dak seri hareket
_ 303 Nm değerli SK50 işmili (opsiyonel)
_ 120 adede kadar slota sahip takım magazini
_ 1500 kg’ye varan iş parçası ağırlığı
_ Soğutmalı sürücüler ve kızaklar ile %30
daha yüksek hassasiyet
_ Satışı gerçekleştirilen 10.000’den fazla
dik işleme merkezinin getirdiği deneyim
_ Frezeleme, delme ve kılavuz çekme işlemleri 		
için SANDVIK COROMANT takım setleri

DMC 850 V
Rijit tabla ve yukarıdan kesme ünitesine
sahip dengeli tasarım;
opsiyonel olarak
42 m/dak’a varan seri
hareket ile birlikte.

beyaz versiyon
Yeni DMG MORI tasarımı, ilave
masraf olmaksızın siyah veya beyaz
seçenekleri ile sunulmaktadır.

teknik veriler
teknik veriler

€ 107.900,–
dan başlayan fiyatlarla
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Hareket mesafesi X / Y / Z: 650 / 520 / 475 mm, Seri hareket:
36 (42) m/dak, İşmili devri: 14.000 dev/dak, Güç: 14.5 kW, Tork:
121 Nm, Tabla boyutu: 900 × 570 mm, İş parçası ağırlığı: 800 kg,
Takım magazini: 20 (30 / 60 / 120) slot

€ 120.900,–
dan başlayan fiyatlarla

Hareket mesafesi X / Y / Z: 850 / 520 / 475 mm,
Seri hareket: 36 (42) m/dak, İşmili devri: 14.000 dev/dak,
Güç: 14.5 kW, Tork: 121 Nm, Tabla boyutu: 1.100 × 570 mm,
İş parçası ağırlığı: 1.000 kg, Takım magazini:
20 (30 / 60 / 120) slot

14-4-14 下午6:00
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CELOS – Fikirden bitmiş ürüne

Yeni bir makine konseptine sahip 3. nesil DMC V
_ Yukarıdan kesme ünitesine
sahip dengeli tasarım
_ 1.500 kg’ye varan ağırlıklar
için rijit tabla
_ %+28 daha büyük lineer 		
kızaklar
_ %+25 daha büyük vidalı miller
_ Hassasiyeti garanti etmek
için yenilikçi soğutma konsepti

Soğutmalı vidalı miller ve her üç eksen üzerinde kızaklar (X/Y/Z).

DMC 1150 V
1.500 kg’ye varan iş parçaları
için 700 mm Y eksenine sahip
geniş çalışma alanı

UNO
Takım ölçüm ve ayarı
YENİ:
Otomatik odaklama
fonksiyonu
kesme kenarına otomatik olarak odaklanmak
için

_ FEM optimizeli ve termal olarak
stabil dökme demir yapı
_ Modüler tasarım sayesinde kişiye
özel konfigürasyonlar
_ 100 mm çaplara varan uçları yassı
gösterge prensibi (X -50 mm’ye
varan travers)
_ 19" renkli monitör
_ İnce ayar

Opsiyonlar:

İnov
asyo
n

2014

_ YENİ – manüel Balluff sistemi
(RFID çipi)
_ YENİ – döner ekseni ölçmek için
ikinci kamera
_ 24" dokunmatik ekran
_ Uygun sistem kabini
_ Adaptör depolama

teknik veriler

€ 142.900,–
dan başlayan fiyatlarla
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Hareket mesafesi X / Y / Z: 1.150 / 700 / 550 mm,
Seri hareket: 36 (42) m/dak, İşmili devri: 14.000 dev/dak,
Güç: 14.5 kW, Tork: 121 Nm, Tabla boyutu:
1.400 × 750 mm, İş parçası ağırlığı: 1.500 kg,
Takım magazini: 20 (30 / 60 / 120) slot

€ 7.990,–
dan başlayan fiyatlarla

teknik veriler
Ölçüm aralığı:
X = +200’den –50 mm’ye
Z = 400

14-4-14 下午6:00
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duoBLOCK® dördüncü nesil
Palet değiştirici ve 1.424 Nm’ye varan değere sahip şanzımanlı işmili
sayesinde maksimum üretim

%30’a kadar daha yüksek parça hassasiyeti için tamamen
soğutulan ilerleme sürücüsü ve temperlenmiş makine yatağı.

%30 daha hassas, daha verimli ve daha
güçlü – tüm sektörlerde yeni dönüm
noktası
Takım ve kalıp imalatı

Enerji teknolojisi

Tüp kalıp –
Ra 0,35’e varan en yüksek yüzey
kalitesi gereksinimleri

Matkap kafası –
%75 oranında azaltılan işleme
süresi

Havacılık

Makine imalatı

Titanyum –
Titanyum malzemeler üzerinde
çalışırken %50’ye varan daha
yüksek kesme performansı

Kalıp taşıyıcı – Oldukça akıllı süreç
içi ölçümle bir araya getirilen
tamamen otomasyonlu seri üretimi

Demiryolları

Otomotiv

Üç yeni paletli versiyon
DMU 80 P duoBLOCK® dördüncü neslinin
başarısından sonra, serinin üç yeni versiyonu
Pfronten Open House’dan sonra satışa sunulacak. Makinelerin çeşitliliğe sahip olması, yatay
frezeleme kafalı veya tornalama-frezeleme konfigürasyonlu versiyonun yanı sıra, paletli 5 eksenli versiyonda bulunan sabit temelin kanıtıdır. Yeni DMC 80 H duoBLOCK®, yüksek
performanslı ağır işleme ve hassas kapsamlı
işleme alanlarında tüm gereksinimleri karşılıyor. Tasarımının yüksek sağlamlık seviyesi,
yüzde 30 daha yüksek hassasiyet değerleri
sağlar; bu durum aynı zamanda akıllı sıcaklık
yönetimi tarafından desteklenmektedir. Yeniden tasarlanan çalışma alanı ile yeni DMC 80

FD duoBLOCK® optimize sağlamlık ve artırılmış
hassasiyetten de faydalanmaktadır. Çalışma alanı
artık daha küçük bir kurulum alanı ile yüzde 8
daha geniştir. Tornalama-frezeleme ve yatay işleme versiyonlarına ek olarak, DMC 80 U duoBLOCK®,
ana süre esnasında kurulumu kolaylaştıran otomatik palet değiştiriciye sahiptir. Bu, üretim gerçekleştirilmeyen süreyi azaltarak üretim sürecini
optimize eder. Opsiyonel palet deposu da otomasyon seviyesini artırır. duoBLOCK® prensibinin
bir başka avantajı da, geniş bir uygulama aralığı
için geliştirilen komple çözümlere yönelik üniversal kittir. Örneğin, ağır işleme için optimize edilen
işmilleri yer almaktadır – 1.000 Nm tork ve
9.000 dev/dak powerMASTER® 1000 ve
1.424 Nm ve 8.000 dev/dak şanzımanlı işmili.

DMC 80 U duoBLOCK®
duoBLOCK® dördüncü nesil: %30
daha fazla hassasiyet, verimlilik ve
performans ile yeniden tanımlanmış
mükemmel konsept

teknik veriler

Aks yatağı –
%30 daha düşük enerji tüketimi

JOURNAL_D6079-0114_DMG MORI_tr.indd 14

Silindir kapağı –
Kısa üretim dışı süreler sayesinde
oldukça verimli: 0,5 saniye takım
değiştirme süresi

Hareket mesafesi X / Y / Z: 800 / 1.050 / 850 mm,
Seri hareket: 60 / 60 / 60 m/dak, İşmili devri: 12.000 dev/dak,
Güç: 35 kW, Tork: 130 Nm, İş parçası boyutu:
ø 900 × 1.450 mm, İş parçası ağırlığı: 1.400 kg, Takım
magazini: 63 (123 / 183 / 243 / 273 / 363) slot

14-4-14 下午6:01

Journal n0 1 – 2014

15

Kompakt, patentli ve akıllı teknoloji, kısa talaştan talaşa ve
kurulum süreleri sağlar.

dmc h

Yatay ağır işleme
_ 1.424 Nm değerli şanzımanlı işmili ve 		
geliştirilen müdahale eden kontur, iş parçasına
daha iyi dalma olanağı sağlamaktadır.
_ İşlenmesi zor materyaller üzerinde çalışırken
%50'ye varan oranlarda daha yüksek kesme
performansı için ağır işleme paketi
_ %28 daha büyük yatay geçiş (Yeni: 1.050 mm)

dmu p / dmc u / dmc h

kompakt, patentli, akilli teknoloji ile 		
kisa süreler

powerMASTER 1000®
_ 77 kW güç çıkışına ve 1.000 Nm torka sahip

_ Hassasiyet: Tamamen su soğutmalı ilerleme 		
sürücüsü ile %30’a varan daha yüksek parça 		
hassasiyeti
_ Performans: Maksimum kesme performansı 		
için %30’a varan yüksek sağlamlık
_ Verimlilik: Akıllı ihtiyaç tabanlı toplamlar ile 		
%30’a kadar daha düşük enerji tüketimi.
_ 363 adede kadar takım, 0,5 saniye takım değiştirme 		
süresi ve ana süreler ve üretim dışı sürelerde 		
kurulum yapma imkanı ile akıllı çark magazin		

işmili
_ Hızlı değiştirme süreleri ve kolay bakım için
modüler tasarım
_ İşmili büyümesini telafi etmek için İşmili
Büyüme Sensörü (SGS)

dmu fd / dmc fd

Tek sıkma operasyonunda frezeleme
ve tornalama
_ 2.050 Nm ve 800 dev/dak değerlerine sahip
_
_
_

_
_

Direct Drive tabla
Rakipsiz bilgi birikimi: Tornalama ve frezeleme
alanında 15 yıllık deneyim
%13 daha geniş dikey geçiş (yeni: 1.070 mm)
Özel yazılım çevrimleri: Çoklu takım, lazerle
ölçüm sensörü paketleri, elektronik dengeleme ,
interpolasyon tornalama
SIEMENS 840 D solutionline üzerinde
Operate 4.5
Tornalama ve frezeleme işlemlerine uygun
optimize edilmiş talaş boşaltımı

dmu p / dmc u / dmu fd / dmc fd

B ekseni
–70°

_ 250° (+180° / –70°) dönüş açısı sayesinde

+180°

JOURNAL_D6079-0114_DMG MORI_tr.indd 15

geniş parça yelpazesi, kısa işleme süreleri
ve daha fala esneklik
_ Entegre kablo taşıyıcı geliştirilmiş müdaha
le konturu, daha iyi sızdırmaz yuva sayesinde
daha yüksek kalite, daha uzun ömür ve
mekanik olarak kızaklı kablolar.
_ Geniş YRT yatağı sayesinde %20 daha
fazla sağlamlık

14-4-14 下午6:01
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Yenilikçi ve patentli çark
magazin, ana süreler ve üretim dışı süreler esnasında
kurulumu mümkün kılar.
Pate
ntli
tekn
oloji

_ Pazarda bulunan en kompakt magazin
(Zincirli magazinlere oranla %10 daha küçük 		
kaplanan alan)
_ 363 adede kadar takım slotu
_ 5,6 saniyelik maksimum kurulum süresi
_ Sadece 0,5 saniyelik oldukça kısa takım 		
değiştirme süresi (HSK-A100 için 0.8 saniye )
_ Tutucu sayesinde güvenli tutuş donanımı

DMU 270 P:
Portal serisinde
yeni ağır makine.
DMG MORI gearMILL® – spiral konik dişlilerin tam işlenmesi.

DMU 270 P, daha küçük olan DMU 210 P ile karşılaştırıldığında, çalışma alanı bakımından sahip olduğu
avantajlar sayesinde, portal makineler serisine yapılan
uygun bir ilavedir. X / Y / Z‘de 2.700 × 2.700 × 1.600 mm
hareket mesafeleri %50 ilave yan boşluk ve yaklaşık
%30 daha fazla yükseklik ve boy sağlar. Dolayısıyla, çalışma alanı çarpıcı şekilde %235 daha büyüktür.
DMG MORI hem frezeleme kafasını hem de koruyucu
kabini yeniden geliştirdiği için müdahale eden konturlar
da optimize edildi. Maksimum iş parçası boyutu artık
3.000 mm çapa, 1.600 mm yüksekliğe ve maksimum
12.000 kg ağırlığa sahiptir. Makinenin oldukça yüksek
sağlamlığı ve makinenin her noktasında sabit sıcaklık

kontrolü en üst düzeyde hassasiyet değerlerini sağlamaktadır.
DMG MORI kiti, aynı zamanda, maksimum verim için
ister çark magazin isterse de akıllı otomasyon seçenekleri olsun, DMU 270 P’yi tüm ihtiyaçlarınıza adapte etmek
için sayısız yola sahiptir. İşletim sisteminin öne çıkan bir
özelliği de, CELOS’tur. 21,5" panele sahip olan bu yenilikçi
işletim konsepti, otomatik modda en iyi süreç izlemeyi ve
sorunsuz makine operasyonlarını sunar. Ek olarak, tüm makine ve süreç verileri görüntülenir ve belgelendirilir; böylece sistemin harici PPS, CAD ve CAM sistemlerne bağlanmasını mümkün kılar.

dmu 270 p'nin önemli özellikleri
DMU 270 P:
12 tonluk iş parçası ağırlığı
ile 5 eksenli işleme

MPC – Makine Koruma
Kontrolü

_ Kanıtlanmış portal tasarımı
_ Geniş çalışma alanı X / Y / Z:
2.700 / 2.700 / 1.600 mm
_ ø 3.000 × 1.600 mm boyutundaki iş parçaları 		
için geniş çalışma alanı
_ Frezeleme kafasının optimize edilen müdaha		
leli konturu ile birlikte, derin şekillerde efor 		
gerektirmeyen dalma işlemi
_ NC döner tablada yeni tahrik teknolojisi ile 		
%50 daha yüksek dinamizm
_ Optimize edilen sıcaklık dengesi sayesinde 		
yüksek hassasiyet
_ 3 noktadan destek ile hızlı kurulum

_ Kritik sarsılma koşullarında hızlı kapatma
_
_
_
_
_
_
_
_

Artırılmış işmili servis ömrü
İşleme sürecinin diyagnozu ve optimizasyonu
Makine ve takım için daha uzun servis ömrü
Bakım programlama imkanı
İşmili arızalarının nedenlerinin tespiti
Takım servis ömrünün optimum kullanımı
Daha yüksek makine hazır olma oranı
Tüm DECKEL MAHO makineleri için 			
sunulmaktadır
teknik veriler

€ 6.500,–

JOURNAL_D6079-0114_DMG MORI_tr.indd 16

Hareket mesafesi X / Y / Z: 2.700 / 2.700 / 1.600 mm, Seri
hareket: 60 / 30 / 40 m/dak, İşmili devri: 12.000 dev/dak,
Güç: 44 kW, Tork: 288 Nm, İş parçası boyutu:
ø 3.000 × 1.600 mm, İş parçası ağırlığı: 12.000 kg, Takım
magazini: 63 (123 / 183) slot
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Akıllı kombinasyon: Entegre parmak frezeleme ile
birlikte lazerli kaplama.

ileri teknoloji

LASERTEC 65
Katkılı üretim:
Bitmiş parça kalitesinde katkılı üretim.

lazerli kaplama					
				
Katkılı üretim, örneğin, yüksek performanslı metalik malzemelerden üretilen bütünleyici parçaların ve
benzer hafif parçaların üretiminde yüksek karmaşıklık
ve bireysellik için yeni fırsatlar sunar. Katkılı üretim pazarı, sürekli olarak büyümektedir. DMG MORI SEIKI
AG'nin bir şirketi olan SAUER LASERTEC, katkılı üretimi ilk kez tam 5 eksenli, yüksek teknolojili frezeleme
makinesine entegre etti. Günümüzde, bu hibrid çözüm,
global pazarda emsalsizdir. Süreçte, bir toz yatakta ilgili
ürün neslinden 20 kata kadar daha hızlı olan metal
tozu beslemesine sahip bir uygulama süreci kullanır.

Günümüze kadar, ilave süreçler prototiplerin üretimi
ve başka konvansiyonel teknolojilerle üretimi mümkün olmayan küçük parçaların üretimiyle sınırlıydı. Katkı teknolojisi, katkı ve kesme süreçlerini tek makinede bir araya
getirerek geleneksel işleme yöntemlerini tamamlayabilir
ve geliştirebilir.Günümüze kadar, ilave süreçler prototiplerin üretimi ve başka konvansiyonel teknolojilerle üretimi
mümkün olmayan küçük parçaların üretimiyle sınırlıydı.
İlave teknolojisi, ilave ve kesme süreçlerini tek makinede
bir araya getirerek geleneksel işleme yöntemlerini tamamlayabilir ve geliştirebilir.

frezeleme

Süreç yönü
Erime noktası

Toz

Uygulanan malzeme

Lazer ışını
Hareketsiz / taşıyıcı gaz

Uygulama bölgesi

İş parçası

Metal toz, bir taban malzemeye uygulanır ve buna katmanlar halinde
kaynaştırılır. Bu durum, metal tozun yüzeyle birlikte sağlam bir kaynak
oluşturur. Soğuduktan sonra, işlenebilecek bir metal katman oluşturulur.

1

lasertec 65 am ’in önemli özellikleri
Akıllı kombinasyon:
Entegre parmak frezeleme
ile birlikte lazerli kaplama

2

havacılık

_ En iyi yüzeyleri ve parça hassasiyeti
sağlayan eşsiz bir lazer uygulaması ve
frezeleme işlemi kombinasyonu sunar.
_ Toz beslemeli lazerli kaplama:
Toz yatağı yönteminden 20 kat daha hızlı
_ Tam parça halinde üretim yapmak da
mümkündür
_ Alttan kesme işlemleri de dahil olmak üzere 		
çoğu 3D geometrisi oluşturulabilir
_ Takım ve kalıp imalatı da dahil olmak üzere, 		
türbin parçalarının onarımı.
_ Yüzey katmanlarının uygulanması.

katkılı üretim

3D parça oluşturulur:
lazerli kaplama

1: Kam halkasının temel yapısı
frezeleme

lazerli kaplama

2: Destekleyici geometri olmadan
flanşın oluşturulması
lazerli kaplama

Rotor kanadı onarımı
Malzeme: Inconel

3

takım ve kalıp imalatı

Pfron
ten O
pen
da ko
Hous
nsep
e’t çalı
IMTS
şmas
ı ve
/ AM
B 20
düny
14’te
a prö
miye
rleri

3: Flanş delme

FREZELEME

Aşınmaya dayanıklı kaplamaya
sahip hadde
Malzeme: Stellit

5: 12 konektörün imalatı

4: Koninin kaplanması

lazerli kaplama

6: İç konturun tamamının frezelenmesi

3D konturlar, aynı zamanda alttan kesme işlemleri ile oluşturulabilir: örn;
destekleyici geometri olmadan bir flanşın üretimi (resim 2), bir koninin
üretimi (resim 4). Lazer ve frezeleme operasyonları arasında esnek geçiş
imkanı, bitmiş parça üzerinde (resim 3) artık ulaşılamayacak olan parça
segmentlerinin doğrudan işlenmesini mümkün kılar.

teknik veriler

LASERTEC

JOURNAL_D6079-0114_DMG MORI_tr.indd 17

Hareket mesafesi X / Y / Z: 650 / 650 / 560 mm,
Maksimum iş parçası boyutları (5 eksenli): ø 500 ×
350 mm, Maksimum yükleme ağırlığı (5 eksenli): 600 kg
(1.000 kg*), Minimum kurulum alanı (sadece makine):
yaklaşık 7,9 m², Kontrol ünitesi: SIEMENS 840D
solutionline üzerinde Operate 4.5 ile 19" ERGOline®

14-4-14 下午6:01
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DMU 70 ecoline
Standart olarak sunulan en yeni 3D kontrol
teknolojisi ve NC açılı döner tabla ile 5 taraflı
işleme için işlevselliğin ve teknolojinin
mükemmel sentezi.

C ekseni

360°

SIEMENS 840D solutionline üzerinde
Operate 4.5’e sahip SLIMline®

Çeşit: 3D simülasyonlara
sahip en yeni kontrol teknolojisi

B ekseni

– 10° / + 95°

YENİ! DMU 70 ecoline
Patentli NC açılı döner
tabla ile 5 taraflı işleme.

TR

5 taraflı işleme için dijital sürücülere sahip olan
patentli NC açılı döner tabla. Standart olarak
12.000 dev/dak devir hızına sahip sağlam,
servis dostu ve sıralı işmili, içten takım soğutucu
ile donatılabilir.

HEIDENHAIN TNC 620’ye sahip
SLIMline®

dmu 70 ecoline ’in önemli özellikleri
_ 12.000 dev/dak’a varan güçlü işmili
(13 / 9 kW, 83 / 57 Nm, 40 / %100 ED)
_ Büyük hareket mesafeleri
X / Y / Z: 750 / 600 / 520 mm
_ Lineer eksenler üzerinde seri hareket:
24 m/dak
_ 32 slotlu SK40 takım magazini
Ana süre esnasında kurulum yardımcısı da 		
dahil olmak üzere, tutuculu ve çift kavrayıcılı
zincir
_ Maksimum verimlilik – 5 taraflı işleme için 		
dijital sürücülere sahip olan NC açılı döner 		
tabla
_ 3D quickSET®*
Kinematik doğruluğu izlemek ve düzeltmek 		
için tasarlanan takım seti
* Opsiyonel

JOURNAL_D6079-0114_DMG MORI_tr.indd 18

teknik veriler
Hareket mesafeleri X / Y / Z: 750 / 600 / 520 mm; Lineer
eksenlerde seri hareket: 24 m/dak; 12.000 dev/dak’a
varan güçlü sıralı işmili; 83 / 57 Nm, 13 / 9 kW (40 /
%100 ED); tutuculu ve çift kavrayıcılı 32 slotlu zincir
takım magazini
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NLX, CTX ve NEF üniversal tornalama
artık tam
tornalama-frezeleme işlemlerinde CELOS_ yeniliği ile birlikte
sunuluyor: İtalya’da bulunan Infitini Red Bull Racing’in yeni
otomasyonlu tornateknoloji merkezinde CTX TC ve NTX
lama: DMG MORI'nin 5 eksen teknolojisine sahip dünya şampiyonu

Teknoloji
ve başarı hikâyeleri

JOURNAL_D6079-0114_DMG MORI_tr.indd 19
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NLX – Çeşitli konfigürasyonlara sahip 9
model.
2010 yılının sonunda NLX serisinin pazara girişinden itibaren, 3.000’den fazla makinenin satışı başarıyla
gerçekleştirildi. NLX serisi, kullanıcılara maksimum performans, esneklik ve güvenilirlik sunar. Makine yatağındaki entegre soğutma sistemi daha fazla termal stabilite
sağlar. Tüm eksenlerdeki düz kızaklar, yüksek performanslı tornalama işlemi için optimum taban teşkil etmektedir.
Bunun yanı sıra, NLX 2500/500, küçük alan gereksinimi ve yüksek sağlamlığı ile etkileyicidir. Yeni
NLX 3000MC/1250, kullanıcılara, olağanüstü frezeleme performansı için entegre takım tahriki ile birlikte, 1250 mm’ye
varan tornalama uzunlukları için BMT® taret sunmaktadır. Y ekseni için 500 mm’ye (veya MC versiyonunda 600 mm)
varan tornalama çapına sahip opsiyonun yanı sıra,
NLX 4000BY/1500’ün öne çıkan iki karakteristik özelliği,
maksimum 315 mm ile X ekseninde uzun hareket mesafesi (MC versiyonu için 365 mm) ve maksimum 350 mm

çapla sabit olmasıdır. NLX 4000BY/1500 aynı zamanda,
4.000 dev/dak’ya (10.000 dev/dak*) varan tahrikli takımlarla büyük iş parçalarının işlenmesine uygun çok kompakt bir tasarıma ve bir Y eksenine sahiptir. B tipi konfigürasyonda, ana işmilindeki 3.225 Nm tork en yüksek
kesme performansını sunar (A tipi = 1.910 Nm).
NLX 2500SY/700 aynı zamanda, Bergamo -İtalya'daki
Brembate di Sopra’da bulunan GILDEMEISTER Italiana
S.p.A. tesislerinde Avrupa pazarı için üretilmektedir; aynı
şekilde Mayıs'tan itibaren yeni tasarımı ve CELOS ile birlikte üretilmektedir. NLX’in dünya prömiyerini yapan üç
ürünü de CELOS 21.5" ERGOline® ve MITSUBISHI ile
EMO’da sunuldu ve 2014 Nisan ayından itibaren de satışa
sunulacak.

Verimli tam işleme
NLX 2500SY/700 üzerinde tahrikli takımlar, karşı işmili ve Y ekseni ile

0,01 µm hassasiyete sahip Magnescale’in lineer
cetvelli ölçüm sistemi ile en yüksek hassasiyet
sağlanmaktadır.

Hâlihazırda kurulu 3.000’den fazla makine
ile başarılı NLX serisi.
NLX 2500/500
500 mm’ye varan
iş parçası uzunlukları için 3,5 m2
üzerinde mükemmel 2 eksenli
tornalama

nlx serisi'nin önemli özellikleri
_ Daha fazla termal stabilite için makine 			
yatağındaki entegre soğutma sistemi
_ En yüksek yük kapasitesi için tüm eksenler 		
üzerinde düz kızaklar
_ BMT® teknolojisi ile birlikte (entegre tahrik 		
motoruna sahip motor), işleme merkezleri
ile karşılaştırılabilecek frezeleme performansı
_ Çeşitli konfigürasyonlarda sunulmaktadır
(örneğin; doğrudan tahrikli takımlarla, Y ekseniy		
le ve yüksek performanslı karşı işmili ile birlikte)

BMT® dahili motorlu taret – 100 Nm’ye varan tork ve
daha yüksek frezeleme hassasiyeti ile geliştirilen frezeleme
performansı.

NLX serisinin başarılı modeli NLX 2500,
artık DMG MORI tarafından 500 mm'lik
tornalama uzunluğu ile birlikte
sunulmaktadır. X ve Z yönlerinde 460
mm’lik maksimum tornalama çapı ve
260 mm – 500 mm hareket mesafeleri,
NLX 2500/500’ü çok yönlü bir tornalama
enstrümanı haline getirmektedir.
Optimize edilen makine tasarımı, küçük
bir alan kaplar (3,5 m2).

Her uygulama için doğru çözüm –
29 versiyonla sunulan 9 makine.
Tornalama uzunluğu
(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

Tornalama
MC, Y, SMC, SY

Tornalama
MC, Y

Tornalama
MC, Y

NLX
1500 / 500

NLX
2000 / 500

NLX
2500 / 500*

MC, Y, SMC, SY

MC, Y, SMC, SY

Tornalama

6"

8"

10 / 12"

Tornalama
MC, Y

Ayna boyutu
12"

15 / 18"

En kısa sürede MAPPS IV ve 10,4" TFT ekranla
birlikte sunulmaktadır.**
* Sadece yeni tasarımda ve CELOS ile Nisan 2014’ten itibaren sunulmaktadır **
NLX 4000 için 19” Tornalama = sabit takımlar, MC = tahrikli takımlar, Y = tahrikli
takımlar ve Y ekseni, SMC = tahrikli takımlar ve karşı işmili SY = tahrikli takımlar,
Y ekseni ve karşı işmili
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beyaz versiyon
Yeni DMG MORI tasarımı,
ilave masraf olmaksızın siyah
veya beyaz seçenekleri ile
sunulmaktadır.

teknik veriler
Maksimum tornalama çapı: 460 mm
Maksimum tornalama uzunluğu: 500 mm, Çubuk
kapasitesi: 80 mm, Hız: standart olarak 3.500
dev/dak, Sürücü güç çıkışı: 18,5 kW, 10 konumlu
taret (12 konumlu opsiyonel taret)

14-4-14 下午6:01
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Opsiyonel taret: TRIFIX® hassas hızlı değişim sistemi.
TRIFIX®, kullanıcıların 6 μm’un altında bir tekrarlama hassasiyeti ile
30 saniyeden daha kısa sürede takım değiştirmesini mümkün kılar.

NLX 2500SY/700
Ana ve karşı işmilleri
sayesinde 6 taraflı
işleme ve Y üzerinde
100 mm hareket mesafesine sahip taret.

21

Makine yatağındaki entegre soğutma sistemi daha fazla termal stabilite sağlar.
%30 daha geniş ve oldukça stabil düz kızaklar, yüksek performanslı tornalama sağlar;
örneğin; NLX 2500’de 80 mm genişlik.

Karşı işmiline ve Y eksenine sahip olan
başarılı NLX 2500SY/700 modeli, bir
sıkma operasyonunda veya kutu dışında
verimli tam işleme ile eş anlamlıdır.
Taret, standart olarak BMT60 arayüzü ile
birlikte sunulmaktadır ve opsiyonel
olarak VDI-TRIFIX® (12 konum) ile
donatılabilir. Hız: 10.000 dev/dak.

NLX 4000BY/1500
500 mm çapa varan
büyük iş parçalarının tam
işlenmesi
(Y ekseni olmadan 600 mm)

4.000 dev/dak değere sahip (opsiyonel
olarak 10.000 dev/dak) tahrikli takımların
olağanüstü frezeleme performansı için
BMT® teknolojisi, 100 Nm torka kadar
M30 kılavuz çekme, Z ekseninde geniş
kızaklar, X ekseninde uzun hareket
mesafesi, ø 350 mm’ye kadar ara yatak

%10
’a
kur a varan
vant
ajı*
Uy
teknik veriler
Maksimum tornalama çapı: 366 mm (Y ekseni olmadan
460 mm çap), Maks. tornalama uzunluğu: 705 mm,
Çubuk kapasitesi: 80 mm, Ana işmili: 4.000 dev/dak,
18,5 kW Karşı işmili: 6.000 dev/dak, 11 kW 12 konumlu
taret (10, 16 veya 20 konumlu opsiyonel taret) Tahrikli
takımların hızı 10.000 dev/dak

JOURNAL_D6079-0114_DMG MORI_tr.indd 21
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* YEN’in kur gelişimi sayesinde %10 kur
avantajından faydalanın

teknik veriler
Maksimum tornalama çapı: 500 mm (tornalama ve
MC versiyonu: 600 mm), Maks. tornalama uzunluğu:
1.500 mm, Maks. çubuk kapasitesi: 164 mm,
Hız: 1.500 dev/dak, Tahrik gücü değeri: 37 kW,
10 konumlu taret (opsiyonel 12 konumlu taret),
Tahrikli takımların hızı 100 Nm özelliği ile birlikte
4.000 dev/dak (10.000 dev/dak opsiyonel)
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CTX alpha ve CTX beta –
lineer tahrik, Direct Drive ve
TRIFIX® ile tornalama.
  Üniversal CTX alpha ve beta serisi, kullanıcılara maksimum esneklik, ergonomi ve hassasiyet sağlar. Esnek ve
modüler tasarımları sayesinde, makineler, basit parçaların işlenmesinden tam işlemeye kadar geniş bir müşteri
gereksinimleri yelpazesini karşılayacak şekilde üretilebilmektedir. Örneğin, 770 Nm değerine sahip işmili, maksimum kesme performansı için sunulmaktadır.
Opsiyonel olarak CTX beta makineleri için sunulan, X
ekseni üzerindeki lineer tahrik, maksimum uzun vadeli
doğruluk oranı sağlar. 1 g’lik bir hızlanma ile aynı zamanda, işleme esnasında en yüksek dinamizmi garanti eder.
Standart olarak makineler, maksimum termal denge sağlamak amacıyla X ekseni üzerinde cetvelli ölçüm sistemler ve sıvı soğutmalı işmilleri ile sunulur. 12.000 dev/dak'a
varan hızlara sahip opsiyonel Direct Drive taret, gerçek frezeleme için olmazsa olmazdır (CTX beta: 10.000 dev/dak) ve

34 Nm’ye varan bir torka sahiptir (CTX alpha: 20 Nm). Bu
taret, 30 saniyenin altında takım değiştirme süresi için,
TRIFIX® hassas hızlı değişim sistemi ile birlikte sunulmaktadır. Buradaki en önemli konfigürasyonlar, eksantrik
işleme için 120 mm göbek konfigürasyon paketine sahip
Y eksenidir (CTX alpha: 80 mm). Karşı işmili, Y ekseni ve
TRIFIX®'li bir yıldız taret dahil olmak üzere, 6 taraflı tam
işleme paketi de mevcuttur.

13 - 16 Mayıs 2014 tarihlerinde
Bielefeld’de düzenlenecek Open House
etkinliğimizde bizi ziyaret edin

Ana işmilini, karşı işmilini ve 120 mm göbekli Y eksenini (80 mm'li
CTX alpha 500) ve TRIFIX®’li yıldız tareti içeren 6 taraflı tam işleme paketi.

ctx alpha 500 ’in önemli özellikleri
CTX alpha 500
80 mm göbeğe* sahip Y eksenli* eksantrik işleme

2014 Mayıs'tan itibaren sunulacak: 21,5"
ERGOline® ve SIEMENS’e sahip
DMG MORI ürünü CELOS, artık
SIEMENS 840D solutionline veya
HEIDENHAIN CNC PILOT 640 üzerinde
Operate 4.5’e sahip 19" ERGOline® ile
birlikte sunuluyor

€ 135.900,–
dan başlayan fiyatlarla
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_ Maksimum kesme performansı için
12.000 dev/dak ve 20 Nm değerlerine 		
sahip Direct Drive * taret.
_ ø 210 × 525 mm’ye varan boyutlara
sahip iş parçalarının 170 Nm ana
işmili ile yüksek performanslı 			
tornalanması
* Opsiyonel

ctx beta 800 linear
’in önemli özellikleri
CTX beta 800 linear
1 g hızlanma ile X
ekseninde lineer tahrik
ve maksimum uzun
vadeli hassasiyet
2014 Temmuz’dan itibaren sunulacak:
21,5" ERGOline® ve SIEMENS’e sahip
DMG MORI ürünü CELOS, artık
SIEMENS 840D solutionline veya
HEIDENHAIN CNC PILOT 640 üzerinde
Operate 4.5’e sahip 19" ERGOline® ile
birlikte sunuluyor

_ ø 410 × 850 mm’ye varan boyutlara sahip 		
iş parçalarının 770 Nm* ana işmili ile
yüksek performanslı tornalanması
_ ø 400 mm ‘ye kadar aynaların* ve
ø 200 mm’ye kadar ara yatakların*
kullanımı için geniş çalışma alanı
* Opsiyonel

teknik veriler

teknik veriler

ø 65 mm’ye kadar çubuk işleme; 525 mm
maks. tornalama uzunluğu ve 200 mm maks. iş
parçası çapı, 6.000 dev/dak, 170 Nm, 27 kW değerlerine sahip ana işmili ISM 52 PLUS; 12 konumlu VDI
30 taret, 5.000 dev/dak, 5,4 kW ve 16 Nm

ø 76 mm’ye kadar çubuk işleme; 850 mm
maks. tornalama uzunluğu ve 410 mm maks. iş parçası
çapı, 5.000 dev/dak, 380 Nm, 34 kW değerlerine sahip
ana işmili ISM 76 PLUS; 12 konumlu VDI 40 taret,
4.000 dev/dak, 11,3 kW ve 28 Nm ve 6 blok takım slotu
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3D kontrol teknolojisi ile en basit atölye programlaması için
21,5" ERGOline® ve SIEMENS'e sahip DMG MORI ürünü CELOS.

tornal ama teknolojisi

NEF 400 –
Entegre işmili
motoru ile sınıfının
en iyi performansı.

NEF serisinin 5. nesli, NEF 400 ve NEF 600 ile
üniversal tornalama makineleri dünyasına giriş yapıyor ve eşsiz bir fiyatla en iyi teknolojiyi sunuyor. Ek
olarak, yüksek kaliteli Alman parçaları kullanılmaktadır; örneğin kontrol sistemler, ölçüm sistemler,
hidrolikler, işmilleri ve taret. Standart olarak, NEF
400 sıvı soğutmalı entegre işmili motoru ile birlikte
sunulmaktadır. Opsiyonel olarak, makine aynı zamanda, ana işmili için bir C ekseni dahil olmak üzere,
6 adede kadar tahrikli takımlar için taretle donatılmıştır. Sadece 4 m²’lik bir kurulum alanında ø 350
× 650 mm’ye varan iş parçalarının işlenmesini kolaylaştıran geniş çalışma alanı, ön plana çıkan özelliklerden biridir.
30 saniyenin altındaki takım kurulum süreleri ve 6 µm’un altında tekrarlama
hassasiyeti için TRIFIX® hassas hızlı değişim sistemine sahip yıldız taret.

ahip 		

Lineer tahrik –
Minimum bakım maliyeti,
maksimum hassasiyet ve
verim

Maksimum kesme performansı ve sıcaklık dengesi için, 340 Nm'ye sahip entegre
ve sıvı soğutmalı işmili motoru.

nef 400'ün önemli özellikleri
NEF 400
4 m² ‘den küçük kurulum
alanında ø 350 × 650 mm’ye
varan ölçülere sahip iş parçalarının işlenmesi için

_ En yeni 3D kontrol teknolojisi: 21.5"
ERGOline® ve SIEMENS ile DMG MORI CELOS
(2014’ün 3. Çeyreğinden itibaren)
_ Alternatif olarak, SIEMENS 840D solutionline ve
ShopTurn 3G veya HEIDENHAIN CNC PILOT 		
640 üzerinde Operate 4.5’e sahip 19"
ERGOline®
_ 0.001° çözünürlüklü entegre C ekseni ile en 		
yüksek hassasiyet (opsiyonel)
_ 4 m² 'nin altında kurulum alanında ø 350 × 650
mm’ye varan iş parçaları için geniş çalışma alanı
_ Optimum ergonomik özellikler ve erişim, ana
işmiline sadece 289 mm çalışma derinliği
_ Maksimum sıcaklık dengesi için sıvı soğutmalı
entegre işmili motoru

_ Lineer sürücülerde 5 yıllık garanti
_ 1 g hızlanma ve 60 m/dak seri hareket
_ Maksimum uzun vadeli hassasiyet, neredeyse
sıfır aşınmalı parçalar
_ Çabuk hızlanma, sıfır mekanik aktarma elemanı
_ Düşük bakım gereksinimi, minimum ömür
çevrimi maliyeti
_ En yüksek dinamizm ve bulunurluk seviyesi
sayesinde daha az üretim maliyeti
_ Tüm CTX beta üniversal tornalama makineleri için 		
sunulmaktadır
hediye
HORN takım setini içerir

2.390 €’dan başlayan
fiyatlarla

teknik veriler

€ 92.900,–

dan başlayan fiyatlarla
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ø 65 mm’ye kadar çubuk işleme; 650 mm maks. tornalama
uzunluğu ve 340 mm maks. işmili çapı; 4.500 dev/dak, 340
Nm, 11,5 kW değerlerine sahip ISM 65 ana işmili;
12 konumlu VDI 30 taret
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CTX TC –
Tornalama-frezeleme tam işleme.

CTX TC – ø 700 mm’ye varan ölçülere ve 3m’ye kadar tornalama uzunluğuna
sahip iş parçalarının 5 eksenli üniversal tornalanması; opsiyonel karşı işmili
ile 6 taraflı tam işleme.

CTX TC ve CTX 4A
serisine genel bakış

ÜNİVERSAL: CTX TC

CTX TC 4A – ana işmili, karşı işmili ve ilave alt taret ile 5 eksenli tornalama
ile üretim; 10.000 dev/dak’a varan hızlar için opsiyonel Direct Drive taret.

ÜRETİM: CTX TC 4A

Ana ve opsiyonel karşı işmili

Ana işmili, karşı işmili ve ilave taret

beta

gamma

beta

gamma

ø 500 mm

ø 700 mm

ø 500 mm

ø 700 mm

Tornalama uzunluğu 800 mm

CTX beta 800 TC

–

–

–

Tornalama uzunluğu 1.300 mm

CTX beta 1250 TC (linear)

CTX gamma 1250 TC (linear)

CTX beta 1250 TC 4A

CTX gamma 1250 TC 4A (linear)

ø 550 mm
Tornalama uzunluğu 2.050 mm

CTX beta 2000 TC

CTX gamma 2000 TC (linear)

–

CTX gamma 2000 TC 4A (linear)

Tornalama uzunluğu 3.050 mm

–

CTX gamma 3000 TC

–

CTX gamma 3000 TC 4A

ctx gamma 2000 tc linear ’in önemli özellikleri

5 yıllık garanti

CTX gamma 2000 TC linear
ø 700 mm’ye varan iş parçalarının 6 taraflı tam işlenmesi

Daha fazla güç, daha yüksek hassasiyet.
Lineer motorlar için 5 yıllık garanti,
en yüksek uzun vadeli hassasiyet ve dinamik performans.

_ Ana ve karşı işmili* ile 6 taraflı tam 			
işleme; karşı işmili TC 4A ile standart
olarak bulunmaktadır
_ Teknoloji çevrimi* ile kombine olarak ±120° 		
dönüş açısına sahip Direct Drive B ekseni ile
5 eksenli eş zamanlı işleme; 		
_ Eksantrik işleme için ±200 mm Y ekseni
_ 12.000 dev/dak değere sahip tornalama –
frezeleme işmili; opsiyonel olarak 18.000 dev/
dak veya 160 Nm ile 8.000 dev/dak
_ ø 460 mm’ye varan iş parçaları için ara 			
yatakların* ve ø 630 mm’ye varan parçalar
için aynaların* kullanımı
_ CTX gamma 2000 TC 4A linear: TRIFIX®
hassas değişim sistemine sahip 12 konumlu
VDI 40 tareti şeklinde ikinci takım tutucu,
opsiyonel olarak 10.000 dev/dak ve 34 Nm 		
değerlerine sahip Direct Drive taret şeklinde
* Opsiyonel

hediye
teknik veriler
HORN / LMT / SCHUNK
takım setini içerir

5.390 €’dan
başlayan fiyatlarla
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2014’ ün 4. çeyreğinden itibaren sunulacak:
21,5" ERGOline ® ve SIEMENS’e sahip DMG MORI ürünü
CELOS , artık SIEMENS 840D solutionline üzerinde Operate
4,5’e sahip 19" ERGOline ® ile birlikte sunuluyor

Maksimum tornalama uzunluğu: 2.050 mm, Maks. iş
parçası çapı: 700 mm; Y göbeği ±200 mm; 4.000 dev/dak,
770 Nm, 45 kW değerli ISM 102 ana işmili; 12.000 dev/
dak, 100 Nm, 22 kW değerli HSK-A63 tornalama-frezeleme işmili; 36 slotlu disk tipi takım magazini, 180 slota
varan opsiyonel zincir magazin
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Frezeleme işmili ve dönen karşı işmili ile bir şaftın işlenmesi.

NTX 1000/SZM:
Karmaşık tek parçaların ve seri üretim
parçalarının tam tornalanması ve frezelenmesi.

NTX serisinin makineleri kompakt entegre tornalama-frezeleme merkezleridir
ve medikal teknoloji, havacılık ve uzay sanayisi, tıp, saat ve yarı iletken endüstrilerine uygundur. Orijinal teknolojilerimizin
üçü, yüksek hassasiyet ve verimlilikle olağanüstü işleme olanağı sunmaktadır. NTX
serisi, yüksek verimlilik ile eş anlamlıdır.

CTX beta 1250 TC 4A üzerinde taşlama seviyesi kalitesinde çokgen bağlantıların
güvenli şekilde üretimi.

KAMPF Schneid- ve
Wickeltechnik GmbH & Co. KG
Tornalama-frezeleme tam işleme,
beş makine tek bir makinede.
Köln-Wiehl merkezli KAMPF Schneid- Wickeltechnik GmbH &
Co. KG; plastik film, kompozit malzemeler, laminantlar ve alüminyum folyolar gibi ürünleri işlemek ve üretimek için tasarlanan kesme ve ambalajlama teknolojisi alanında liderdir. Öne çıkan ürünler
arasında, 0,9 μm’dan başlayan malzeme kalınlıklarına sahip olan
ve 700 m/dak’a varan hızlarda üretilen ince folyolara yönelik makineler bulunmaktadır. İnovasyonlarının yanı sıra, KAMPF aynı zamanda, Eifel Dağlarında yer alan Dohr’da bulunan tesislerinde mekanik üretim alanında uzmanlığa sahiptir. Yakın tarihlerde, bu tesiste
bulunan CTX beta 1250 TC 4A tornalama-frezeleme işleme merkezi büyük bir heyecana yol açtı. Karşı işmili, B ekseni olarak yüksek performanslı frezeleme işmili ve tahrikli takımlara ve bir Y eksenine sahip ilave takım tutucu olarak 12 konumlu alt taretle donatılan
bu yatırım, bir tahrik milinin maliyetini yarıya indirdi. Dohr'da
bulunan fabrikanın müdürü Stephan Schleicher, ilk vaziyeti ve tasarrufların etkilerini şu şekilde ifade ediyor: 'Çokgen bağlantı, ana tahrik elemanı olarak, hassasiyet ve yüzey kalitesine büyük ihtiyaç
duyuyordu; daha önceki dönemde, bu durum taşlama sürecini kaçınılmaz hale getiriyordu. DMG MORI, iş parçasının tek bir makinede gerekli seviyede işleme kalitesi ile üretilebileceğini garanti
eden tek üreticiydi. Bunu duyduğu anda, KAMPF uzmanlarına DMG
MORI’de tam işleme görevini verdi; buna takımların, sıkma aygıtlarının ve program oluşturma seçimi de dahildi. Fabrika müdürü şunları hatırlatıyor: ‘Daha sonra, Bielefeld’deki referans parçayı kabul
ettik, ölçtürdük ve dışarıda doğrulattık’ ve sözlerini şu şekilde sonlandırdı: ‘Tüm test özellikleri parametreler dahilindeydi ve en
önemlisi de, bunlara günlük sıkı çalışma ile bile ulaşılıyordu. Geçmişte, taşlama da dahil olmak üzere, üretim esnasında 5 makine
kullanmak zorundaydık; şimdi ise tek başına CTX beta 1250 TC
4A ile üretim yapabiliyoruz!’

– 25 °

– 195°

Döner karşı işmili sayesinde frezeleme işmili ve taretle çarpışmasız paralel
işleme; -195°’ye varan dönüş aralığı iş parçası çıkarmayı mümkün kılar.

ntx 1000/szm ’in önemli özellikleri
NTX 1000/SZM
Oldukça verimli entegre tornalama-frezeleme merkezi

_ B ekseninde DDM teknolojisi (Direct Drive 		
motor) ve BMT teknolojisi (tahrikli takımlar
için entegre tahrikli motora sahip taret)
_ Önceki modellerle karşılaştırıldığında %40 daha
küçük kurulum alanı
_ Olağanüstü sönümleme özellikleri ve termal ola
rak simetrik yapı için Y ekseninde
ORC teknolojisi (sekizgen tokmak yapısı)
_ Çeşitli konfigürasyonları bulunmaktadır
_ Standart olarak ESPRIT CAM
_ NTX1000, SIEMENS 840D solutionline
üzerinde Operate 4.5 ile de sunulmaktadır

teknik veriler
İrtibat: KAMPF Schneid- ve Wickeltechnik GmbH & Co. KG
Mühlener Straße 36 – 42, 51674 Wiehl, Almanya
info@kampf.de, www.kampf.de
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Dönüş: ø 370 mm, tornalama uzunluğu: 450 mm, Y
ekseni: ±105 mm, ana işmili: Maksimum tahrik çıkışı: 11 kW,
maksimum hız: 6.000 dev/dak, işmili: Capto C5 tutucu,
hız: 12.000 dev/dak (HSC opsiyonel: 20.000 dev/dak),
maksimum tahrik çıkışı: 7,5 kW
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TWIN konsepti: Karşı işmili-punta kombinasyonunun çapraz traversi
sayesinde iki bağımsız çalışma alanı.

tornal ama teknolojisi

CTX beta 4A –
2 bağımsız çalışma alanı ile patentli TWIN
konsepti sayesinde
%30 daha kısa üretim
süresi.

tornal ama teknolojisi

NZX 1500 ve
NZX 2000 –
3 tarete ve 3 Y eksenine sahip üretime yönelik tornalama.
X1

CTX beta 800 4A ve CTX beta 1250 4A’nın temeli patentli ve başarısı kanıtlanmış TWIN konseptidir. İki taretli
ve karşı işmili-punta kombinasyonunun çapraz traversli bu
eşsiz çalışma alanı konsepti iki bağımsız çalışma alanında
paralel, çarpışmasız işlemeyi mümkün kılar. Şaft parçaları
aynı zamanda ana işmilinde de tutulabilir. Çalışma alanı,
operatöre 340 mm’ye varan çapa ve 800 ya da 1.200 mm’ye
varan tornalama uzunluğuna sahip iş parçalarını işleme
imkânı sunar. İki adede kadar Y ekseni ile bağlantılı olarak
(opsiyonel alt eksen), bu durum, kompleks ayna veya çubuk
parçaların verimli şekilde işlenmesini sağlar. Makine, toplam 24 tahrikli takım slotlu iki VDI 40 taretle ve TRIFIX®
hassas hızlı değişim sistemi ile birlikte sunulmaktadır.

X3

Z1
Z3

Taret 1
Y1

C1

Taret 3

Y3
X2

C2

B
Z2

Y2
Taret 2
TWIN konsepti, iki taret ve punta ile iki bağımsız çalışma alanında
çarpışmasız işlemeyi mümkün kılar.

Ana işmiline, karşı işmiline ve 3 Y eksenli
3 tarete sahip NZX 2000/800STY3.

ctx beta 800 4a'nin önemli özellikleri
CTX beta 800 4A
İki bağımsız çalışma alanına
sahip patentli ve başarısı
kanıtlanmış TWIN konsepti

_ İki taret üzerinde Y ekseni
(üst ±60 alt* ±40 mm)
_ 24 tahrikli takım slotuna sahip iki VDI 40
yıldız taret ve VDI 40 TRIFIX®
hassas hızlı değişim sistemi.
_ 10.000 dev/dak, 14,2 kW ve 34 Nm değerli
Direct Drive* taret
_ ShopTurn 3G’ye sahip SIEMENS 840D
solutionline üzerinde Operate 4.5 ile
19" ERGOline®

NZX 2000/800STY3
Seri üretim parçaları için üç
taret ile yüksek verimlilikli
üretim tornalaması

* Opsiyonel

_

teknik veriler
Maksimum tornalama uzunluğu: 800 mm (CTX beta 1250 4A:
1,200 mm), maksimum iş parçası çapı: ø 340 mm; Y göbeği
±60 mm; 5.000 dev/dak, 360 Nm, 32 kW değerli ISM 76
senkronize ana ve karşı işmili ; TRIFIX®, 4.000 dev/dak,
28 Nm, 11,3 kW değere sahip iki VDI 40 taret
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_
_
_

ENTEGRE YÜKLEME-BOŞALTMA İLE
ctx beta 800 4a :
Çift yakalayıcılı NC kontrollü yükleme
ve boşaltma
İş parçası depolama için palet konveyör
ø 250 × 160 mm’ye varan ölçülere ve
15 kg'ye varan ağırlığa sahip ayna parçaları
Ana süre esnasında boşaltma sayesinde
dış yükleme portallarına oranla %50
daha kısa üretim durma süresi

teknik veriler
nzx 1500 / nzx 2000
Kesme çapı: ø 320
Tornalama uzunluğu: 810 mm
Taret sayısı: 3 adede kadar
Y ekseni sayısı: 3 adede kadar
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Maksimum sertlik için NZX 1500 veya NZX 2000
üzerinde alt taretin Y ekseninde ORC (sekizgen
tokmak yapısı).

27

tornal ama teknolojisi

NZX 4000 ve
NZX 6000 –
2 taretle yüksek verimlilikte şaft işleme.

NZX serisindeki makineler, küçük çaplı şaftların işlenmesi (NZX S serisi) ve büyük çaplı kompleks, uzun ve büyük
iş parçalarının (NZX 4000, NZX 6000) işlenmesi için tasarlanmıştır. Bu serideki makineler yüksek verimlilik ve etkinlikle işlemeyi garanti eder.

Magnescale uzaklık ölçüm sistemi
›› Yüksek çözünürlüklü manyetik kesin uzunluk ölçüm

sistemi
›› ± 3 µm ölçüm hassasiyeti sınıfı
›› Yoğuşmaya ve yağa karşı direnç
›› 45 g’ye varan darbelere dayanıklı
›› Çelik ve dökme demir makine yatağı ile aynı termal
0.01 µm çözünürlüğe sahip Magnescale’in doğrudan
mesafe ölçüm sistemi ile en yüksek hassasiyet
sağlanmaktadır.

nzx 2000/800sty3 'ün
önemli özellikleri
_ 12.000 dev/dak (6.000 dev/dak 		
standart) değerle
frezeleme için BMT® taret
_ Taret başına 16 tahrikli istasyon
_ 110 mm traverse sahip üç
taret için Y ekseni (opiyonel olarak
sunulmaktadır)
_ Alt taretin Y ekseninde maksimum
sertlik için ORC (sekizgen tokmak
yapısı).
_ X / Y / Z üzerinde seri hareket:
30 / 20 / 50 m/dak

JOURNAL_D6079-0114_DMG MORI_tr.indd 27

genleşme özellikleri

NZX serisindeki başka bir makine – NZX 2500: 2 taret ve üst tarette Y ekseni ile bir krank
milinin yüksek verimlilikle tornalanması ve frezelenmesi:

nzx 4000 ve nzx6000 ’in önemli özellikleri
NZX 4000C/2000Y
2 m’ye varan uzunluğa sahip
büyük iş parçalarının verimli
ve etkin şekilde işlenmesi için
büyük 4 eksenli tornalama
merkezi

_ BMT®-Taret, 3.500 dev/dak’a varan hızda frezeleme
için entegre tahrik motorlu taret kafası
_ 200 mm traverse sahip üst taret için Y ekseni
(NZX 4000, 140 mm traversle sunulmaktadır)
_ NZX 6000’ın işmili iç çapı ø 285, ø 375 veya ø 560 mm 		
olarak sunulmaktadır (NZX 4000: ø 145, ø 185 veya
ø 285 mm)

teknik veriler
nzx 4000

teknik veriler
nzx 6000

Kesme çapı: ø 660
Tornalama uzunluğu:
1.000 / 2.000 / 3.000 mm
Taret sayısı: 2
Y ekseni sayısı: 1 adede kadar (üst taret)

Kesme çapı: ø 900
Tornalama uzunluğu
1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 mm
Taret sayısı: 2
Y ekseni sayısı: 1 adede kadar (üst taret)
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03. – 07. 06. 2014 – GILDEMEISTER Italiana S.p.A’nın Bergamo İtalya’da yer alan Brembate di Sopra’da bulunan tamamen modern hale
getirilen tesislerinin büyük açılışı.

Sizleri, Haziran 2014’te Bergamo’da düzenlenecek olan büyük açılışa davet ediyoruz.

GILDEMEISTER Italiana – Yeni teknoloji
merkezinin ve tek işmilli ve çok işmilli tornalama makineleri üretim hattının açılışı.

Bergamo - İtalya’da yer alan Brembate di Sopra’da
bulunan GILDEMEISTER Italiana S.p.A., döner simetrik
parçaların seri üretime varan daha büyük partiler halinde
ekonomik şekilde işlenmesi söz konusu olduğunda,
DMG MORI grubunun uzmanlık merkezidir. Kısa ve düz
tornalama için 3 adede varan taret ile üretim tornalama
makineleri ve tek işmilli tornalama makineleri, mekanik
ve CNC kontrollü çok işmilli tornalama makineleri gibi
hizmet
yelpazesinin
bir
parçasıdır.
Dahası,
NLX 2500SY/700 Avrupa pazarı için üretilmektedir ve
Haziran 2014'ten itibaren yeni tasarımı ve CELOS with
Mitsubishi ile sunulacaktır. Toplamda, söz konusu mekan 15 milyon €'dan fazla bir maliyetle tam olarak modernize edilmiştir. İlk olarak, 1,200 m2'nin üzerinde yeni
bir montaj alanı inşa edildi. Ek olarak, müşteriye özel su-

numlar ve çözümler geliştirmek amacıyla yaklaşık
1.000 m2 alana sahip yeni bir teknoloji merkezi inşa edildi. Daha fazla kalite ve hassasiyet için, mekanik üretim
alanı artık ±1°’ye ayarlanmıştır. Üretim alanı da artık aşağıdaki yeni makinelere sahiptir: DMC 125 U duoBLOCK® ve
DMC 160 U duoBLOCK®, 33 slotlu palet deposuna sahip bir
adet DMC 100 H duoBLOCK® ve bir adet CTX gamma 2000.
Bu makineler, çok işmilli tornalama makineleri için makine yatağı gibi yüksek hassasiyete sahip parçalar üretmek için kullanılmaktadır. Bu kapsamlı modernizasyon
sayesinde, gelecekte bu lokasyonda 380 makine ve 100
NLX 2500 üretebileceğiz. Bu tesis, 3 - 7 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacak olan büyük açılışın bir parçası
olarak açılacaktır.
SPRINT serisinde modern düzeyde montaj, çok işmilli tornalama
makineleri GM, GMC ve NLX 2500SY/700

Hidrolik

Valf bloğu
Malzeme: AISi 430F
Boyutlar: ø 25 × 60 mm

Otomotiv

Gidon
Malzeme: 4SS20
Boyutlar: ø 21 × 129 mm
ø 35 × 140 mm’ye varan iş parçalarını işlerken maksimum
sertlik için orta blok orta kısımda yer almaktadır.

GMC 35 ISM –
CNC teknolojisi sayesinde %65 daha kısa
takımlandırma süresi
özelliğine sahip çok
milli tornalama makinesi

80 mm’ye kadar kısa tornalama ve 240 mm’ye kadar düz tornalama için
SWISSTYPEkit (opsiyonel); 15 dakikadan daha kısa kısadan düz tornalamaya
çevirrme süresi

gmc 35 ism ’in önemli özellikleri
_ İşmilleri, kızaklar, tahrikli takımlar* ve U ve Y 		
eksenleri* için 56 adede kadar kontrollü NC
ekseni ile oldukça karmaşık iş parçalarını 		
işlemek için tasarlanmıştır
_ Önden işleme esnasında maksimum sertlik için
orta kısmında bulunan orta blok
_ Her işlemde optimum kesme performansı için 		
C eksenine sahip entegre işmili motoru
aracılığıyla altı ana işmilinin her biri üzerinde 		
ayrı sürücü
_ 6 adede kadar tahrikli takım ünitesi ve
eksantrik işleme için 5 adet U ekseni*

SPRINT 20|8 linear
tek makinede kısa ve
düz tornalama için
SWISSTYPEkit

yeni: sprint 20|5

Sayfa 11’e bakınız

* Opsiyonel
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Karşı işmili-punta kombinasyonunun çapraz traversi sayesinde iki
bağımsız çalışma alanında işleme için iki taret ve TWIN konsepti ile
uzun iş parçalarının işlenmesi.

tornal ama teknolojisi

SPRINT 50 ve
SPRINT 65:
TWIN konsepti,
3 taret veya B eksenli
3 taretle birlikte.

Tornalama makinelerinde
45 yıllık deneyim
_ Dünyanın dört bir yanında kurulu 4.500 adet çok
işmilli tornalama makinesi
_ Dünyanın dört bir yanında kurulu 4.000
otomasyonlu tornalama makinesi
_ Teknoloji ve süre çalışmaları için 50 uygulama
teknisyeni

182 °

158,5 °

– 23,5 °

Kısa iş parçalarının yüksek verimlilikle işlenmesi için üç takım tutucu;
ana ve karşı işmili üzerinde üç taretle çarpışmasız işleme.

Makine mühendisliği / kısa
tornalama

Disk
Malzeme: CK45
Boyutlar: ø 24 × 50 mm

Medikal / düz tornalama

SPRINT 65
Patentli ve başarısı
kanıtlanmış
TWIN konsepti ile

Eşsiz – Negatif açıların işlenmesi için B eksenli 3 taret; uygun maliyetli
standart takımlarla açılı işleme için –23,5’ten +158,5 dereceye kadar dönüş
açısı.

twin konseptine sahip sprint 65’in
önemli özellikleri
_ TWIN konsepti: İki bağımsız çalışma alanında pa
ralel işleme için karşı işmili-punta kombinasyo		
nunun çapraz traversi.
_ ø 90* mm’ye kadar çubuk işleme, 65 mm standart
_ Geniş çalışma alanı, ana ve karşı işmili üzerinde
350 mm'den fazla derin delik delme mümkündür
_ TRIFIX® hassas değişim sistemine sahip
12 slotlu VDI30 taret
_ 12.000 dev/dak’a varan Direct Drive taret ile
en yüksek kesme performansı
_ ShopTurn 3G’ye sahip SIEMENS 840D solutionline
üzerinde Operate 4.5’e sahip 19" ERGOline®

Kemik vidası
Malzeme: Titanyum
Boyutlar: ø 6 × 45 mm (diş)

sprint 20|8 linear ’in önemli özellikleri
_ 1 g hızlanma ve maksimum uzun vadeli
hassasiyet için X1 ekseninde lineer tahrik
_ Standart olarak 8 NC eksen ve iki Y ekseni
_ Maksimum verim, eş zamanlı olarak 			
kullanılabilen 2 takım
_ Standart olarak 120 mm’ye varan iş parçaları 		
için otomatik iş parçası çıkarma
_ En kısa üretim dışı süre için 1 g hızlanma
ile lineer tahrik sayesinde 0,2 saniye talaştan 		
talaşa süresi
_ ø 25 mm'ye kadar çubuk işleme
(standart = 20 mm)

JOURNAL_D6079-0114_DMG MORI_tr.indd 29

teknik veriler
ø 90 mm*'ye varan çubuk işleme, standart olarak 65 mm;
5.000 dev/dak, 210 Nm ve 31 kW değerlerine sahip ana
işmili, 7.000 dev/dak, 135 Nm ve 24 kW değerlerine
sahip karşı işmili; 9.000 dev/dak ve 20 Nm değerli
(opsiyonel olarak 12.000 dev/dak) 2 adet VDI30 Direct
Drive taret, TRIFIX® hassas hızlı değişim sistemi dahildir.
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„DMG MORI, bizim için çok önemli bir ortaklıktır. Sunduğu
destek olmasa, Pazar günü öğleden sonra gördüğümüz
sonuçların hiçbiri mümkün olmazdı.”
Christian Horner
Infiniti Red Bull Racing Takım Yöneticisi

Christian Homer ile yapılan
röportajın videosu:

www.dmgmori.com

Infiniti Red Bull Racing
DMG MORI teknolojisi ile
4. kez dünya şampiyonu.
2010 yılında, Sebastian Vettel Formula 1 dünya
şampiyonasını ilk kez kazandı ve takım arkadaşı Mark
Webber ile birlikte, takımı Infiniti Red Bull Racing için
Markalar Şampiyonasını garantiye aldı. O günden bu
yana, İngiliz şehri Milton Keynes’te bulunan 500’den
fazla çalışan, çifte başarının peş peşe dört kez tekrar
edilebileceğini kanıtladılar. Yıllar süren yarış deneyimi,
sürüş becerisi ve modern teknolojik donanımlar, bu etkileyici başarı serüveninin altında yatan nedendir – buna
DMG MORI'nin yüksek teknolojili birçok makinesi de
dahildir.
Formula 1’de başarılı olmak için, bir kişi tüm disiplinlerde en üst düzey efor sarf etmelidir. Infiniti Red Bull
Racing takımının Takım Yöneticisi Christian Horner bundan emindir ve bu bağlamda, direksiyonun arkasındaki takımı takdir etmektedir. Partner ağı bile, onlar olmasa hiçbir yarışın kazanılamayacağı yüksek kriterlere uygun
olmalıdır. Bu durum, motor tedarikçisi Renault, lastik tedarikçisi Pirelli, SIEMENS ve PLM yazılımı ve mekanik üretim için makine tedarikçisi DMG MORI için geçerlidir.

Teknik ortaklık yöneticisi Al Peasland, üretimde teknik kaynakların en iyi şekilde kullanılmasının belirleyici bir
faktör olduğuna inanıyor. Bu durum, hem sınırlı bütçe bakımından hem de gelişim alanındaki rekabetten daha hızlı
olma bakımından söz konusudur. Ve şundan emin:
“DMG MORI'nin makineleri ile, kompleks parçalarımızı
oldukça hızlı şekilde en yüksek kalite seviyesinde ve en
yüksek hassasiyetle üretebiliyoruz.” Yüksek üretim gereksinimi, Infiniti Red Bull Racing’de hem dahili hem de
harici iletişimi belirlemektedir. Bir yandan, tasarımcılar ve
mühendisler birlikte yakın şekilde çalışmalıdır; diğer bir
yandan ise, DMG MORI gibi teknolojik partnerlerin her bir
uzmanlık alanlarında uzmanlıklarına katkıda bulunmalıdır.
“İşleme alanında kapsamlı uzmanlığa sahip olan
DMG MORI, inovasyon alanında değerli bir partner
olduğunu kanıtladı.”
Infiniti Red Bull Racing makine donanımı şu anda
DMG MORI'nin 20 CNC makinesinden oluşmaktadır; bunlar arasında, tekerlek süspansiyonu, hidrolikler, şase ve
dişliler için hassas iş parçaları üretmek amacıyla kullanılan
sekiz 5 eksenli makine yer almaktadır. Infiniti Red Bull

Milton Keynes’te bulunan Infiniti Red Bull Racing makine atölyesi: Patentli duoBLOCK® tasarımı sayesinde 2.500 kg’ye varan ağırlığa ve en uzun vadeli
hassasiyete sahip olan iş parçaları için geniş bir çalışma alanına sahip olan yüksek performanslı ve dinamik duoBLOCK® işleme merkezleri üzerinde yüksek
teknolojili parçaların üretimi.
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Racing özellikle, DMU eVo merkezlerinin NC kontrollü
açılı döner tablasından etkilenmiştir. Tablanın hareketleri
bir insanı taklit etmektedir ve operatörün 5 taraflı teknolojiyi anlamasını ve tanımasını kolaylaştırmaktadır. Karbon
dişli kutuları gibi büyük parçalar için bile, DMU 200 P ve
DMU 125 P duoBLOCK® şeklinde uygun 5 eksenli DMG
MORI çözümleri bulunmaktadır.
Pistte tur sürelerini geliştirmek gibi, Infiniti Red Bull
Racing takımı 5 eksenli frezeleme teknolojisini kullanmaya
başladığından bu yana üretim alanında benzer bir gelişme
kaydetti. Süre çevrimlerini azaltmak, yüksek zaman ve başarma baskısını karşılama konusunda önemli bir faktördür.

DMU 60 eVo linear üzerinde NC açılı döner tabla ile 5 eksenli işleme.
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frezeleme teknolojisi

Başarı hikayesi

Gelecek nesil monoBLOCK®:
1000 adet makine satışı
Bir seri – bir başarı hikayesi

Yarış teknolojisi

Bu iş parçası için
avantajlar:
›› Yüksek dinamizm =
kısa işleme süreleri
›› Büyük açı aralığı
–5° / +110°
›› 42.000 dev/dak’a varan
işmili hızları

5 eksenli eşzamanlı işleme, oldukça dinamik ve yüksek hızlı frezeleme, entegre tornalama-frezeleme, yüksek torklu işleme veya 3-5 eksenle üretim parçaları üretimi alanında,
monoBLOCK® takım tezgahları, neredeyse tüm
sektörlerde rekabetçi işlemenin en üst seviyede
temelini oluşturmaktadır. Satılan 1.000 modelden sonra bile, monoBLOCK® makineleri ham
maddeden şahesere giden en iyi yoldur.
Infiniti Red Bull Racing’in F1 aracı için
DMU eVo linear ile üretilen direksiyon mafsalı
Malzeme: Alüminyum

±120°

±120°

Açılı döner tabla ile 5 eksenli eş zamanlı işleme.

dmu 105 monoblock® 'un önemli özellikleri
DMU 60 eVo linear
Açılı döner tabla ve
X ile Y eksenleri
üzerinde lineer
tahrikle dinamik
5 eksenli işleme.

Düşük alan gereksinimine rağmen en iyi denge
ve geniş çalışma alanı için optimize edilmiş
gantry tasarımı.
–5 / +110°geniş açı aralığı ile dinamik açılı döner
tabla.
Daha kısa işleme süreleri ve en yüksek hassasiyet
için en iyi dinamik özelliklere sahip lineer
sürücüler
14.000 dev/dak işmiline, NC açılı döner tablaya,
30 slotlu takım magazinine ve doğrudan mesafe
ölçüm sistemlerne sahip kapsamlı temel
donanımlar.

DMU 105 monoBLOCK®
Tek kalıptan
maksimum denge.

_ Açılı döner tabla ile ø 1.240 mm, 690 mm
yükseklik ve 2.000 kg’ye varan ağırlık ölçülerine
sahip olan iş parçaları ve rijit tabla ile 1.400 ×
1.240 × 690 mm’ye ve 2.500 kg’ye varan iş
parçaları için geniş çalışma alanı.
_ Standart olarak tabla merkezi üzerine üstten
vinçle yükleme.
_ Erişim ve ergonomik özellikler: 1.700 mm kapı 		
açıklığı, ana süre esnasında önden takım yükleme
ve önden tamamen erişim, otomatik modda bile
_ 15 m2 ‘lik düşük alan gereksinimi
DMU 105 monoBLOCK® için sunulan
SK50 / HSK-A100

monoBLOCK® serisi
paletsiz
DMU 65 / 75 / 85 / 105 / 125
monoBLOCK®
DMU 65 / 85 / 105 / 125
FD monoBLOCK®
DMU 75 monoBLOCK®

€ 244.900,–
dan başlayan fiyatlarla
Palet versiyonu
DMC 65 / 85 monoBLOCK®
DMC 65 / 85 FD monoBLOCK®
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teknik veriler

teknik veriler

Hareket mesafeleri X / Y / Z: 600 / 500 / 500 mm
Seri hareket: 80 m/dak
Tabla boyutları: 600 × 500 mm
Yükleme ağırlığı: 400 kg
İşmili: 14.000 dev/dak, 18,9 kW, 100 Nm

Hareket mesafesi X / Y / Z: 1.135 / 1.050 / 750 mm, Seri
hareket : 40 m/dak. Işmili hızı 10.000 dev/dak, güç çıkışı:
13 kW, tork: 83 Nm, iş parçası boyutu: ø 1,240 × 690 mm,
iş parçası ağırlığı: 1.500 kg, takım magazini: 30 (60 / 90 /
120 / 180) slot
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frezeleme teknolojisi

DMF serisi –
6 m hareket mesafesi ve
10 t iş parçası ağırlığı
ile hareketli kolonlu
frezeleme makineleri.

6 m'ye varan hareket mesafesine sahip olan DMF serisi, üretim alanında maksimum esneklik sağlar. Entegre
NC tablası ve B ekseni, tornalama-frezeleme teknolojisi ile
tam işleme veya iki ayrı çalışma alanıyla seri üretim özellikleri ile birlikte, 10.000 kg ağırlığa varan iş parçalarının
413 Nm değere sahip işmilleri ile 5 eksenli işlenmesi içindir. X ekseninde bulunan opsiyonel bir lineer sürücü,
80 m/dak’a varan seri hareket ile en yüksek hassasiyet
seviyesini ve dinamizmi garanti eder.

Çeşitli uygulamalarda en iyi esneklik
düzeyi için geniş çalışma alanı.

Bir bakışta DMF serisi:

Z
900 mm
700 mm

DMF 260
DMF 260

DMF 360

DMF 180
1.800 mm

2.600 mm

3.600 mm

DMF 600

dmf serisi 'nin önemli özellikleri
6.000 mm

X

700 mm
1.100 mm
Y

_
_
_
_
_
_
_

DMF 180
Uzun parçaların dik
işlenmesinden 5 eksenli
işleme ve tornalama-frezeleme teknolojisine
kadar maksimum
esneklik
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DMF 600 linear
X ekseni üzerinde 6 m hareket
mesafesi ve 10.000 kg
iş parçası ağırlığı

_
_
_

6 m'ye ve 10.000 kg’ye varan uzun, ağır parçaların işlenmesi için
413 Nm’ye kadar ve SK50 / HSK A100 ile ağır işleme
Opsiyonel çalışma alanı bölücüsü ile iki çalışma alanında üretim
B ekseni ve entegre C ekseni ile 5 eksenli işleme
1,200 dev/dak’a varan değerde tornalama-frezeleme
Tüm hareket mesafesi boyunca maksimum denge için
termo-simetrik hareketli sütun
Vidalı millere sahip standart versiyon, X ekseninde lineer
tahrikli dinamik versiyon
8.000 dev/dak (SK40), 14.000 / 18.000 / 10.000 dev/dak * 		
değerlerine sahip işmili
Hareketli takım magazini ile kısa talaştan - talaşa süresi
Frezeleme ve delme için INGERSOLL takım paketi
* Opsiyonel

teknik veriler

teknik veriler

Hareket mesafesi X / Y / Z: 1.800 / 700 / 700 mm, seri
hareket: 40 (80) m/dak, işmili hızı: 8.000 dev/dak, iş
parçası ağırlığı: 1.500 kg, takım magazini:
30 (60 / 120) slot

Hareket mesafesi X / Y / Z: 6.000 / 1.100 / 900 mm,
seri hareket: 80 / 60 / 60 m/dak, işmili hızı:
8.000 dev/dak, iş parçası ağırlığı: 10.000 kg, takım
magazini: 30 (60 / 120) slot
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Entegre NC tabla ve B ekseni ile 5 eksenli işleme.
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Opsiyonel 5AX-DDRT200X döner tablaya sahip NVX 5080II
üzerinde eş zamanlı 5 eksenli işleme.

frezeleme teknolojisi

NVX-Serisi –
Olağanüstü sertliğe ve
dayanıklılığa sahip dik
işleme merkezleri.

NVX 5000II serisi, premium makinelerin NVX 5000
serisinden geliştirilmiştir. Bu dik işleme merkezleri,
sağlam makine yapıları sayesinde daha yüksek verim ve
kullanım imkanı sağlamaktadır. Olağanüstü sarsılma
sönümleme özelliklerine sahip olan düz kızaklarla donatılmıştır.

Yüksek hassasiyet ve 80 m/dak’a varan seri hareket için X ekseni
üzerinde lineer tahrik.

Soğutucu siküle yolları

teknoloji entegrasyonu

ULTRASONIC 260:
Yüksek verimlilikle kompozit işleme:
ULTRASONIC sayesinde daha az işleme
kuvveti ile %50 daha kısa üretim süresi

CFK orta konsolun ULTRASONIC ile tam işlenmesi (800 mm × 400 mm ×
250 mm); 4 dakikanın altında yanal kesme, delik delme, boşluklar

nvx serisi 'nin önemli özellikleri
NVX 5080II
X ekseninde 800 mm
hareket mesafesi ve
1.000 kg iş parçası
ağırlığı

_ Olağanüstü denge ve sönümleme: tüm
eksenlerde düz kızakların kullanımı sayesinde
_ Standart olarak 8.000 dev/dak ve opsiyonel 		
olarak 15.000 dev/dak değerli ISO50 tutu		
cuya ve ISO40 konfigürasyonuna sahip yüksek
torklu işmili; Standart olarak 13.000 dev/dak, 		
destekli işmili ile 12.000 dev/dak ve GSC konfi		
gürasyonu ile 20.000 dev/dak
_ Daha fazla termal stabilite için makine 			
yatağındaki entegre soğutma sıvısı sistemi
ve kolon*
_ Opsiyonel Direct Drive (DDRT) döner tabla
ile verimli 4 veya 5 eksenli işleme
* Opsiyonel

teknik veriler
Hareket mesafeleri X / Y / Z: 800 / 530 / 510 mm,
Tabla boyutu: 1.100 × 600 mm,
Maksimum yük: 1.000 kg, frezeleme işmili:
8.000 dev/dak (15.000 / 20.000 dev/dak opsiyonel)
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Standartta tüm eksenlerde 80 m/dak’a varan seri hareket ile lineer tahrik.

Şaft, flanş ve ceket soğutmalı HSC işmili.

  HSC 30 linear ve HSC 70 linear takım ve kalıp üretimi
alanında hassasiyet ve yüzey kalitesi bakımından yeni
standartlar belirledi. DMG MORI, 20 yıllık HSC geçmişini
yüksek hızla yeni bir boyuta taşıyor. Göze çarpan özellikleri arasında, yenilikçi soğutma konsepti ve termo-simetrik
tasarım sayeside, 5 μm’un altında eşsiz uzun vadeli hassasiyet ve şaft, flanş ve ceket soğutmalı HSC işmilleri sayesinde Ra 0,15’in altında yüzey finişleri yer almaktadır.
Bununla birlikte, en yüksek dinamizm için tüm
eksenlerde lineer motorların bilinen avantajları ve 5 yıllık bir garanti sunulmaktadır. Performans kapasitesi,

HSC teknolojisi için çok sayıda spesifik kontrol sistemi ile
tamamlanmaktadır. Yeni HSC linear makineleri, 2014'ün
2. çeyreğinden itibaren 21,5” ERGOline®’a sahip
CELOS’la birlikte sunulmaktadır. Ek olarak, iki makine de
SIEMENS 840D solutionline veya HEIDENHAIN TNC 640
üzerinde Operate 4.5 ile temin edilebilir.

Yeni HSC serisi:
5 µm’dan küçük en uzun
vadeli hassasiyet ve
Ra 0,15’in altında yüzey
finişleri

HSC merkezi, Münih - Geretsried
Yıllık olarak, 2.500’den fazla ziyaretçi bilgi birikimimize güveniyor ve takım
– kalıp üretimi süreci zinciri hakkındaki en yeni teknolojileri ve stratejileri
HSC merkezimizde öğreniyor. Servis teklifi; seminerlerden ve çalıştaylardan,
kullanıcı eğitimlerinden ve müşteriye özel test işlemelerinden oluşan kapsamlı
bir tekliftir. Aynı zamanda, HSC işleme sorunları konusunda müşterilerimize
destek sunuyoruz.

HSC 30 linear
4,5 m² üzerinde en
yüksek hassasiyet
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2014 yılında da sunulacak:
HSC 20 linear, HSC 55 linear, HSC 75 linear,
HSC 105 linear,

HSC 70 linear
Yeni bir hassasiyet
boyutu

En yüksek parça hassasiyeti için termo-simetrik tasarım: < 0.005 mm: Standart olarak
tüm eksenlerde 80 m/dak ve 10 m/s² değerli
lineer tahrik. Şaft, flanş ve ceket soğutmalı
40.000 dev/dak’a kadar hassas işmili.
Yenilikçi soğutma konsepti – makine yatağı,
sürücüler ve kızakların sıcaklık kontrolü.

En yüksek parça hassasiyeti için termo-simetrik tasarım: < 0,005 mm: Standart
olarak, 50m/dak seri hareket ve 1,2 g
hızlanma ile X, Y ve Z üzerinde lineer tahrik
ve şaft, flanş ve ceket soğutuculu 40.000
dev/dak HSC işmili. Açılı döner tablalı 5
eksenli versiyon

teknik veriler

teknik veriler

Hareket mesafesi X / Y / Z: 320 / 300 / 280 mm,
seri hareket: 50 m/dak, işmili hızı: 40.000 dev/dak,
iş parçası ağırlığı: 200 kg,
takım magazini: 30 (60) slot

Hareket mesafesi X / Y / Z: 650 / 600 / 380 mm,
Seri hareket: 80 m/dak, işmili hızı: 18.000 dev/dak
(28.000 / 40.000), iş parçası ağırlığı: 700 kg, takım
magazini: 30 (60 / 120) slot
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Termo-simetrik portal yapısı ve yenilikçi soğutma konsepti.

Sert ve kırılgan malzemelerin 5 eksenli işlenmesi
(örn. safir cam, zirkonyum oksit, silikon karbür/nitrit)

ultrasonic

ULTRASONIC 30 linear:
Sert ve kırılgan malzemeler için maksimum
kontur hassasiyeti ve
Ra < 0,1 μm yüzey finişleri.
Yenilikçi soğutma
konsepti:
Termo-simetrik portal
tasarımı, şaft, flanş ve
ceket soğutmalı HSC işmili.

DMG MORI, ULTRASONIC 30 linear ile, en yüksek hassasiyete ve mükemmel yüzey finişlerine yönelik olarak oldukça stabil gantry tasarımı ve bütünsel sıcaklık yönetimi
ile sert ve kırılgan malzemeler için yeni 5 eksenli hassasiyet makinesini sunmaktadır.
Minimum işlem kuvvetleri ile ultrason destekli taşlama
sayesinde, ULTRASONIC 30 linear Ra < 0,1 μm yüzey kaliteleri elde etmeyi mümkün kılar. 1,2 g'nin üzerinde hızlanmalara ve 50 m/dak'lık seri harekete sahip olan X, Y
ve Z üzerinde lineer tahrik, en yüksek dinamizm ve kontur
hassasiyetini mümkün kılar. SAUER’in ULTRASONIC teknolojisi, esnek olarak neredeyse DMG MORI'nin tüm
5 eksenli frezeleme makinelerine entegre edilebilen
standart bir HSK arayüzüne dayanmaktadır.

ULTRASONIC 30 linear
İşleme kuvvetlerinde %40’a
varan azalma ile sert ve kırılgan malzemelerin 5 eksenli
hassas işlenmesi

_ 5 µm’un altında en uzun vadeli hassasiyet
yenilikçi soğutma konsepti ve termo-simetrik 		
tasarım sayesinde
_ Şaftlı, flanşlı ve ceket soğutmalı HSC işmili 		
sayesinde Ra 0,15’in altında en iyi yüzey
kaliteleri
_ En yüksek dinamizm ve hassasiyet için 80 dev/
dak seri hareket ve 60 aylık garanti ile tüm
eksenler üzerinde standart lineer motorlar
_ En yüksek takım sıkma hassasiyeti için
HAIMER takım tutucu paketi

Takım ve kalıp üretimi

±120°

ultrasonicsalınım
20 – 50 kHz

ULTRASONIC

ULTRASONIC çalışma prensibi: Z ekseninde ilave salınımla birlikte
standart takım rotasyonu kaplaması

ultrasonic 30 linear
’in önemli özellikleri

hsc 30 / 70 linear ’in önemli özellikleri

Takım ve kalıp üretimi

35

Optik endüstrisi

_ Zerodur, seramik ve safir gibi malzemelerden
hassas kalıp üretiminin yanı sıra, optik, saat
ve medikal endüstrileri için hassas
parçalarda kompleks geometriler
_ ULTRASONIC ile %40'a kadar daha
az işleme kuvveti
_ Yüksek hassasiyetli gantry tasarımı ve
bütünsel sıcaklık yönetimi sayesinde
5 µm’dan küçük uzun vadeli stabilite.
_ 1,2 g ‘den fazla hızlanma ile X, Y ve Z
üzerinde oldukça dinamik, aktif soğutmalı
lineer sürücüler
_ B ekseninde ±120° optimum açı aralığı ile,
esnek 5 eksenli eş zamanlı işleme
2014 Temmuz’dan itibaren sunulacak: 21,5" ERGOline® ve SIEMENS’e
sahip DMG MORI CELOS, artık SIEMENS 840D solutionline üzerinde
Operate 4.5’e sahip 19" ERGOline® ile birlikte sunuluyor.

Otomotiv endüstrisi için
döküm kalıp
Malzeme: 1,2714
Boyutlar: 270 × 210 × 200 mm
Ra < 0,2 µm

Motor kapağı için kalıp
Malzeme: 1,2312
Boyutlar: 700 × 400 × 160 mm
Ra 0,25 µm

Jiroskop
Malzeme: Zerodur (cam seramik)
İşleme süresi: 12 Saat

Takım ve kalıp üretimi

Takım ve kalıp üretimi

Saat endüstrisi

teknik veriler
Presleme takımı
Malzeme: 1,2744
Boyutlar: ø 48 mm
Ra 0,15 µm
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Kalça pimi dökümü
Malzeme: 1,2343
Boyutlar: 230 × 180 × 120 mm
Ra 0,22 µm

Saat kasası
Malzeme: Safir cam
İşleme süresi: 18 Saat

Hareket mesafesi X / Y / Z: 320 / 300 / 280 mm,
seri hareket: 50 m/dak, hızlanma: 12 m/s2, işmili
hızı: 40.000 dev/dak, tabla yükü: maks. 80 kg
(5 eksenli versiyon)
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SK/BT50’ye sahip frezeleme işmili ve en yüksek işleme hızları
için büyük işmili rulmanı (NHX 5500'dan).

frezeleme teknolojisi

NHX-Serisi – Olağanüstü
dayanıklılığa, esnekliğe ve
hassasiyete sahip yatay
işleme merkezleri.

DMG MORI, NHX ile, otomotiv endüstrisi ve genel makine mühendisliği gibi çeşitli alanlarda büyük
ölçekli seri üretime varan verimli seri üretimleri için
kompakt ve hızlı bir makine sunmaktadır. NHX makineleri, standart olarak eksenler üzerinde DDM teknolojisi ve doğrudan mesafe ölçüm sistemler ile birlikte

sunulmaktadır. Paletin merkezine yakın alanda daha
kısa takımların kullanımı da makinelerin yapısına dahil
edilmiştir - bu durum, çeşitli işleme operasyonlarında
daha yüksek stabilite sağlar.

nhx 5000’in önemli özellikleri
NHX 5000
En yüksek hassasiyet ve dinamizme sahip yatay işleme
merkezi.

_ 700 kg maksimum yük kapasitesi
ne sahip (500 kg standart) 500 		
slotlu paletli makine
_ Uzunluk olarak 550 mm’ye ve 		
ağırlık olarak 12 kg'ye varan 		
ISO40 takımlar
_ X, Y ve Z üzerinde 60 m/dak seri
hareket sayesinde en yüksek
dinamizm
_ 12.000 dev/dak frezeleme işmili,
opiyonel tork artışı veya
20.000 dev/dak HSC işmili
_ Standartta Magnescale'nin doğru
dan ölçüm sistemleri

nhx 6300 ’ün önemli özellikleri
NHX 6300
Büyük iş parçalarının işlenmesi alanında olağanüstü performanslı hassas ve hızlı işleme
merkezi.

_ 1500 kg maksimum yük kapasite
li 630 slotluk palet makinesi
_ Uzunluk olarak 630 mm’ye ve 		
ağırlık olarak 30 kg'ye varan ISO50
takımlar
_ X, Y ve Z üzerinde 60 m/dak seri
hareket sayesinde en yüksek
dinamizm
_ 8.000 dev/dak değere sahip fre-		
zeleme işmili, opiyonel tork artışı
veya 15.000 dev/dak artırılmış hız
_ Standart olarak Magnescale'nin 		
doğrudan mesafe ölçüm sistemler

teknik veriler
Maksimum iş parçası boyutları: ø 800 × 1.100 mm,
maksimum tabla yükü: 500 kg (700 kg*), palet boyutu:
500 × 500 mm, takım tutucu: ISO40
* Opsiyonel
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teknik veriler
Maksimum iş parçası boyutları: ø 1.050 × 1.300 mm,
maksimum tabla yükü: 1.500 kg, palet boyutu: 630 ×
630 mm, takım tutucu: ISO50
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frezeleme teknolojisi

DMC 60 / 80 H linear:
Lineer tahrik ile %25
oranında daha fazla
verim ve hassasiyet
sağlayan üniversal
5 eksenli işleme

dmc 60 h linear ’in önemli özellikleri
_ Lineer tahrik: Maksimum uzun vadeli
hassasiyet, minimum bakım maliyeti ve
lineer sürücüler için 5 yıllık garanti
_ Dinamizm: 100 m/dak seri hareket ve
1g hızlanma
_ Hassasiyet: < 4 μm dairesel doğruluk
< 6 μm yuvarlaklık
_ 5 eksene uyum: Entegre açılı döner tabla
_ Güç aktarma organı çeşitleri: Yukarıdan 		
doğrudan yükleme
_ Ana ve üretim dışı süre esnasında tamamen 		
kurulum: Sadece 2,5 saniyelik talaştan
talaşa süresi
_ Sadece 2,5 m’lik makine genişliği
Üretim hatlarında konumlandırma için ideal; 		
palet değiştirici ile birlikte sadece 15,6 m²
alan gereksinimi

Vidalı mile sahip model,
X, Y ve Z üzerinde 60 m/dak seri hareket
Mükemmel bir giriş seviyesi fiyatıyla
_ SIEMENS 840D solutionline veya HEIDENHAIN iTNC 530 		
HSCi üzerinde Operate 4,5
_ –25°’e kadar negatif açıların işlenmesi için 5 eksenli
konfigürasyon

€ 376.900,–
dan başlayan fiyatlarla

CPP – Taşıyıcı Palet Havuzu: 8 makineye ve 2 kurulum istasyonuna
kadar genişletilebilir. Kullanıcı dostu yazılım tabanlı MCC-LPS III
sistemi kontrolörü.

5 adet DMC 60 H linear yüksek dinamizmli hassasiyet merkezinde araç vites
kutularının 3 katmanlı üretimi.

Başarı hikâyesi

SITEC GmbH –
Beş DMC 60 H linear makinesi üzerinde vites
kutularının 7/24 yüksek hassasiyetle üretimi.
SITEC GmbH, çeşitli malzemelerin yüksek standartlı işlenmesi bakımından 20 yıldan uzun süredir en
üst düzeyli Alman şirketlerinden biri olmuştur. Örneğin kamyonlar ve ticari araç endüstrisi için seri parçaların yüksek hassasiyetle işlenmesi, aynen kompleks
yapıya sahip tek parçaların 5 eksenli frezelenmesi gibi,
servis yelpazesinin bir parçasını oluşturmaktadır. Şirket, kamyon vites kutusunun 3 katmanlı üretimi için,
yakın tarihte 5 adet DMC 60 H linear yüksek dinamizmli hassasiyet merkezi kurdu ve bunu yaparak,
ilk iş parçasından bu yana maksimum verimlilik ve
hassasiyet elde etti. Lineer sürücülerin kuvveti, özellikle oldukça dar olan şekli ve konum toleransları ile
sonuna kadar sunulmaktadır. Yatay merkezlerin mükemmeliyetinin yanı sıra, kurulum başka bir özellik
daha sunmaktadır. Alan yetersizliğine rağmen tüm

yeni makineleri yan yana kurmak için, soğutma üniteleri, DMG MORI ile işbirliği içerisinde bir kaide üzerine
yerle ştirilmiştir. Bu durum, sadece 2,5 metre genişliğe
sahip olan kompakt yatay merkezlerin, kontrol sisteminin ve takım magazininin erişilebilirliğine zarar vermeden daha yakına getirilebileceği anlamına gelmektedir. Yakın üretim ağına, entegre sıkma hidrolikleri ile
büyük bir akış etkisi dahildir; Direktör Ulrich Sigloch
konuyu şu şekilde açıklıyor: “Otomatik sıkma, her sıkma faaliyeti esnasında kurulum süresinden 2 dakika
tasarruf etmemizi sağlıyor. Kısa rotalar ve optimize
edilen lojistikle birlikte, 5 merkezi uygun şekilde yönetmek için vardiya başına 2 çalışanın bulunması yeterlidir. Aksi takdirde bir operatör daha bulundurmak zorunda kalırdık.”

İrtibat: Sitec GmbH
Lingwiesenstraße 6, 70825 Korntal-Münchingen, Almanya
info@sitec-praezision.de
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dmg processchain

DMG process chain –
CAD/CAM ve 1:1 simülasyon
sayesinde bitmiş ürüne hızlı ve
kolay ulaşım
SIEMENS NX CAD ile tasarım, SIEMENS NX CAM ile programlama ve daha sonra DMG Sanal Makinede NC programının
1:1 simülasyonu. En yeni CAD/CAM tornalama ve frezeleme
teknolojisinin mükemmel kombinasyonu ve kesin makine simülasyonu sayesinde, tüm DMG MORI tornalama ve frezeleme
makinelerinin verimi maksimuma çıkarılabilir.

dmg mori yazilim çözümleri

İş Hazırlığı
MORI MfgSuite
Basit programlama

özellikler
_ Doğru makine modelleri MORI SEIKI 		
tarafından temin edilmektedir ve sorunsuz
makine konfigürasyonunu mümkün kılar
_ MAPPS parametrelerinin komple
entegrasyonu
_ Sanal makine ortamı, aynen gerçek
makine gibi
_ MAPPS / MARI-AP takım verileri ile tam
uyum
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MORI MfgSuite Post Processor
Sorunsuz program çıktısı

özellikler
_ Çeşitli MORI SEIKI makinelerine aktarılabile
cek üniversal MORI-APT-CL formatı
_ Her MORI SEIKI makinesi için test edilen
standart şablonun entegrasyonu
_ Müşterinin özel NC programı X'e uygun hale
getirilebilecek ayarlanabilir son şablon.

MORI MfgSuite NC simülasyonu
Güçlü makine simülasyonu

özellikler
_ MORI MfgSuite, güçlü ve oldukça hassas 		
çarpma izleme özelliği ile süreç simülasyonları
gerçekleştiren bir Windows yazılımıdır.
_ MORI SEIKI takım tezgahlarının hassas
modelleri, basit bir konfigürasyon için standart
olarak temin edilmektedir.
_ MAPPS parametrelerinin sorunsuz kullanımı
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programlama
siemens nx cad / cam
En yeni NX CAD teknolojisi sayesinde, üretim tipine dayalı olarak, oldukça hızlı model
hazırlığından faydalanabilirsiniz. NX CAM, DMG MORI makinesinin hem tornalama hem de
frezeleme alanlarındaki tüm işleme stratejilerini destekler. Son işlemciler tarafından onaylanan
programların çıktıları, NC yollarının fizibilitesini garanti eder.
Yeni: Tornalama esnasında optimize edilmiş diş çekme ve frezeleme esnasında mükemmel
yarıçap dengelemesi.

1 : 1 simülasyon
dmg sanal makine
NC programlarını ve ilgili tüm kaynakları NX'den DMG Sanal Makineye otomatik olarak
yükledikten sonra, kontrol sisteminin tam entegrasyonu ve makine geometrisinin ve de
kinematik özelliklerin tam olarak yansıtılması sayesinde eşsiz 1:1 makine simülasyonu
gerçekleştirilebilir. Çarpışmalar ve programlama hataları, makinede meydana gelmeden önce
tespit edilirler.
Yeni: %30 daha yüksek simülasyon hızı ve %30 daha yüksek simülasyon stabilitesi

üretim
dmg morı takım tezgahları
Artık bir DMG MORI makinesi üzerinde fikrinizi gerçekleştirmekten sizi hiçbir şey
alıkoyamaz. DMG MORI makinesinde iş parçalarınızı %100 çarpmasız şekilde üretin.
SIEMENS ve DMG MORI sayesinde daha ekonomik, güvenli ve hızlı!
Yeni: CTX beta 4A üniversal tornalama makinesinin entegrasyonu,
NTX1000 tornalama ve frezeleme makinesinin entegrasyonu

İş izleme
DMG Service Agent
Dakik bakım sayesinde yüksek hazırda bulunurluk
seviyesi.

DMG MORI Messenger
Üretiminizde neler olup bittiği konusunda
sizi bilgilendirir!

DMG Service Agent, DMG makinelerinizin hazırda bulunurluk oranını artırmaya yönelik akıllı bakım sistemidir. DMG Service Agent, gerekli onarım çalışmaları hakkında zamanında sizi bilgilendirir ve işinizde destek
sağlar. Gerçek makine çalıştırma süresi otomatik olarak
PLC'den okunur ve kaydedilir. Bakım çalışmalarınızı bu
verilere göre planlarsınız.

Daha az çalışmama süresi – daha fazla verim: Yeni
DMG / MORI SEIKI Messenger, nerede ve ne zaman
isterseniz, ayrıntılı makine durumu bilgilerine canlı
olarak erişmenizi sağlar. Sürekli çevrimiçi izleme sayesinde, üretiminizi sürekli olarak kontrol edebilir ve
böylece çalışmama sürenizi önemli ölçüde azaltabilirsiniz.

Elde
edeceğiniz avantajlar:
›› Zamanı gelen servis ve
bakım çalışmalarının
otomatik aktivasyonu
›› Aşınan parçalar için
önceden bakım uyarısı

€ 1.099,–
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Elde
edeceğiniz avantajlar:
›› Net ve canlı makine
durum bilgisi
›› Makine çalışma süresinin,
çalışmama durumunun ve
kesintilerin değerlendirilmesi

€ 1.099,– ve € 219,- bağlı her makine için
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DMG Programmer 3D
Turning – Çok kanallı
makineler için %50 daha
kısa kurulum süreleri

Özellikler
›› 3D çalışma alanı simülasyonunda ileri

düzeyde program testi
›› Kanıtlanmış yapılı programlamanın

otomatik oluşturulması
›› Bir düğmeyle parça üretim süresi

hesaplaması
›› Mevcut CAM sistemlerne ve Sanal

Makineye (opsiyonel) bağlanabilir

DMG Programmer 3D Turning ile, hızlı ve verimli şekilde programlama
yapmanızı ve aynı zamanda da DMG makinelerinde programlama hatasına
ilişkin çarpışmaları ve kaybedilen üretimi en aza indirmenizi sağlayan bir
programlama ve simülasyon aracına sahipsiniz.

€ 16.900,–

Lineer teknolojinin önde gelen tedarikçisi
Bilyalı vidalı mil

Lineer kızak

Çapraz masuralı rulman

THK “ Lineer Hareket Sistemleri “ nin öncüsü olarak, ürün hassasiyeti ve ürün sağlamlığı konusunda
en yüksek standart arayışı ile sürekli yeni ürünler geliştirmektedir. Her ikiside imalat tezgahları
üreticileri için en önemli ve hayati kriterlerdir.
THK, kafesli bilya / masura teknolojileri ile, makina performansını maksimize ederken, daha uzun bir
servis ömrü ve tüm dünyada lokal ulaşılabilirlik sağlamaktadır. Bu teknolojiyi kullanmak bakım sıklığı
ve bakım masraflarında düşüş sağlarken, enerji sarfiyatını ve toz emisyonunu azaltarak çevrenin
korunmasını sağlamaktadır. THK sadece varolan kurulu teknolojileri sunarak değil, aynı zamanda
dünyanın dört bir yanında benzersiz ve yeni teknolojiler geliştirerek makina üreticilerinin daha büyük
başarılar elde etmesi için destek vermeye devam edecektir.

Evet, doğru. Tüm işlemeleri.
En basitten karmaşığa tüm işlemelerde sorunsuz
çalışan tek CAM programını kullan.
5-eksen? Çoklu işlemler? Kayar otomat?
Esprit, sektörün en gelişmiş cnc tezgahlarını
programlamak için geliştirildi.
Dahası, sizlere sağladığımız teknik servis ile
aşamayacağınız problem yok.
Uygulama mühendislerimiz karşılaşabileceğiniz sorunların
üstesinden gelmek için daima yardıma hazırlar.
NE ZAMAN İSTERSENİZ, HAZIRIZ!

DMG 2013_Mise en page 1 14/10/2013 14:42 Page 1
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Dünya prömiyeri DMU 70 ecoline: En yüksek hassasiyet
seviyesi için NC açılı döner tabla ile 5 taraflı işleme
CTX 450 ecoline | CTX 650 ecoline: 3D kontrol teknolojisi ile
birlikte, 250 mm ve 400 mm ayna boyutları için yeni kompakt
3D kontrol teknolojisi: En büyük giriş seviyemakineler
si seçimi, ECOLINE ile standart olarak sunulan Operate 4.5
enerji verimliliği

ECOLINE

DMU 50 ecoline

YENİ // DMU 70 ecoline
Patentli NC açılı döner tabla ile 5 taraflı işleme.
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dmu 70 ecoline

DMU 70 ecoline
Standart olarak sunulan en yeni 3D kontrol teknolojisi ve NC açılı döner tabla ile 5 taraflı işleme
için işlevselliğin ve teknolojinin mükemmel
sentezi.

DMU 50 ecoline’ın başarısından sonra, DMG MORI,
giriş seviyesi segmentinde DMU 70 ecoline formunda başka bir yüksek hassasiyetli 5 taraflı işleme merkezi sunuyor. Bu artık, fiyat ve kalitenin bilincinde olan operatörlere
daha büyük parçaları 5 taraflı işleme fırsatı sunacak:
DMU 70 ecoline, X, Y ve Z üzerinde 750 × 600 × 520 mm
hareket mesafesi ile sunulmaktadır. Açı aralığı –10° +95° arasında olan patentli NC açılı döner tabla ø 800 ×
620 mm iş parçası montaj yüzeyine sahiptir ve 350 kg’ye
kadar yüklenebilir. Ek olarak, dijital sürücülere ve bir hidrolik tabla sıkma ünitesine sahiptir. 12.000 dev/dak işmili

Dijital tahrikli patentli NC
açılı döner tabla ile
5 taraflı işleme
_ Maksimum 350 kg yük
_ ø 800 × 620 mm iş parçası
montaj yüzeyi
_ –10° - +95° açı aralığı
_ Elektronik açı ekranı ve düz
transfer dahil olmak üzere,
hidrolik/otomatik tabla sıkma

ve lineer eksen üzerinde 24 m/dak seri hareket, etkileyici
güç karakteristiklerini garanti etmektedir; 32 SK40 slotuna
ve hızlı çift tutucuya sahip zincir takım magazini ise gerekli esnekliği sağlamaktadır. Ek olarak, DMU 70 ecoline, makinenin kinematik özelliklerini izlemek ve düzeltmek için
3D quickSET ile donatılmıştır ve otomasyona alınabilir.
Teknoloji bakımından, SIEMENS 840D ve HEIDENHAIN
TNC 620 üzerinde Operate 4.5, optimum kullanım konforu
için ergonomik SLIMline® paneli ile birlikte sunulmaktadır.

12.000 dev/dak’a varan güçlü işmili devir aralığı
(13 / 9 kW, 83 / 57 Nm, 40 / %100 ED)

Büyük hareket mesafeleri
X / Y / Z: 750 / 600 / 520 mm

Lineer eksenler üzerinde seri hareket:
24 m/dak

32 slotlu SK40 takım magazini
5 taraflı işleme için dijital sürücülere sahip
NC açılı döner tabla

Maksimum verimlilik
5 taraflı işleme için dijital sürücülere sahip NC açılı döner tabla

3D quickSET®*
Kinematik hassasiyeti kontrol etmek ve düzeltmek için
takım seti

SIEMENS 840D solutionline üzerinde
Operate 4.5’e sahip SLIMline® veya
HEIDENHAIN TNC 620’ ye sahip SLIMline®

* Opsiyonel

JOURNAL_D6079-0114_DMG MORI_tr.indd 42

14-4-14 下午6:05

Journal n0 1 – 2014

43

ctx 450 ecoline ve ctx 650 ecoline

3D kontrol teknolojisi ile
sunulan, 250 mm ve 400 mm
ayna boyutları için yeni
kompakt makineler

CTX 650 ecoline
2.000 Nm tork ve 400 mm
ayna boyutu

3D kontrol teknolojisi:
_ SIEMENS 840D solutionline 		
üzerinde Operate 4.5’e sahip
15" SLIMline®
_ HEIDENHAIN CNC PILOT 640’
sahip 15" SLIMline®
_ MITSUBISHI’ye sahip MAPPS IV ile
10,4" TFT ekran*
12 tahrikli takım istasyonuna* sahip
VDI40 servo taret*. ø 65 mm / ø 75 mm*
büyük çubuk kapasitesi. Arka talaş
konveyörüyle alandan tasarruf sağlayan
kurulum.

Şimd
i

YEN
İ!

3D kontrol teknolojisi:
_ SIEMENS 840D solutionline 		
üzerinde Operate 4.5’e sahip 15"
SLIMline®
_ HEIDENHAIN CNC PILOT 640’a
sahip 15" SLIMline®
12 tahrikli takım istasyonuna* sahip
VDI50*. ø 102 mm / ø 110 mm* büyük
çubuk kapasitesi. Dişli kutusu desteği
olmadan 2000 Nm torka ve 230 dev/
dak değere sahip su soğutmalı işmili

3 mm

1.905 mm

CTX 450 ecoline
250 mm ayna
boyutu için yeni
kompakt makine

CTX 450 ecoline ve CTX 650 ecoline DMG MORI tarafından ortak olarak geliştirilecek
ilk iki tornalama makinesidir. Yeni CTX ecoline modelleri çok sayıda yetkinliği bir a
raya getirmektedir. Stabil tasarımları en yüksek hassasiyeti garanti eder; kapsamlı
donanımları maksimum verimlilik sunar; SIEMENS, HEIDENHAIN ve MITSUBISHI'nin
3D kontrol sistemi esneklik sağlar ve sürece özel konfigürasyonlar, operatörün makineyi tam tornalama ve frezeleme makinesine yükseltmesini sağlar. Büyük kesme çapları
(ø 400 mm / ø 600 mm) ve ø 65 mm / ø 102 mm eşsiz çubuk kapasiteleri (opsiyonel
olarak ø 75 mm / ø 110 mm) bu sınıf için aynaları ve çubukları işlerken esneklik garanti eder.

4.9 m² kompakt
kurulum alanı

1. 8 3

2 .6 9 0 mm

teknik veriler

€ 87.900,–
dan başlayan
fiyatlarla

Yatak üzerinde çevirme: 650 mm kızak
üzerinde tornalama çapı: 400 mm,
boyuna hareket (Z): 600 mm, çubuk
kapasitesi: ø 65 mm (opsiyonel olarak
ø 75 mm), tork: 370 / 280 Nm
(40 / %100 ED), tahrik çıkışı:
17.5 / 12.5 kW (40 / %100 ED)

En iyi performans
_ Standart olarak 12 tahrikli takım istasyonuna sahip VDI 40/50** taret
_ 12 tahrikli istasyon ve 6 blok takımlı opsiyonel hızlı servo taret
_ 1 istasyon için 30°’de 0,15 saniye (CTX 450 ecoline) ve 0,4 saniye
(CTX 650 ecoline) takım değiştirme süresi

Kompakt kurulum alanı
_ Arka talaş konveyörü
_ Makinenin önü %30 daha ince
_ Üretim alanının verimli kullanımı
(CTX 450 ecoline için mevcut)

9.8 m² kompakt
kurulum alanı

teknik veriler

€ 175.900,–
dan başlayan
fiyatlarla

Yatak üzerinde çevirme:
860 mm kızak üzerinde tornalama
çapı: 600 mm, boyuna hareket (Z):
1.150 mm, çubuk kapasitesi: ø 102 mm
(opsiyonel olarak ø 110 mm), tork:
2.000 / 1.700 Nm
(40 / %100 ED), tahrik çıkışı:
48 / 41 kW (40 / %100 ED)

Maksimum denge
_ En iyi sağlamlık ve sarsılma özellikleri için optimize edilmiş dökme
demir makine yatakları
_ En yüksek kalite vidalı miller ve lineer kızaklar
_ 4 rulmanlı ana işmilleri ile yüksek rotasyon hassasiyeti ve sağlamlık

* Opsiyonel * * CTX 650 ecoline için verile

JOURNAL_D6079-0114_DMG MORI_tr.indd 43

14-4-14 下午6:05

44

giriş

dünya prömiyerleri

teknoloji

ecoline serisi

ecoline

sistemler

lifecycle services

Ergonomik SLIMline® panel ile kullanıcı dostu 3D kontrol teknolojisi – modern ve sorumlu iş istasyonları artık bu şekilde gözüküyor.

ECOLINE
9 makine – her
uygulama için
mükemmel

DMG MORI'nin ECOLINE serisi her zaman tornalama
ve frezeleme makineleri ile eşsiz giriş seviyesi tornalama
ve frezeleme başarı hikayesini sürdürmeye çalışmıştır.
ECOLINE serisinin başarısı, dört hususa dayanmaktadır:

› Optimum performans verisi için kanıtlanmış 			
›
›
›
›
›

“sınıfının en iyisi” teknolojiler
En yüksek performans için lider üreticilerin 			
kanıtlanmış bileşenlerinin özel kullanımı
Eşsiz 3D kontrol teknolojisi ve basit programlama 		
ve de hızlı süreçler için çeşitlilik
Daha fazla verimlilik daha iyi ergonomik özellikler 		
için yenilikçi tasarım
Maksimum müşteri yakınlığı ve minimum ilave 		
yatırım maliyetleri için uluslararası üretim ağı
Optimum destek için DMG MORI LifeCycle Services 		
global ağına entegrasyon

CTX ecoline serisi
CNC üniversal
tornalama makineleri
CTX ecoline
SANDVİK COROMANT TAKIM PAKETİ x
Müşterinin ihtiyacına uygun takım paketi –
Tornalama, delme, işleme ve diş açma için
altı takım x Altı VDI 30 / 40 takım tutucu x 70
yüksek performanslı uç

ECOLINE Direktörü Ralph Christnacht konuyu aşağıdaki
şekilde özetliyor: ‘ECOLINE makinelerimiz, dünyanın dört
bir yanında başarılıdır; çünkü müşterilerimiz düşük bir yatırımla verimli ve güvenilir işleme sonuçları elde edebilmektedir ve biz, ürünlerimizle pazarın gereksinimlerine
yanıt verebiliyoruz.’ Bu durum aynı zamanda, başarılı
DMU 50 ecoline’ın geliştirilmiş hali olan DMU 70 ecoline’ın
en son yenilikçi gelişiminde de yansıtılmaktadır. İki makine de, patentli NC açılı döner tablaları sayesinde, 5 taraflı
işleme bakımından yüksek bir skora sahiptir. Dahası,
ECOLINE ailesi yakın zamanda yeni CTX 450 ecoline ve
CTX 650 ecoline ile genişletilmiştir. CTX 650 ecoline öncelikli olarak yüksek torklu sürücüleri ile yüksek performanslı işlemeye odaklanırken, CTX 450 ecoline ise, maksimum

Tornalama esnasında ödün vermez
12 adede kadar tahrikli takım istasyonu ile
sunulan VDI 30 / 40 / 50 taret
210 mm / 210 mm / 250 mm / 315 mm
büyük ayna çapı
Tek bir sıkma işleminde frezeleme ve
tornalama esnasında daha fazla verim için
CTX 510 ecoline üzerinde Y ekseni*
%50 daha kısa takım değiştirme süresine ve
hidrolik sıkma ünitesine sahip, senkronize
motorlu servo taret*

CTX 310 ecoline

€ 70.900,–
dan başlayan fiyatlarla
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›C
 TX 310 ecoline
CTX 450 ecoline YENİ!
CTX 510 ecoline
CTX 650 ecoline YENİ!

verimlilik ve minimum alan gereksinimi ile çeşitli uygulamalarda daha hızlı bir performans sunmaktadır. MILLTAP 700
kompakt işleme merkezi aynı zamanda tüm uygulama tiplerinde ve opsiyonel olarak entegre edilmiş 4. ve 5. eksen
gibi çeşitli konfigürasyonları ve de otomasyon çözümleri
ile uyumluluğu alanında en yüksek değerleri sunmaktadır.
Bu portföy, ECOLINE’ın üniversal olduğu ve bundan dolayı, makineleri ile uluslararası talebe uygun bir yanıt sunabildiği anlamına gelir. Dünyanın dört bir yanındaki çok
sayıda tesis ve DMG MORI'nin yüksek kaliteli hizmeti bunu
vurgulamaktadır. Müşteri neredeyse, ECOLINE da oradadır.

DMC V ecoline serisi
Dik işleme merkezleri
8.000 dev/dak, 83 / 57 Nm ve 13 / 9 kW
(%40 / %100 ED) değerli güçlü işmili ve
opsiyonel olarak 12.000 dev/dak, 83 / 57 Nm ve
13 / 9 kW (40% / 100% ED) değerli motor işmili

Esneklik ve maksimum
hassasiyet için güçlü
doğal beceri

20 takım istasyonlu takım magazini –
ve hızlı çift tutucu (30 istasyon*)
Daha kısa üretim dışı süre: 30 m/dak seri hareket,
1.6 san. takım değiştirme süresi
8.000 dev/dak, 83 / 57 Nm ve 13 / 9 kW
(%40 / %100 ED) değerli güçlü işmili ve
opsiyonel olarak 12.000 dev/dak,
83 / 57 Nm ve 13 / 9 kW
(%40 / %100 ED) değerli motor işmili

DMC 635 V ecoline

€ 75.900,–
dan başlayan fiyatlarla

› DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline

* Opsiyonel
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ecoline serisi

ECOLINE
Otomasyona
hazır

Giriş seviyesi makinelerde otomasyonlu süreçlere kapı
açıyor:
Otomasyonlu sistemler uzun zamandan bu yana seri
üretimde günlük olarak kullanılmaktadır. Ancak artık, makine üreticileri malzeme kaldırma süreçlerinin verimliliği
için esnek otomasyonun faydalarını kabul etmeye başlamaktadır. Bu bağlamda, ECOLINE serisi artık giriş seviyesinde çıtayı yükseltmektedir – ECOLINE makineleri, açık
olarak tanımlanan arayüzleri ve güçlü kontrol teknolojisi
ile kutudan yeni çıkan otomasyonlu sistemler serisi ile
uyumludur. WH 3'lü MILLTAP 700 kombinasyonunun yanı
sıra, DMG MORI sistemlernden WH 10 iş parçası yükleme-boşaltma sistemine sahip olan DMU 50 ecoline veya
DMC 635 V ecoline’ın eşit şekilde esnek ve güçlü kombinasyonu, çok sayıda olasılığın sadece iki örneğidir.

Sistemlere dair daha fazla bilgi için
sayfa 49’a bakınız

DMU ecoline serisi
CNC üniversal frezeleme
makineleri

DMC V ecoline / DMU ecoline
SANDVİK COROMANT TAKIM PAKETİ
x CoroMill®- serisinden dört adet yüksek kaliteli
frezeleme takımı x Dört uc tutucu
(ISO 40, BT 40 ve CAT 40 arasında seçim)
x 30 yüksek performanslı frezeleme uçları

DMU 50 ecoline ve DMC V ecoline
›› DMU 50 ecoline için sağda 870 x 650 mm ölçülerine sahip otomasyonlu
kapı ve 780 mm zeminden uzaklık; DMC 635 V ecoline için 870 x 695 mm
ölçü ve 760 mm zeminden uzaklık
›› Profibus – DMG MORI'nin tanımlı fonksiyonlara sahip otomasyonlu
arayüzü
›› Bir emniyet devresine entegrasyon
›› 200 bar hidrolik ve 10 bar pnömatik basınca göre tasarlanan iş tablasına
hidrolik ve pnömatik ilerlemeler

MILLTAP 700
›› 860 x 535 mm ölçülü ve 770 mm zeminden uzaklığa sahip, sağda bulunan
otomasyonlu kapı
›› Profibus – DMG MORI'nin tanımlı fonksiyonlara sahip otomasyonlu
arayüzü
›› Bir emniyet devresine entegrasyon
›› 240 bar hidrolik ve 6 bar pnömatik basınca göre tasarlanan iş tablasına
hidrolik ve pnömatik ilerlemeler

WH 2 | WH 3

WH 10
›› Entegre aksesuar opsiyonları sayesinde tam işleme
›› Yüksek depolama kapasitesi ve sezgisel kontrollere sahip tamamlanmış
sistem
›› 6 eksenli endüstriyel robot, opsiyonel olarak 25 kg’ye kadar yükleme
kapasitesi
›› Ana süre esnasında yükleme için çekmece başına 300 kg maksimum
yükleme kapasiteli 2 veya 4 çekmeceli modeller

›› Yüksek otonomi derecesi (2 saate kadar otomatik operasyon)
›› MILLTAP’a adapte edilen otomasyon çözümü
›› 6 eksenli endüstriyel robot, opsiyonel olarak 7 kg’ye kadar yükleme
kapasitesi
›› Oldukça yüksek depolama kapasiteleri için 15 slotlu sirkülasyonlu takım
tutucu sistemi

€ 76.900,– dan başlayan fiyatlarla

€ 58.900,– dan başlayan fiyatlarla

Patentli NC açılı döner tabla ile 5 taraflı işleme
En yüksek verimlilik – basitten oldukça kompleks iş
parçalarının 5 taraflı işlenmesine kadar dijital tahrikli
NC açılı döner tabla
8.000 dev/dak, 83 / 57 Nm ve 13 / 9 kW (%40 /
%100 ED) değerli güçlü işmili veya DMU 70 ecoline
için 12.000 dev/dak değerli işmili; DMU 50 ecoline
için opsiyonel olarak 10.000 dev/dak, 83 / 57 Nm ve
13 / 9 kW (%40 / %100 ED) hızına yükseltilebilir

MILLTAP
Yüksek verimlilikli kompakt
işleme merkezi

Sandvik Coromant takımları:
Daha fazla verim!
DMG MORI'nin Milltap 700’üne
uygun Sandvik Coromant takımlar.

DMU 50 ecoline’ın takım değiştirme sistemi, pick-up
magazininde 16 slota ve opsiyonel olarak tutuculu ve
çift kavrayıcılı ve de 30 slotlu magazine sahiptir;
DMU 70 ecoline için standart olarak 32 slota sahiptir.

Uzun vadeli hassasiyet ile olağanüstü hız
0,9 saniye takım değiştirme süresine ve 1,5 saniyenin
altında talaştan talaşa süresine sahip patentli takım
değiştirme sistemi
45 Nm maksimum torka ve 10.000 dev/dak hıza sahip
oldukça dinamik işmili (10.000 dev/dak yüksek tork*,
maks. 78 Nm / 18.000 dev/dak*, maks. 40 Nm / 24.000
dev/dak*)
18 m/s² yüksek eksen hızlanması, 60 m/dak seri hareket
ve lineer kızaklar, 35 ebatlı
En iyi tekrar ve uzun vadeli hassasiyet için X / Y / Z*
üzerinde doğrudan mesafe ölçüm sistemi

Uzun vadeli yüksek hassasiyet için doğrudan mesafe
ölçüm sistemi* ve merkezi yağlamalı ve sirkülasyonlu
silindir kızaklar

Opsiyonel olarak entegre 4. ve 5. eksen sayesinde
daha verimli ve esnek - bir DMG MORI modeli
(DDR) - veya WH 2 | WH 3 iş parçası yükleme-boşaltma sistemi kullanımı.

› DMU 50 ecoline
DMU 70 ecoline YENİ!

€ 113.900,–
dan başlayan fiyatlarla
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* Opsiyonel

› MILLTAP 700

€ 71.900,–
dan başlayan fiyatlarla

* Opsiyonel
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DMG MORI Messenger: Azaltılmış boşta
kalma süresi sayesinde daha fazla verim için
DMG MORI makinelerinizin sürekli olarak
online izlenmesi

sıemens 840d solutıonlıne ve operate 4.5 ile slimline ®

Operate 4.5 tahrik ve
kontrol teknolojisi sayesinde kesme teknolojisinin tüm alanlarını
kapsar

›› OPERATE 4.5, ECOLINE da dahil olmak üzere,

SIEMENS kontrol sistemlerne sahip tüm makineler için
DMG MORI'nin yeni sistem platformudur.
›› Operate 4.5, tahrik ve kontrol teknolojisi sayesinde
kesme teknolojisinin tüm alanlarını kapsar
›› OPERATE 4.5, tüm teknolojiler için en son kontrol
üniteleri ile birlikte, kullanıcılara standart bir işletim
arayüzü sağlar
›› OPERATE 4.5, işleme alanında maksimum verimlilik için
bütünsel bir servis paketidir.
›› SIEMENS 840D solutiononline üzerinde OPERATE 4.5,
SIEMENS kontrol sistemlerne sahip tüm ECOLINE
makinelerinde standart olarak yer almaktadır.

SIEMENS 840D solutionline üzerinde Operate 4.5 ile 15" SLIMline®
›› Net bir tasarıma sahip 15" TFT ekran
›› Son nesil yazılım ve çizimden bitmiş iş parçasına kadar sezgisel kullanıcı

rehberliği
›› 3D iş parçası simülasyonu
›› ShopMill veya ShopTurn ile atölye odaklı programlama
›› Standart olarak rijit kılavuzlama, cep işleme ve alçalan konturlar gibi çok
sayıda çevrim
›› Program hafızası, 5MB NC depolama özelliğine ve ayrıca system CF kartı
üzerinde ilave 4GB hafızaya sahiptir.
›› 1,5 kat daha hızlı blok işleme süresi

daha fazl a performans ve daha az tüketim

Enerji verimliliği

-%30
Takım tezgahları için
%30 daha düşük enerji
gereksinimi1)
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Çok sayıda bireysel ölçüt, ECOLINE'ı verimlilik sınıfına
sokmaktadır. DMG MORI her zaman yenilikçi, yüksek ve
son teknoloji ürünü takım tezgahları geliştirmeye, tasarlamaya ve üretmeye çalışmıştır.
Bir makinenin enerji tüketimi, giderek artan şekilde odak
noktası olmaktadır. ECOLINE makineleri, enerji tüketimi
alanında kaydedilen önemli azaltmalar ve enerji kaybının
önlenmesi bakımından göze çarpmaktadır.

1)

Asıl enerji tasarrufu, uygulamalara ve takım tezgahının kullanımına bağlıdır. Yukarıdaki

ifadeler, aynı uygulama için önceki makine konseptleri yerine en son nesil makineler
kullanılarak ulaşılabilecek potansiyelleri tanımlamaktadır.

14-4-14 下午6:05

Journal n0 1 – 2014

47

ecolıne kontrol üniteleri

Her kullanıcı için doğru
3D kontrol teknolojisi.

HEIDENHAIN CNC PILOT 640 / TNC 620’ye sahip 15" SLIMline®
›› Net bir tasarıma sahip 15" TFT ekran
›› Yeni tam ASCII klavye ile rahat programlama
›› Standart olarak 1,5 ms blok işleme süresi
›› CF kart üzerinde 250 MB program hafızası
›› Grafik destekli atölye odaklı programlama
›› Dışarıda oluşturulan programlar için hızlı veri arayüzleri
›› Tek dokunuşlu sistemle birlikte iş parçası ve takım ölçüm

çevrimlerini içerir

MITSUBISHI ile MAPPS IV’ye sahip 10,4" TFT ekran
›› Kontrol konsolu ve Windows PC’ye sahip MAPPS IV kullanıcı sistemi
›› Kolay kontur doğrulama için 3D işleme simülasyonu
›› İşlem menüleriyle otomatik programlama fonksiyonu
›› Harici ve kullanıcı belleğin kullanımı aracılığıyla gerçekleştirilen

DNC işlemi
›› Harici PC’ler kullanarak MORI SEIKI sunucuları üzerinden programların aktarılması ve yayınlanması
›› Kılavuzlara, çizimlere ve metinlere erişim sağlamak üzere kullanılan
dosya görüntüleme ve not fonksiyonu

SIEMENS 840D solutionline
Operate 4.5 ile SLIMline®

HEIDENHAIN CNC PILOT 640 /
TNC 620’ye sahip SLIMline®

MITSUBISHI ile MAPPS IV

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 *

•

et

kin

din

am

izm

– kWh +

2. IE2 ile yedek donanım
Pompa ve IE2 enerji verimliliği sınıfına
sahip talaş konveyörü gibi yardımcı
donanımların kullanımı sayesinde, IE1.4
ile karşılaştırıldığında %5’e varan
enerji tasarrufu.
50 Hz verimlilik: IE2 79,6 %
60 Hz verimlilik: IE2 82,5 %

IE2

Lineer kızak teknolojisi, düşük
sürtünme katsayıları sağlar ve
böylece:
›› d
 aha küçük motorlar sayesinde
daha az enerji tüketimi gerçekleştirir
›› yağlayıcıların daha az sıklıkta
kullanımı sayesinde çevre
üzerinde daha az etkiye sahiptir

5. Yenilikçi 400 V
teknolojisi

Ayarlanabilir makine sayesinde
maksimum enerji verimliliği.
Otomasyonlu ve insansız

Yenilikçi 400 V teknolojisinin getirilmesi
sayesinde, kontrol sistemi ve sürücü
bileşenleri alanında %19 daha az ısı ve
reaktif güç kaynağı.

›› Enerji kullanan sistemler
kapatılabilir (pompalar, pnömatikler, ekranlar, aydınlatma, vs.)
›› Bir programa dayalı olarak
“uyandırma” düğmesi
›› "Isıtma” programı çalıştırma

800

600

400

598 w

Tedarik ağı için sürücü eksenlerinin ve
ana işmilinin frenleme enerjisinin geri
kazanımı, yaklaşık %10 enerji tasarrufu.

4. DMG
AUTOshutdown

200

0

400 v

3. Lineer kızak teknolojisi

711 w

1. Enerji geri kazanımı!

* SLIMline® olmadan

200 v

• Standart

•

W ısı dağıtma özelliği

JOURNAL_D6079-0114_DMG MORI_tr.indd 47

14-4-14 下午6:06

48

giriş

dünya prömiyerleri

teknoloji

ecoline

sistemler

lifecycle services

ecoline üretim fabrikaları. Nerede olursanız olun.
Ne üretirseniz üretin. ECOLINE yakınınızda.

FAMOT Pleszew Sp. z o.o.,
Pleszew, Polonya

DMG Shanghai MT Co., Ltd.,
Shanghai, Çin

Ulyanovsk MT OOO,
Ulyanovsk, Rusya

Makineler:
CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline
CTX 510 ecoline

Makineler:
CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline
CTX 510 ecoline

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

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

DECKEL MAHO
Seebach GmbH,
Seebach, Almanya

DMG MORI SEIKI
Co., Ltd.
Chiba, Japonya

DMG MORI Manufacturing
and Digital Technology
Laboratory, Davis, ABD

Makineler:
MILLTAP 700

Makineler:
CTX 450 ecoline
MILLTAP 700

Makineler:
CTX 450 ecoline

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

YEN
İ!
2014
't

ECOLINE Fabrikaları:

e

GILDEMEISTER
Drehmaschinen GmbH,
Bielefeld, Almanya

Makineler:
CTX 650 ecoline

YEN
İ!
2014
't
e

eni refining & marketing
cutting fluids and industrial lubricants
The research laboratories of eni, leader in the Italian industrial lubricants market, has developed
new metalworking products
• Aquamet coolants
• Aster mineral based neat cutting oils
• Metalcut vegetable and biodegradable cutting oils
The partnership with DMG/MORI SEIKI calls for the use of eni lubricants, greases and cutting oils
on all group’s machine tools and encourages the development of new technological solutions for
improving the customer’s production and manufacturing processes.
eni refining & marketing’s commercial structure is available to identify the most suitable
solutions for all lubrication needs in all European countries.

from eni research
lubricants and solutions
for high tech metalworking.

a world moving with you

TR

eni refining&marketing
via Laurentina, 449 - 00142 Rome
ph.+39 06 5988.1 - eni.com

Inveio™

Uni-directional crystal orientation

Çelik tornalama için yeni GC4325

Gözünüzle görebileceğinizin
ötesinde performans
Inveio™ özellikli birinci sınıf kesici uç

Atomik düzeyde bir yenilik, talaşlı imalatı değiştirmiş bulunmaktadır. Kaplamasının hassas kontrollü
yapısı, en geniş çelik tornalama uygulamaları aralığında GC4325 kalitesinin daha uzun takım ömrü
ve daha fazla aşınma dayanıklılığı göstermesini garantilemektedir.
ISO P25’in performans potansiyelini yeniden tanımlamaktadır ve tek bir kesici uçta şimdiye kadar
ihtiyaç duyduğunuz herşeyi sunmaktadır.

Tüm hikayeye bir göz atın: www.sandvik.coromant.com/gc4325
GC4325_Launch ad_283,5x103,7.indd 1
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DMG MORI Sistemler – mükemmel şekilde otomasyona
tüm otomasyon alanlarında uzmanlık:
bağlanan süreçler,
Makineye entegre otomasyon, standart otomasyon, esnek
üretim hücreleri ve üretim hatları

Sistemler
ilerleme bandı
Bir temizleme makinesine ilave bir
besleme bandının bağlanması

daha fazla verim
2 x 3 makine ile

modüler genişletme
Sistem esnek şekilde genişletilebilir

6 eksenli robot
6 eksenli endüstriyel robotla besleme ve iş parçası yükleme-boşaltma

dmc 55 h duoblock ®
6 × DMC 55 H duoBLOCK®
üzerinde iş parçası
yükleme-boşaltma

6 eksenli robot
Fanuc robotla
besleme

Özel konveyör bandı ile
besleme ve
boşaltma bandı

Esnek üretim hücresi
+ 6 × DMC 55 H duoBLOCK® makinesi,
40 kg’ye kadar iş parçası yükleme-boşaltma
+ Bir sonraki uygun makine ile öncelikli işleme
+ 3 farklı bileşenin eş zamanlı işlenmesi

Sayfa 52’da daha fazla bilgi
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DMG MORI Sistemler

Otomasyon çözümleri
Industry 4.0 için

Tek bir kaynaktan
tam çözümünüz

“Industry 4,0” konusu, dünyanın dört bir yanında herkesin dilinde. Bir sürecin ve tedarik zincirinin tüm aşamalarını tek bir “küçük fabrikada" bir araya getirerek, ürünlerin esnekliğini ve üretimi sistematik olarak artırmaya
odaklanır.
Dolayısıyla, takım tezgahı endüstrisi aynı zamanda devrim niteliğinde bir dönemle karşı karşıyadır – özellikle de giderek
artan otomasyon seviyesi bakımından.
Uzman partneriniz DMG MORI Sistemler, tek bir kaynaktan
esnek otomasyonun tüm alanlarını size sağlayabilmektedir.
Üniversal bir servis sağlayıcısı olarak, proje uygulamasının
tüm aşamalarında size destek olabiliriz: Ayrıntılı durum ve iş
analizi ve mühendisliği, kurulum ve eğitimden dünyanın en
büyük ve en entegre ağına kadar.
DMG MORI Sistemlern eşsiz otomasyon uzmanlığı, dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen 3.000’den fazla başarılı proje ile yansıtılmaktadır. Kapsamlı takım tezgahları portföyümüz ve çeşitli otomasyon çözümlerimiz sayesinde, tüm
gereksinimleri karşılamak için optimum çözüm oluşturabiliriz:
Otomasyonlu tek makinelerden alt süreçli (çapaklama, temizleme ve işaretleme gibi) çok sayıda üretim ünitesinden
oluşan esnek üretim sistemlerne kadar. Sistem uzmanlığımıza güvenin ve şirketinizi Industry 4.0’ın kullanıcısı haline getirin.

Makine

Teknoloji

›› Tüm uygulamalar için makine serisi
›› Neredeyse tüm teknolojiler için kapsamlı

›› Teknoloji planlama
›› Makine tasarımı
›› Çevrim hesaplaması
›› Simülasyon

makine uzmanlığı

Tüm otomasyon segmentleri için analiz, tavsiye ve
uygulama.
segment 1

segment 2

Makineyle entegre
otomasyon

Standart otomasyon

Döner ve lineer depolama
DMG MORI fabrikaları, makine aksesuarları olarak, makineye halihazırda entegre
edilen otomasyon sistemler
seçeneklerine sahiptir.

İş parçası veya palet yükleme-boşaltma
Tak ve çalıştır çözümü ya da özel versiyon
olarak sunulan, ilave modüllü (temizleme,
ölçme, fırçalama, vs.) verimli robot veya
portal çözümleri.

Uwe Kling
Direktör
İrtibat: DMG Automation GmbH
Seemühle 5, 78183 Hüfingen
Tel.: +49 (0) 771 / 6000-0
E-posta: automation@dmgmori.com

Online amortisman bilgisayarımız, standart otomasyon
sistemlermizin maliyet avantajlarını hemen size gösterecektir.

Makine içerisinde işleme adımlarının optimizasyonu
Yükleme ve boşaltma optimizasyonu

Otomasyona dair her şeyi ve DMG MORI Sistemlern hizmetlerini
online olarak burada bulabilirsiniz:
www.dmgmori.com

segment 1
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segment 1

Makineyle entegre
otomasyon.
rs 12’ye sahip DMC 60 H linear

özellikler
_
_
_
_

Sistemde 12 paletle maksimum verim
X, Y, Z üzerinde 60 aylık garantiye sahip lineer sürücüler
100 m/dak seri hareket ve 1 g hızlanma ile yüksek dinamizm
Ana ve üretim dışı süre esnasında kurulum için 303 takımlı
akıllı takım magazini
_ Sadece 2,5 saniyelik talaştan talaşa süresi

Otomasyon

Çevre

›› Tüm malzeme akışının projeksiyonu
›› Yerleşim planlama
›› Tüm otomasyon çözümlerinin enteg-

›› Çapak alma, yazma ve temizleme gibi

rasyonu ve uygulanması

ilave operasyonların entegrasyonu
›› Geliştirilmiş değer yaratımı
›› Manüel faaliyetlerde azalma

Diğe
r
mark
alar
için
bi
otom le
asyo
n

segment 3

segment 4

Esnek üretim
hücreleri

Üretim hatları

segment 2

Standart otomasyon
CTV 160 ÜZERINDE WH 3U

özellikler
_ 1 saatin üzerinde otomasyonlu operasyon süresi
_ Hareket ettirilebilir, yeniden istiflenebilir sepetler
aracılığıyla malzeme akışı
_ Neredeyse sıfır iş parçası hasarı
_ Manüel olarak iş parçası taşıma yok
_ Maksimum 40 k’lik sepet yükü
_ Saniyede 2 m hareket hızı

Çok sayıda süreç sekansının bağlanması
İlave operasyonların entegrasyonu ile
çoklu makine yükleme için portal
çözümleri, sabit veya mobil robotlar ve
ilave modüller.

Seri üretimde komple çözümler
Sunucu bilgisayar sistemi dahil olmak
üzere paletin, portalın ve robot kullanımının üretim hattında planlanması ve uygulanması.

onu
Sıralı işleme adımlarının otomasyonu
Makineyle entegre otomasyon
segment 3
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segment 3

Esnek üretim hücreleri
En başından bitmiş iş parçasına kadar – ihtiyaçlarınızı karşılamak için komple işleme.
Bu segmentte, iş parçanız için tüm malzeme akışını yansıtıyoruz. Birlikte, çeşitli
takım tezgahları için otomasyon çözümleri oluşturuyoruz. Elbette ki, örneğin çapak
alma, temizleme veya montaj gibi gerekli görevleri optimum iş akışına dahil edeceğiz. Sonuç olarak, maksimum verimlilikte bir otomasyon hücresi elde edeceksiniz.

Referans: ZF- Saarbrücken
Ölçüm makinelerinin yüklenmesi
ve boşaltılması.
Müşterinin avantajları: Hataları önler,
bir yılın altında bir sürede maliyetlerin
karşılanması, müşteri ile süreç
optimizasyonu,yüksek otonomi süresi
Çevrim süresi: İş parçası başına 12 saniye

Müşterinin avantajları:
›› Bireysel ihtiyaçlara uygundur
›› En verimli alan kullanımı
›› Çok ağır iş parçaları mümkün
›› İnsansız üretim

›› Tam zamanında üretim
›› Anahtar teslim projeler
›› Orta ve büyük parti boyutları
›› Çok sayıda iş parçası versiyonu

Başarı hikâyesi
Willi Elbe Group –
Tak ve çalıştır sayesinde bir üretim sistemi
Baden-Wuerttember - Tamm’da bulunan Willi Elbe
Group, Almanya, Norveç, İsviçre ve Çin’deki fabrikalarında, 600 çalışanı ile, uluslararası otomobil ve ticari araç
endüstrisi için tam direksiyon modüllerini ve direksiyon
parçalarını üretmektedir. Global başarısının temelinde,
kapsamlı geliştirme uzmanlığı, modern operasyonel yönetim ve en yeni üretim teknolojisinin kullanımı yer almaktadır. Bu bağlamda, öne çıkan hususlardan biri, zaman içerisinde daha fazla genişletilmek üzere üç yıl önce sunulmaya
başlanan ve konfigüre edilen

DMG MORI sistemlernin esnek üretim sistemidir. Konfigürasyonun son aşamasında, tüm sistem DMG MORI'nin
altı DMC 55 H yatay işleme merkezine sahip olacak. Bu
makinelerin beşi şu anda entegre edilmiş haldedir ve robotlar tarafından yüklenmekte ve boşaltılmaktadır ve
özel bir besleme bandı ile parça temizleme sistemine
bağlıdır. Buradan sonra, iş parçaları otomatik olarak sonraki süreç aşamalarına entegre edilmektedir.

Müşterinin avantajları:
›› Büyük parti ebatları olanağı
›› Makineye öncelik verme özelliği sayesinde yüksek oranda makine kapasitesinden
faydalanma imkânı
›› Çeşitli geliştirme seçenekleri
›› Özel konsept geliştirme olanağı
›› Tek bir kaynaktan tam çözüm

49. sayfada sistemin ayrıntılı
açıklamasını bulabilirsiniz
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segment 4

i–Serisi
Esnek ve alan tasarrufu sağlayan seri üretim
için yeni, devrim yaratan konsept.

Bitmiş parçaları taşımak için robot

2 kollu
portal yükleyici

Kaba parçalar
için tampon

i-Konsepti / i50
İki makinenin bağlanması sayesinde, %100 daha fazla esneklikle
%50’ye varan oranda daha az alan gereksinimi.

Çift işmili hücresi olarak kullanım

Üretim hattı olarak kullanım

›› Çift işmili hücresi olarak iki makinenin kombinas-

yonu için sadece 11,3 m²’lik kurulum alanı
›› Birleşik bir karşılıklı sistem aracılığıyla iki makine-

nin kontrolü
›› Her makinede eksenlerin bağımsız hareketi

i50 – krank milleri için üretim hattı
›› Yükleme portallarına, 2 kollu portal yükleyiciye, kaba
parçalar için tampon ve bitmiş parçaları taşımak için
robota sahip olan altı i50 makinesi
›› Makineler arasında ölçüm ünitelerinin, temizleme veya
çapak alma istasyonlarının vs. alan tasarrufu sağlayacak
şekilde entegrasyonu

›› 600 mm bakım alanı dahil olmak üzere,

sadece 1,5 m makine genişliği veya
2,1 m makine merkezinden makine
merkezine uzaklıkla minimum alan
gereksinimi

i80L ’in önemli özellikleri
›› Silindir kapaklarının ve silindir bloklarının seri işlen-

mesi için palet değiştiricisiz yatay işleme merkezi
›› Tabladaki Z ekseni sayesinde geliştirilmiş sağlamlık
›› Çift kollu takım değiştirici
›› Direct Drive motorları sayesinde yüksek dinamizmli A

ekseni.

1.700 mm

2.700 mm

sayesinde %100 daha fazla esneklik

i80L
Otomotiv sektöründe motor parçalarının
seri üretimi için kompakt yatay işleme
merkezi.

3 .1

00

mm

5
3.6

0m

m

İki i50 makinesinin kombinasyonu için sadece 11,3 m²’lik kurulum
alanı; iki makinenin işletimi tek bir kontrol sisteminden gerçekleştirilir.

1.4

90

mm

2.5 50 mm

Sadece 5,4 m²’lik kurulum alanı ve kısa yükleme ve boşaltma
süreleri için çalışma alanının düşük yapı yüksekliği.

teknik veriler
Hareket mesafesi X / Y / Z: 800 / 550, 850 mm, tabla üzerinde
iş parçası montaj yüzeyi: 1.050 × 400 mm, maks. işmili hızı:
8.000 dev/dak, seri hareket: 60 m/dak, takım magazini: 20 slot,
kurulum alanı: 11,94 m2
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Başarı hikayesi

segment 4

Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd. –
Malzeme yükleme-boşaltmanın kısmi
otomasyonu ile süreç optimizasyonu.
Özellikle seri üretim alanında her milisaniye önemlidir. Burada en önemli öncelik, verimliliktir. Ancak, maksimum verimlilik her zaman tam otomasyonlu bir çözümle
elde edilemez. Japon araç tedarikçisi Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd. örneğinde, DMG MORI Sistemler özel bir
zorlukla karşı karşıya kaldı. Japonya Negano'da bulunan
parça üreticisi, "Japon Malı" kalite ibaresini gururla taşıyor. Tsuzuki, otomotiv dünyasının tam güvenine sahiptir ve şasi, dişliler ve motorlar için önemli elemanları içeren parçaları üretmektedir. Tsuzuki, Tayland’daki fabrikası
için içerisinde üç farklı şanzımanın eş zamanlı olarak
farklı boyutlarda üretilebileceği bir üretim hattı istiyordu. İşleme süreçlerini optimize etme ve özel çözümleri uy-

İki adet bağlantılı NHX5000 makinesi ve bir adet NVX7000
ile kısmen otomasyonlu bir üretim hattı

gulama konusunda uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip olan DMG MORI Sistemler ve Tsuzuki Manufacturing
Co. Ltd., iki bağlantılı NHX5000 makinesi ve bir NVX7000
ile kısmen otomasyonlu bir üretim hattı geliştirdi. İş parçası değiştirme işlemi manüel olarak gerçekleştirilmeye
devam ediliyor – bu işlem, mümkün olabildiğince fazla zaman tasarrufu sağlamak için, bireysel işleme adımları arasında gerçekleştiriliyor. DMG MORI'nin otomasyon çözümleri sayesinde, Tsuzuki verimliliğini ve işleme
sürelerini optimize etti ve tam bir başarı elde etti.

Müşterinin avantajları:

taşınmasını kolaylaştırır
›› Oldukça esnek üretim için kısmen otomasyonlu üretim
hattı

Teslimat kapsamı: NHX5000 + NVX7000 + sıkma aygıtı rulmanı
+ konveyör + sıkma aygıtı konveyörü + sıkma aygıtı kaldıracı +
Sıkma aygıtı transfer ünitesi
Müşteri: Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd.

tasarruf

üretim

depolama

kullanım

Şimdi

Tanıtı

m

tale
teklifi

p edin

TR

›› Basit iş parçası değişimi
›› Manüel konveyör, ağır iş parçalarının

!

Enerji maliyetleri kılavuzu.
GILDEMEISTER enerji monitörü ile enerji tüketiminizi azaltın.
Enerji tüketiminde gerçekleştirilen sürdürülebilir
azaltmalar ve enerji tüketiminin devamlı optimi
zasyonu, sürekli bir enerji yönetimi süreci gere
ktirir. GILDEMEISTER enerji monitörü, ilgili tüm
enerji tüketimini kaydeder ve olası enerji

tasarruflarını tespit etmenize ve akıllı analitik
fonksiyonları ile önlemleri tanımlamanıza ve
uygulamanıza yardımcı olur. Bu, enerji maliyeti
tasarrufu sağlar ve şirketinizin rekabetten
kopmamasını sağlar.

Uzmanlarımız, enerji maliyetlerinizi azaltmak için tasarlanan optimize edilmiş enerji verimliliği
çözümünüzü oluşturabilirler. Bizimle irtibata geçin ve başlangıç teklifimizi bugün isteyin.

Fonksiyonlar

Elde edeceğiniz avantajlar

• Ayrıntılı kullanım analizleri
• Mouse ile sadece bir kez tıklanarak
elde edilen enerji raporları
• Maliyet merkezi tahsisi
• Enerji endekslerine dayalı verimli
lik değerlendirmeleri

• Kolay entegrasyon
• İnternet tarayıcınız aracılığıyla kolay erişim
• Intuitive to operate
• Şirketinizin tümünde şeffaf enerji maliyetleri
• ISO 500001 için hazır

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 | Germany
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Servis kontrol noktaları
Dünya çapında doğrudan
üretici tarafından sağlanan eğitim
Kutlamalara katılın:
DMG MORI kullanılmış makineler departmanının 20. Yılı

LifeCycle Services
LifeCycle Services –
Sadece bir makineden daha fazlası
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servis & yedek parça

LifeCycle Services –
7/24 destek hattı.

Dr. Maurice Eschweiler
Endüstriyel Hizmetler Kurulu
DMG MORI SEIKI
AKTIENGESELLSCHAFT

Ü

H

„Her gün, en iyi hizmeti
sunmak için çalışıyoruz.
Çünkü bizim odak
noktamız müşteridir;
mazeret üretmek değildir.“

En üst düzey
servis
_ Her zaman erişim için ücretsiz 7/24
servis destek hattı
_ Dünyanın dört bir yanında 2.500’den
fazla sertifikalı servis personeli
_ Maksimum müşteri yakınlığı için 143
satış ve servis merkezi
_ Teknisyenlerimiz ortalama 10 yıldan
fazla profesyonel deneyime sahiptir

Hız ve bulunurluk
+90-216-471 66 36

_ Müşterilerin telefon sorularının
öncelikli olarak işlenmesi
_ Hızlı geri arama (normal olarak bir
saat içerisinde)
_ Tüm soruların %60’ı telefon
üzerinden çözülmektedir
_ Dünyanın dört yanında 270 deneyimli
destek personeli
_ 24 saat içinde iş yerinizde inceleme

vis

Service Hotline: +90-216-471 66 36

LifeCycle Ser

ser

Verimliliğiniz için uzmanlığımızı sunuyoruz.

ız

zey

DMG MORI LifeCycle Services’de, en önemli önceliğimiz, her zaman müşterilerimize hizmet sağlamaktır. Bu nedenle, 7/24 hizmet sunan bir destek hattı oluşturduk. Çalışanlarımız tüm çağrılara hemen yanıt verir
ve soruları hatta bulunan deneyimli servis teknisyenlerimize yönlendirir. DMG MORI’de, uzun bekleme süreleri artık geçmişte kaldı. Tüm müşterilerimizi hızlı bir
şekilde geri arıyoruz ve sorunların yarısından fazlasını
ücretsiz olarak telefon üzerinden çözebiliyoruz. Bu şekilde, sorun hallerinde müşterilerimize hızlı destek ve
her zaman maksimum makine kullanma oranını garanti
edebiliyoruz. DMG MORI LifeCycle Services – uzmanlık, güvenlik, güvenilirlik.
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DMG MORI müşterileri, hizmetimizden çok şey beklemekte haklıdır. Premium bir üretici olarak takım
tezgahları üreten herhangi bir şirket, aynı zamanda
en üst düzeyde servis sunmalıdır. Dolayısıyla,
DMG MORI LifeCycle Services; oldukça yüksek nitelikli çalışanlar, kısa tepki süreleri, her zaman erişim
imkanı ve maksimum yedek parça bulunurluğu ile
eş zamanlıdır. DMG MORI servis kontrol noktası,
müşterilerimize sunduklarımızı göstermektedir.

E n ü st d ü

„Müşterilerimize her
zaman hizmet verebilmemiz, gerçekten bir
bonustur. Bunu yaparken, maksimum performans ve makine kullanma olanağı da
sağlayabiliyoruz.“

Thomas Wolf
Direktör
DMG MORI SEIKI Services GmbH

dmg mori servis
kontrol noktaları

Mü

şteri m e m n

Üreticiden özel
eğitim bilgi
birikimi
_ Makine operatörlerini ve servis 		
teknisyenlerini eğitmek için
200’den fazla kalifiye eğitim 		
uzmanı
_ Dünya çapında 11 eğitim merkezi
_ Müşterilerimizle iş yerinde özel
eğitim kursları
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DMG MORI
Bakım kitleri
Dünyanın dört bir
yanında sunulan
yedek parçalar

Üret
ici

_ Dünyanın dört bir yanında 7 yedek
parça merkezi
_ %95 oranında yedek parça bulunurluğu
_ Dünya çapında yedek parça alanında
170 milyon €
_ Sadece Geretsried’de bile 100.000’den
fazla farklı yedek parça
_ Geretsried’de bulunan Global Parça
Merkezimize 5 milyon €’luk yatırım
_ 1970’ye uzanan makineler için parça
sunulmaktadır

i
im
rik

bil
gi
bi

k parça

ycle Services

Tam paket halinde orijinal yedek parça!

-%30’

özellikler
_ Aşınabilecek tüm önemli parça
lar tek bir kit içerisinde
_ İlgili makine tipiyle mükemmel
eşleşme
_ Uzmanlarımız tarafından derle
nen içerikler
_ En yüksek kalitede orijinal
yedek parçalar
_ Cazip paket fiyatı ile %30’a
varan tasarruf
_ Garanti altına alınan bulunurluk
ve verimlilik
_ İleride ortaya çıkabilecek
pahalı hasarlara karşı koruma

a kadar

Or

iji

na

ly

ede

Sonucumuz*:
memnun müşteriler

eri m e m n u niye

ti

_
_
_
_

Genel servis memnuniyeti: 2,0
Alan servisi kalitesi ve uzmanlığı: 1,7
Yedek parça bulunurluğu: 1,9
Destek hattı memnuniyeti: 2,1

Örnek: DMC 105 V işleme merkezi için servis
kiti

İşmili bakım kutusu

Örnek: CXT 600 linear tornalama makinesi için
servis kiti

€ 209,– dan başlayan fiyatlarla

*1'den 6’ya kadar bir ölçekte

İşmili bakım kutusu
önemli noktalar
_ Profesyonel işmili bakım desteği
_ Tüm bileşenler tek bir sistemde
_ Takım sıkma sistemine dayalı olarak
mükemmel koordinasyon
_ Bulunurluk ve verimlilik sağlar

„DMG MORI'nin yükseltmeleri ve
aksesuarları ile DMG MORI makinelerimizin
performansını ve verimliliğini artırdık.“
christian scheid
Direktör - zsm zertz + scheid
Makine imalatı- ve handelsgesellschaft mbh

Bulunurluk
SK40, SK50, HSK 63 ve HSK 100
sıkma sistemler için.

€ 1.709,– dan başlayan fiyatlarla
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lifecycle services

sistemler

Özel eğitim konseptleri,
DMG MORI Akademisinin kalbindedir.

yedek parçal ar

DMG MORI yedek parçalar –
Dünyanın dört bir yanında yedek parça bulunurluğu
4

almanya
3

rusya

1

a.b.d.

çin
hindistan

5

6

2

japonya

7

tayland

Global yedek parça temini
1

almanya

5

Global Parça Merkezi, Geretsried

2

Hindistan Parça Merkezi,
Chennai

japonya

6

Global Parça Merkezi,
Nara
3

a.b.d.

rusya

Rusya Parça Merkezi,
Moskova

tayland

Tayland Parça Merkezi,
Ayutthaya
7

Amerika Parça Merkezi,
Dallas
4

hindistan

2 gü
nlük
uzm
anlık
eğiti
mi
€ 99
0,dan
başl
fiyat ayan
larla

uno 20 | 40

çin

Çin Parça Merkezi,
Şanghay

UNO 20 | 40
Takım ölçüm ve ayar
cihazlarının giriş seviyesi
için eşsiz yüksek teknoloji

Sadece DMG MORI'nin orijinal yedek parçaları
maksimum üretim güvenilirliğini garanti edebilir.

önemli noktalar
_ 3 kıtada 7 Yedek Parça Merkezi ile global 		
lojistik ağı (60.000 m2’den fazla depolama alanı)
_ Yedek parça bulunurluğu > %95
_ Doğrudan üreticiden orijinal yedek parça
_ 86 ülkeye hızlı teslimat
_ Stokta bulunan 100.000’den fazla farklı
parça – sadece Geretsried’de aylık 20.000 		
siparişin üzerinde
_ Yılda 600 tondan fazla havayolu ile nakliye

Tuş takımlı BF 155 TFT
monitörü

_ Maliyet optimizasyonuna sahip getiri süreci
_ Yeni ve değişimli yedek parça sunulmaktadır
_ Aynı zamanda 1970’lere kadar uzanan
eski seriler için çok sayıda yenileme parçası
_ Daha hızlı sevkiyat için 7/24 servis hattımız 		
aracılığıyla sipariş
_ ISO 9001 uyarınca sertifikalı süreçler

Uzun
vade
li
indir
im!

Önemli Noktalar:
›› DIY değiştirme olanağı
›› Paslanmaz çelik ön plakalı şasi, entegre tuş takımı
ve AR kaplı koruma camı
›› Aksesuarlar: Montaj malzemesi, şerit kablo, güç
prizi, anahtar kapakları
Bulunabilirlik:
Tüm HEIDENHAIN kontrol sistemler için
iTNC 530 / MillPlus / MillPlus IT (ID 2833657)
Eski fiyat € 3.015,–
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Artık sadece

€ 2.590,–

€ 7.990,–
dan başlayan fiyatlarla

teknik veriler
Ölçüm aralığı:
X = +200’den –50 mm’ye
Z = 400
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eğitim

DMG MORI Academy:
Tek bir kaynaktan, dünyanın
dört bir yanında oluşturulan
eğitim uzmanlığı
DMG MORI Akademisi, söz konusu dünya klasmanında eğitim olduğunda en üst düzeyli seçenektir. Dünyanın dört bir yanındaki
müşterilerimiz, doğrudan üretici tarafından
sunulan eğitim becerilerine güvenmektedir.
Dünyanın en büyük CNC akademisi olan DMG
MORI Akademisi, sadece kendi servis teknisyenlerimizi değil, aynı zamanda müşterilerimizin teknisyenlerini de kullanım, programlama ve
önleyici bakım konusunda eğitir. Bilgi birikimimizi size aktarabiliriz – kursunuzu bugün ayarlayın!

›› Dünya çapında 11 eğitim merkezi,
›› YENİ – Wernau (DE) ve Uljanovsk (RU)

yapım aşamasında
›› Makine operatörlerini ve servis teknisyenle-

rini eğitmek için dünya çapında 200’den
fazla kalifiye eğitim uzmanı
›› 14 milyon €’dan fazla değere sahip 50
eğitim makinesi
›› 300’den fazla PC ve programlama istasyonuna sahip 50 sınıf
›› Maksimum üretim güvenilirliği için servis
eğitimi

Teachware

Geleceğe odaklı bir şekilde eğitim verin ve
daha verimli bir üretim gerçekleştirin: İster
endüstriyel üretim, isterse de DMG'nin
programlama / eğitim yazılımına benzer
yazılımla verilen eğitim olsun, takım tezgahından bağımsız olarak programlayabilir ve
eğitim gerçekleştirebilirsiniz. Makinenizin
hazırda bulunurluğunu artırın ve PC'de test
denemeleri aracılığıyla hataları azaltın.
İrtibat: Christian Ortmeyer
Tel.: +49 (0) 52 05 – 74 25 29
E-posta: teachware@dmgmori.com

€ 1.590,–
dan başlayan fiyatlarla

DMG programlama /
eğitim yazılımı

İrtibat: training@dmgmori.com

ölçüm ve test

UNO 20 | 40
Maksimum verimlilik için takım ölçüm ve ayarı

2014
+ Oto Yenilikl
eri
ma
+ Ma tik odakla
m
nüel
Ballu a
sis
ff
+ İki temi
nci k
ame
ra

önemli noktalar
_ FEM optimizeli ve termal olarak stabil 		
dökme demir yapı
_ Modüler tasarım ile kişiye özel konfigü		
rasyon
_ 100 mm çaplara varan uçları yassı
gösterge prensibi (X -50 mm’ye varan
hareket mesafesi)
_ 19" renkli monitör
_ İnce ayar

Seçenekler:
›› YENİ – Kesme kenarına otomatik olarak

odaklanma özelliği
›› YENİ – manüel Balluff sistemi (RFID çipi)
›› YENİ – döner ekseni ölçmek için ikinci

kamera
›› 24" dokunmatik ekran
›› Uygun sistem kabini
›› Adaptör rafı

„UNO 20/40’ın segment aydınlatması, görsel olarak kesme
kenarını kontrol etmemizi
kolaylaştırır. 45x büyütme de
etkileyicidir.“

martın knödlseder,
ab global teknoloji takım mağazası yöneticisi, sumıda ag

’ye
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kull anılmış makineler

dmg mori Kullanılmış
Makineler: Hemen
sunulabilen DMG MORI
makineleri için partneriniz.
önemli noktalar
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Parça

KULLANILMIŞ MAKİNE

netim
s i d e testi
k
nce
t ö anıklılı
m a ik day
s l i aatl
Te 100 s

  İkinci el makineyi veya showroom makinesini getirmeden önce, bu makine katı ve
kapsamlı bir testler silsilesine tabi tutulmaktadır. Tüm parçalar çok dikkatli şekilde incelenir. Parçalardan birinin optimum koşulda
olmaması halinde, uzmanlarımız takım tezgahlarını restore eder. Aşınan parçalar ve
%100 çalışmayan tüm parçalar yeni ve orijinal yedek parçalar ile değiştirilir.
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_ 20 yıldan bu yana dünyanın en büyük 		
kullanılmış DMG MORI makineleri satıcısı
_ Anında sunulan teklifler
_ Eşsiz seçim
_ Onaylı kalite
_ Cazip finansman çözümleri

0/ ":- *

DMG
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I
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müşteri
kabulü
alım
denetimi

CTX beta 800
C eksenine ve tahrikli takımlara
sahip 2 eksenli üniversal tornalama
makinesi

numara

makine

070847

CTX beta 1250 4A

Üniversal tornalama makinesi

2010

€ 505.100,–

€ 439.900,–

Ekipman

070826

NZ 1500T3Y3

Üniversal tornalama makinesi

2011

€ 576.930,–

€ 502.900,–

085000

MSL 42-7

Otomasyonlu tornalama makinesi

2011

€ 229.345,–

€ 202.900,–

190025

NT 4300DCG/1500SZ

Torna/freze tam işleme merkezi

2011

€ 919.900,–

€ 769.900,–

050717

DMC 635 V ecoline

Dik işleme merkezi

2011

€ 93.700,–

€ 74.900,–

ø 95 mm yarı açık fenermili koniğine sahip ISM102 ana işmili, ISM 52
karşı işmili, punta yerine C ve Y eksenleri, ø CTX beta için 95 mm ‘lik
çubuk işleme paketi, 12 bar ve 23 l/dak değerlerinde daha güçlü soğutucu pompası, CTX beta bant talaş konveyörü, DMG Netservice – on board

065034

DMC 55 H ecoline

Yatay işleme merkezi

2008

€ 254,000,–

€ 175.900,–

Üniversal frezeleme makinesi
5 taraflı işleme için

2009

€ 679.300,–

€ 461.900,–
€ 173.900,–

130029 DMU 80 FD duoBLOCK®
		
050766

NVX 5080/40

063870

NHX 5000

055018

HSC 55 linear

teknoloji tipi

	üretim yılı	

liste fiyatı	özel teklif

Dik işleme merkezi

2011

€ 197.250,–

Yatay işleme merkezi

2011

€ 409.990,–

€ 325.900,–

HSC hassasiyet merkezi

2011

€ 4041,820,–

€ 354.900,–

Kullanılmış makine:
Üretim yılı: 2013
makine numarası: 070868

Artık sadece

€ 236.900,–

CNC-SCOUT – Doğru konfigürasyona sahip hayallerinizin makinesini
online olarak burada bulabilirsiniz:

cnc-scout.dmgmori.com

TR

DMG MORI kullanılmış makineler departmanının 20.
Yılını kutluyoruz– siz de bize katılın! Mevcut yıldönümü tekliflerimiz:

DMG MORI Turkey
Ferhatpaşa Mah. Gazipaşa Cad. NO: 11, TR-34885 Ataşehir, İstanbul
Tel.: +90-216-471 66 36, Fax: +90-216-471 80 30
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com
Baski: dergi_DMG MORI_ müşteri ve ilgililere özel dergi. yayimci ve içeriğinden sorumlu editör: DMG Holding AG (Dübendorf,isviçre), konsept, oluşum, organizasyon ve fotoğraflar: Montfort Reklam A-6833 Klaus. baski: 600.000 adet.
dergide yer alan tüm fiyatlar almanya liste fiyatlari üzerinden hazirlanmiştir (eur, paketleme, nakliye, katma değer vergisi vb.hariç) ve bu yüzden diğer ülkelerde değişiklik gösterebilir. fiyat değişiklikleri, teknik değişiklikler, kullanilabilirlik ve satiş araciliği haklari saklidir.genel ticari şartlarimiz geçerlidir.
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