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10 tanesi yılın 2. yarısında
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Gelenek, Hassasiyet
ve Yenilik

dmg morı
Porsche LMP1
ekibinin özel
prömiyer ortağıdır.

dünya prömiyeri
2. Nesil NHX-Serisi:
NHX 4000 ve
NHX 5000
Yeni speedMASTER
işmili ile yüksek kesme
performansı: 200 Nm
(% 40 ED) veya
20.000 dev/dak
Daha fazla bilgi için

SAYFA

8

dmg morı'den

www.dmgmori.com
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inovasyon yılı 2014

2014'te, 10 tanesi yılın
ikinci yarısında olmak
üzere toplamda 19
dünya prömiyeri.
2014’te gerçekleştirilecek olan toplam 19 dünya prömiyeri,
DMG MORI’nin takım tezgahı inovasyonunda dünya lideri olarak
konumunu pekiştirecek. 10 dünya prömiyeri 2014'ün ikinci yarısında gerçekleşecek. DMG MORI’den CELOS ve yeni
DMG MORI, müşterilerimiz için çıtayı yükseltiyor. Yenilikçi
teknolojik çözümlerden ve tezgahlarımızın ve hizmetlerimizin
birinci sınıf kalitesinden siz de faydalanın.

10 dünya prömiyerine genel bakış
__ İkinci Nesil NHX 4000 – yatay işleme merkezi

Olağanüstü kesme performansıyla hızlı ve hassas
__ İkinci Nesil NHX 5000 – yatay işleme merkezi
Güçlü tezgah gövdesi ve geniş hacimli mil yatağı ile olağanüstü dayanıklı
__ i 50 – yatay işleme merkezi
Oldukça verimli kompakt yatay işleme merkezi – Seri üretim silindir
kapağı ve bloğu için ideal
__ DMC 1450 V – dik işleme merkezi
2.000 kg ağırlığa varan iş parçaları için 700 mm Y ekseniyle geniş çalışma alanı
__ Dördüncü Nesil DMU 125 P duoBLOCK® –
5 yüzeyde / 5 eksenli işleme için universal frezeleme tezgahı
Hassaslık- % 30 daha yüksek parça hassasiyeti
__ DMU 270 FD –
5 yüzeyde / 5 eksenli işleme için universal frezeleme tezgahı
Sınıfının en iyisi yüksek hassasiyetli 7.000 kg'a varan frezeleme ve tornalama
__ İkinci Nesil NTX 1000 – frezeleme-tornalama işleme merkezi
Sınıfının en küçük kurulum alanı ile yüksek hassasiyet tornalama & frezeleme
işleme merkezi
__ NRX 2000 – üretim tornalama tezgahı
Seri üretimde bir iş parçasını yalnızca 4.2 saniyede yükleyen iki milli
oldukça verimli tornalama tezgahı
__ NZX 4000 | 3000 – üretim tornalama tezgahı
285 mm çapa varan uzun ve büyük parçalar için yüksek verimliliğe sahip
4 eksenli tornalama merkezi
__ LASERTEC 45 Shape – lasertec
700 × 380 mm ölçülerinde geniş çalışma alanı ile yüksek düzeyde kompakt
tezgah konsepti

dmg morı’den

Tüm 2014 trendleri ve inovasyonları

www.dmgmori.com adresinde
Cep telefonunuzun QR okuyucusu varsa,
doğrudan ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

nlx 2500 | 500
(siyah versiyon)
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sayfa 2 – 4

5 farklı konu başlığı altında DMG MORI'nin
gerçekleştirdiği tüm trend belirleyici
gelişmeler ve önemli olaylar.

Inovasyon yılı 2014
2014'te, 10 tanesi yılın ikinci
yarısında olmak üzere toplamda
19 dünya prömiyeri.

Giriş

2014 yılı ikinci yarısında
gerçekleştirilecek 10 adet
Dünya prömiyeri

sayfa 5 – 19
Dünya prömiyerleri
ve inovasyonlar

CELOS ve Industry 4.0
10 dünya prömiyerine genel bakış.
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celos – fikirden hazır ürüne

DMG MORI’nin CELOS’u, süreci fikir aşamasından bitmiş
ürüne kadar basitleştirir ve hızlandırır.

daha fazlası için bkz. sayfa 6 – 7

dmg morı yüksek teknoloji ürünü parçal ar

Yeni: DMG MORI’den speedMASTER.

daha fazlası için bkz. sayfa 18 – 19

program – 2014’teki önemli etkinlikler
dmg morı’den

›› IMTS, Chicago (ABD)

Yeni DMG MORI tasarımı –
Multi fonksiyonel, kullanıcı
dostu ve stabil değer –
fiyat farkı talep edilmeden
“siyah” veya “beyaz” renk
seçeneklerimiz mevcuttur.

dmc 650 v
(beyaz versiyon)

Teknolojiler ve
Müşteri Hikayeleri

sayfa 21 – 36
Teknolojiler
ve başarı hikâyeleri

Büyük parça işlemelerinin
üretimden tornalanmasına
kadar yenilikçi teknolojiler.

sayfa 37 – 44
dmg mori Sistemleri

dmg mori Sistemleri

Industry 4.0 için yetenekli
üretim bandı
Dört otomasyon segmentinden dört
referans raporu ve çözümler.

8 Eylül- 13 Eylül 2014
›› AMB, Stuttgart (Almanya)
16 Eylül- 20 Eylül 2014
›› MSV, Brno (Çek Cumhuriyeti)
29 Eylül- 3 Ekim 2014
›› BIMU, Milano (İtalya)
30 Eylül- 4 Ekim 2014
›› MAKTEK, İstanbul (Türkiye)
14 Ekim – 19 Ekim 2014
›› Grand Opening Shanghai (Çin)
21 Ekim – 25 Ekim 2014
›› JIMTOF, Tokyo (Japonya)
30 Ekim - 4 Ekim 2014
›› PRODEX, Basel (İsviçre)
18 Kasım – 21 Kasım 2014
›› Euromold, Frankfurt (Almanya)
25 Kasım – 28 Kasım 2014

sayfa 45– 52

LifeCycle Servisleri

LifeCycle Services

Üretkenliği maksimize
etmeye odaklanma.
Yazılım çözümleri.
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eni downstream & industrial operations
kesme sıvıları ve endüstriyel yağlar

Italyan endüstriyel yağlar sektörünün lideri eni, uzun soluklu tecrübesi ve sertifikalı araştırma
laboratuvarlarıyla, ileri teknoloji metal işleme ürünleri geliştirmiştir.
• Aquamet - soğutma sıvıları
• Aster - mineral bazlı saf kesme sıvıları
• Metalcut - bitkisel ve biyolojik kesme sıvıları
DMG MORI ile ortaklık, grubun tüm tezgahlarında, eni madeni yağlarının, greslerinin ve kesme
sıvılarının kullanımını gerektirmektedir. Aynı zamanda bu ortaklık, müşteri üretimini ve üretim
sürecini iyileştirmek adına, yeni teknolojik çözümlerin gelişimini de desteklemektedir.
eni downstream & industrial operations ın ticari yapısı, Avrupa ülkelerindeki tüm yağlama
ihtiyaçlarında en elverişli çözümleri belirlemeye uygundur.

eni madeni yağları ve çözümleri
ileri teknoloji metal-işleme

technology comes alive

Europeoil Ltd.Şti.
Egitim mah.Poyraz sok.
Günaydin Is Merkezi 2/2
Kat:1 D:2 Kadiköy
34722 ISTANBUL
Phone: +902164564666
www.europeoil.com.tr

Asay Savunma&Petrol
Mustafa Kemal Mahellesi
2140 Sokak no.18/6
Sögütözü/Ankara
Phone: +903122196558

En iyilerin Lideri.
Jungheinrich EFG S40s: Dizel motorun güçlü yapısına sahip en ekonomik
forklift. Çok zor şartlar altında bile rakipleri arasında yüzde 28 daha düşük
tüketim sağlar. Kendi sınıfında lider.
Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız: www.jungheinrich.com.tr

22.07.14 16:55
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CELOS – 10 adet Dünya prömiyeri
2014 yılı ikinci yarısında gerçekleştirilecek

2014 yılı ikinci yarısında
gerçekleştirilecek 10 adet
Dünya prömiyeri
frezeleme teknolojisi

2. nesil nhx 4000

i 50

tornalama teknolojisi

2. nesil nhx 5000

2. nesil Freze ve Tornalama
ntx 1000

dmc 1450 v

nrx 2000

nzx 4000 | 3000

yeni teknoloji /
lasertec

2. nesil dmu 125 p duoblock®

dmu 270 fd
Freze ve Tornalama Teknolojisi

lasertec 45 shape
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CELOS          takım tezgahl arında devrim

CELOS YENİLİKLER
__ Süreci fikir aşamasından nihai ürüne kadar basitleştirir ve hızlandırır.
__ DMG MORI’nin tüm yeni,ileri teknolojiye sahip tezgahları için tek

tip kullanıcı arayüzü sunar.

Fikirden
hazır ürüne.

__ Ürünün % 30 daha çabuk tamamlanması için atölye ve sınıflandırıl-

mış süreç bölümleri arasındaki ara yüzler azaltılmıştır.
__ Toplam olarak üretimin ve şirket çapında süreç zincirinin karlılığını

arttırır.
YENİ: CELOS’un Bilgisayar versiyonu siparişlerin direkt bilgisayarda veya Noteook’da hazırlanıp planlanmasına imkan verir,
ayrıca istenilen tezgahlar için terminal vazifesi görür.

Süreci fikir aşamasından nihai ürüne kadar basitleştirir ve hızlandırır.
Ayrıca CELOS uygulamaları, kullanıcı için siparişin, sürecin ve tezgah
verilerinin tutarlı yönetimini, dokümentasyonunu ve görselleştirilmesini
kolaylaştırmaktadır. CELOS, atölye ve daha yüksek seviyedeki kurumsal
yapıların bir araya getirilmiş halidir ve bu şekilde tamamen dijitalleştirilmiş, kağıtsız bir üretim süreci oluşturur. CELOS PPS ve ERP sistemleri ile
uyumludur. CAD / CAM uygulamaları ile bağlantı kurulabilir ve geleceğe
yönelik CELOS uygulama geliştirmelerine uyumludur.

MULTI-TOUCH
KULLANIM PANELİ
MITSUBISHI üzerindeki MAPPS’li CELOS
ile geleceğe yönelik eşsiz işlevselliğiyle
kullanım kolaylığı.

smartkey®
Kontrol sistemi ve tezgahta bireysel olarak
ayarlanan erişim hakları. Entegre USB
hafızası içerir.

Endüstri 4.0 ve CELOS
Geleceğin ağ değer
üretim sistemi.

Endüstrinin mekanikleştirilmesi, elektriklendirilmesi ve dijitalleştirilmesinden sonra endüstriyel devrimin son gelişim adımı,
ağlarla bağlanan, merkeze bağlı olmayan, gerçek zamanlı ve kendi kendine optimalleşen üretim ve lojistik sistemleri. Üretimin
hedef odaklı ve yeterli bir şekilde ayarlanması, kurumsal yapıya
gelecekte giderek incelen, merkeze bağlı olmayan esnek bir üretim planlaması ve kontrol sağlar.
DMG MORI’nin CELOS’u, üretim zincirinin tüm aşamalarındaki bağlantıların vezgeçilmez bir parçasıdır.
CELOS, özel görevlendirilmiş yazılım uygulamaları üzerinden atölye kısmındaki lokal kavrama yeteneğini, CAD veya CAM gibi harici
yazılım çözümleriyle global üretim alanlarında interaktif iletişimin
sağlanabilmesi için, daha yüksek seviyedeki kurumsal yapılara ve
üretim sistemlerine (ERP / PPS) bağlar.

journal dergisi sayı 2 – 2014

CELOS APPs – 2 örnek >> tüm mevcut online uygulamalar için
ayrıntılı açıklamalar ve demolar: www.dmgmori.com

İŞ YÖNETİCİSİ
Sistemli planlama, siparişlerin yönetilmesi ve hazırlanması.

İŞ ASİSTANI
Siparişleri tanımlayarak tamamlamak.

21,5" app – uygulama
multı-touch- menüsü
ekran
Kolay ve hızlı kullanım

Müşteri Hikayeleri
CELOS, tüm veri ve dokümanlar eksiksiz ve yapılandırılmış
bir şekilde elektronik ortama
aktarıldığı için kağıtsız üretim
süreci doğrultusunda atılmış
büyük bir adımdır. En sonunda tezgahlarımız işletmenin
organizasyonuna tamamen
entegre oldu ve çalışanlar için
tüm tezgahlarda standart iş
akışı sağlandı.
Hem sezgisel kullanımı hem
de ilave APPs’ lerin sınırsız
düzenleme ve bağlantı olanakları sayesinde CELOS
geleceğin trendidir.
CELOS ilave uygulamaların
sınırsız düzenleme ve bağlantı
olanakları ile sezgisel kullanım imkânı sayesinde geleceğin trendidir.
Lothar Horn
Şirket Yöneticisi
Hartmetall-Werkzeugfabrik
Paul Horn GmbH
Unter dem Holz 33 – 35
D-72072 Tübingen
www.phorn.de

Mevcut tüm uygulamalar
için merkezi erişim.
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NHX            yatay işleme

Yeni 15.000 dev/dak speedMASTER iş mili ile, yenilmez 				
bir talaşlı imalat performansı, hız ve hassasiyet.

2. Nesil NHX 4000, NHX 5000
Yüksek dayanıklılık, hassasiyet ve
dinamizm ile 2. Nesil Yatay İşleme
Merkezi NHX 4000, NHX 5000

DMG MORI örneğin otomobil endüstrisi veya tezgah ve tesis ekipmanlarında olduğu gibi yüksek verimli fabrikasyon üretim için seri üretim yapmaya imkan
sağlayan dinamik yatay işleme merkezi ile aynı ölçüde
kompakt yeni NHX serisini sergiliyor. NHX serisinin
tezgahları hali hazırda standart olarak 100 dev/dak'e
kadar Direct Drive işmili (DDM®-Teknolojisi) üzerinde
ve tüm eksenlerde MAGNESCALE’ın cetvelli ölçüm

sistemleri ile sunulur. Buna ek olarak tasarım daha
kısa takımlar göz önüne alınarak optimize edilmiştir.
İş mili ucundan tablanın ortasına kadar olan mesafenin 70 mm’ye kadar indirilmesi, daha uzun takım
ömrü ve daha yüksek dayanıklılık sağlar. Bunlara ek
olarak yeni NHX tezgahlar CELOS’lu yeni DMG MORI
tasarımlarının sağladığı tüm avantajları sunar.

2. nesil nhx 4000 / nhx 5000'in öne çıkan özellikleri
__ 2,2 saniyeye kadar, mevcut en kısa talaştan talaşa süresi için yüksek

dinamizm: Yeni iş mili speedMASTER sayesinde; 1 / 1 / 1 g (NHX 4000)
veya 1 / 1 / 0,8 g (NHX 5000); 96 m/dak. kadar seri hareket, standart
60 m/dak.; % 35 daha fazla dinamik dayanıklılık,
__ Maksimum talaş kaldırma performansı 15.000 dev/dak, 111 Nm / 21 kW
(% 40 ED); 200 Nm kadar opsiyonel 15.000 dev/dak Yüksek Torklu
Versiyon veya 20.000 dev/dak Yüksek Devir Versiyon
__ Direct Drive teknolojisi (DDM®),100 dev/dak ile en kısa hizalama süresi
0,8 saniye ile NHX 4000, 1,38 saniye ile NHX 5000
__ Çalışma alanındaki dik kapaklar ve „Pantograf“ tasarımdaki Y-ekseninin
çalışma alanı sayesinde optimal talaş akışı
__ MITSUBISHI üzerinde MAPPS’li CELOS ile maksimum kullanıcı
kolaylığı ve üretimde verimliliğin artışı

NHX 4000
rakipsiz kesme
performansı,
hız ve hassasiyet

NHX 5000
Eşsiz NHX 5000: sağlam tabakalı
yapı sayesinde yüksek dayanıklılık, büyük iş mili rulmanları ve
tablanın yani paletin maksimum
sıkma kuvveti

dmg morı'den

teknik veriler
teknik veriler
Hareket mesafesi (X- / Y- / Z-ekseni): 560 / 560 / 660 mm;
maks. Iş parçası boyutları: ø 630 × 900 mm;
maks. Tabla yükü: 400 kg; Tabla ölçüleri 400 × 400 mm;
Tutucu standardı: ISO40

Hareket mesafesi (X- / Y- / Z-ekseni): 730 / 730 / 880 mm;
maks. Iş parçası boyutları: ø 800 × 1.000 mm;
maks. Tabla yükü: 500 (700*) kg;
Tabla ölçüleri 500 × 500 mm;
Tutucu standardı: ISO40
* Opsiyon

journal dergisi sayı 2 – 2014

9

I-SERİSİ          yatay işleme

i 50 – esnek ve yer tasarrufu
sağlayan seri üretim için devrim
yaratan yeni tasarım.
DMG MORI sistemlerinden i 50 otomasyonları ile ilgili daha fazla bilgi için

bkz. sayfa 42



Çift açılı kılavuzlar sayesinde yüksek dayanıklılık.
Sürtünme yüzeyleri talaş dökülen yerin dışında bulunur.

i 50'de öne çıkanlar
YENİ speedMASTER iş mili

i 50
Yüksek verimli
yatay işleme
merkezi i 50

__ 15.000 dev/dak, 111 Nm / 21 kW

(% 40 ED)
__ 15.000 dev/dak Yüksek-Tork*,
200 Nm / 46 kW (% 40 ED)
__ 20.000 dev/dak Yüksek-Hız*,
120 Nm / 35 kW (% 40 ED)
* Opsiyon

Otomotiv

__ İş milindeki patentli (kayıtlı) Z-ekseninin kinema-

tiği: İki yönlü kılavuz sayesinde yüksek dayanıklılık;
Sürtünme yüzeyleri talaş dökülen yerin dışında
bulunur
__ İş milinin X / Y / Z hareket mesafesi sayesinde
düşük hareketli kütle: Daha kısa talaştan talaşa ve
takım değiştirme süreleri için yüksek tezgah dinamiği; tezgah yatağı ve dik kapaklar sayesinde optimum
talaş çıkışı
__ Tüm elektrik besleme güçleri çalışma alanının
dışında: yüksek hassasiyet için ısıdan etkilenmeme
özelliği
__ Kısa yükleme süreleri için alçak tezgah boyları
__ A-ve B- kinematikli tabla varyasyonları

dmg morı'den

3.137 mm

İş parçası: Silindir bloğu
Malzemesi: Aluminyum basınçlı
Döküm Ölçüleri: 350 × 410 × 230 mm
İşleme süresi: 1 dak. 25 san.

Otomotiv

3.

93

2

m

m

1. 6 8 0

dmg morı'den

Magnescale hakkında
daha fazla bilgi için

bkz. sayfa 31



İş parçası: Silindir bloğu
Malzemesi: Aluminyum basınçlı
Döküm Ölçüleri: 410 × 180 × 120 mm
İşleme süresi: 4 dak. 59 san.   

mm

teknik veriler
Hareket mesafesi (X / Y / Z ekseni): 500 / 550 / 500 mm;
Kalıp bağlama yüzeyi: 640 × 500 mm (A-ekseni-uygulaması);
500 × 500 mm (B-ekseni-uygulaması);
maks. Iş mili dönüş hızı: 12.000 dev/dak;
Seri hareket (X / Y / Z-ekseni): 62 / 62 / 62 m/dak. Adet;
İş parçaları sayısı: 20; Alan gereksinimi: 6,7 m2
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DMC V          dik işleme

2.000 kg'a kadar yüksek performanslı işlemeler için büyük bir çalışma alanı ve opsiyonel SK50 iş mili ve 303 Nm ile.

DMC V-Serisi
şimdi komple seride
dört çeşit.
DMG MORI, DMC 1450 V modelinin dünya prömiyeri ile dik işleme merkezi
sektöründe yeni bir ürün sergiliyor. Hareket mesafesi 1.450 × 700 × 550 mm
ve 1.700 × 750 mm parça bağlama yüzeyli büyük tabla ve 2.000 kg yükleme
ağırlığı ile sınırsız parça çeşitliliği sunar. Bu serinin diğer modelleri gibi
DMC 1450 V serisi de halihazırda 121 Nm yüksek tork ile standart
14.000 d/dak ana iş mili, 36 m/dak. ya varan seri hareket ve 20 takımlı takım
magazini ile hizmete hazırdır. DMC V serisi opsiyon seçenekleri ile SK50 iş
mili 303 Nm değere veya takım magazinleri 120 slota yükseltilebilir. Hassas
tezgah konseptleri, soğutmalı sürücüler ve kızaklar en yüksek dayanıklılığı
ve hassasiyeti garanti etmektedirler.

Hassas soğutma konsepti
DMC 650 V
Daha fazla performans ve
hassasiyet sağlayan
eşsiz bir takım konsepti
ile yeni dik işleme merkezi
DMC 650 V

Serinin „En küçüğü“

dmg morı'den

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

yeni dmc v-serisinde öne çıkanlar
__ Standart yüksek performanslı donanım –

14.000 dev/dak. / 121 Nm değerli ana iş mili, 36 m/dak. seri hareket
__ 303 Nm tork üretebilen SK50 iş mili (opsiyonel)
__ 120 adede kadar slota sahip takım magazini
__ 2000 kg’ye varan iş parçası ağırlığı
__ Soğutmalı sürücüler ve kızaklar ile % 30 daha fazla hassasiyet
__ Satışı gerçekleştirilen 10.000'den fazla dik işleme merkezinin

kazandırdığı deneyim

Dört farklı modelde yeni DMC V-Serisi:
Z

m

550 m

DMC 1150 V

DMC 1450 V

m

475 m

DMC 650

V

DMC 850

650 mm

520 m

Y

m

700 m

m

V

850 mm

teknik veriler

1.150 m

m

1.450 m

X

m

€ 91.000,–

dan başlayan fiyatlarla

X / Y / Z hareket: 650 / 520 / 475 mm;
Seri hareket: 36 (42) m/dak; İş mili devri: 14.000 dev/dak;
Performans: 14,5 kW; Tork: 121 Nm;
Tabla büyüklüğü: 900 × 570 mm;
İş parçası ağırlığı: 800 kg;
Takım magazini: 20 (30 / 60 / 120) slot

journal dergisi sayı 2 – 2014
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Yeni konseptli 3. Nesil DMC V
_ Kızak üniteli stabil hareketli kolon
_ 2000 kg’a kadar % 28 daha büyük
İş parçaları için rijit tabla
_ % 25 daha büyük vidalı miller
ve lineer kızaklar
_ Termal Kontrol: Hassasiyeti
arttırmak için yenilikçi
soğutma konseptleri

dmg morı mıcroset – ölçme ve test etme

DMC 1450 V
700 mm’lik geniş çalışma
alanı 2000 kg’a kadar olan iş
parçaları için Y-ekseni

Serinin „En büyüğü”

UNO
takım ölçüm ve ayarı
YENİ: Kullanıcıya
bağımlı olmayan
tam otomatik takım
ölçme cihazı ve ölçme
için otomatik sürücü
dmg morı'den

Yeni
lik

2014

_ CNC-kontrollü
3-eksenli takım ölçme cihazı
_ Sınırsız hassas ayar
_ 24" Renkli ekran
_ SK 50 hassas iş mili
_ Pnömatik kenetleme cihazı (mil freni)
_ 4 × 90 derece iş mili
_ Konforlu – Sistem dolabı
Opsiyonlar
_ 	İkinci kamera
_ Termik etiket baskısı
_ Güç gerilimli ISS iş mili
_ Manuel RFID-Sistemi (örneğin Balluff)
_ Adaptör deposu
_	İşlemci tarafından yazılan veri çıkışı
_ Neredeyse tüm Kontrol Ünitesi
Sistemleri için,çift yönlü ara yüz

DMG MORI MICROSET
hakkında daha fazla bilgi
için bkz.

sayfa 48



SANDVIK COROMANT
frezeleme, delme ve
vidalama takımları

UNO 20 | 40 otomatik tahrik

teknik veriler

€ 135.900,–

dan başlayan fiyatlarla

X / Y / Z hareket 1.450 / 700 / 550 mm;
Seri hareket 36 (42) m/dak; Iş mili devri 14.000 dev/dak;
Performans 14,5 kW; Tork 121 Nm;
Tabla büyüklüğü 1.700 × 750 mm; Iş parçası ağırlığı 2.000 kg;
Takım magazini: 20 (60, 120)* kapasiteli

€ 18.990,–

dan başlayan fiyatlarla
UNO 20 | 40 ANA MODEL

€ 6.990,–

dan başlayan fiyatlarla

teknik veriler
Ölçüm alanı
X = +200 den' –50 mm 'ye kadar
Z = 400 e kadar
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DMU P          5-eksenli frezeleme

DMU 125 P duoBLOCK®
4. Nesil – Akıllı ısı kompanzasyonu
sayesinde % 30 daha yüksek parça
hassasiyeti.
5-eksenli işlemede % 30 iyileştirilmiş hassasiyet,
performans ve etkinlik. Son derece dayanıklı yapıya sahip
olarak tasarlanan duoBLOCK® 5 eksenli tezgahlar yüksek
dinamik ve maksimum hassasiyete sahiptirler. 4. Nesil
duoBLOCK® ,Titanyum gibi zor kesilen malzemelerden üst
düzey yüzey kalitesi elde etme taleplerine, havacılık sektöründen kalıp sektörüne kadar tüm sektörlerde en iyi çözümleri sunar. duoBLOCK®-Yeni geliştirilmiş soğutma ölçütleri
ve konseptindeki yüksek rijitlik sayesinde, hassasiyet ve
talaş kaldırma performansı konularında iddialıdır.

Standart konumda bile yüksek
ısı stabilitesi.

DMU 125 P duoBLOCK®
% 30’a kadar daha
iyi ölçü hassasiyeti

Hedef + 10 qm

20

30

40

50

_ 	Güçlü: HSK-A100, 400 Nm / 52 kW (% 40 ED)
_ 	Süreç güvenilirliği: Growth sensor iş mili (SGS)
rotora karşı statora eksenel yükleme standardı;
Sürücü kontrolü ile kompanzasyon
_	Servis kolaylığı: Kartuş sistemi sayesinde
hızlı işmili değişimi
_	4. Nesil duoBLOCK®, portal tezgahları ve
DIXI-tezgahlar için opsiyoneldir

dmu 125 p duoblock® modelinde öne çıkanlar

Sıcaklık gidişatı qm olarak.

10

Kalıp işlemeden parça işlemeye
kadar – 15.000 dev/dak yeni
motor iş mili.

60

70

Zaman h olarak

Hedef – 10 qm
X (mm)

Y (mm)

Z (mm)

__ Performans: Maksimum Talaş Kaldırma performansı

için % 30 daha fazla güç
__ Etkinlik: İhtiyaca yönelik akıllı tertibatlar sayesinde
% 30’a kadar enerji tasarrufu
__ % 20 daha yüksek rijitlik ve entegre kablo ile yeni B-ekseni sayesinde yüksek esneklik ve kısa işleme süreleri
__ 0,5 saniye takım değiştirme süresi ile hızlı magazin
ve minimum alan kaplama

70 saatlik (saatlik) bir yükleme denemesinde ana tezgahın
ısı çıkışı + 8 µm ve –7 µm değerlerini gösterir.
Örneğin DMU 80 P duoBLOCK

dmg morı'den

Hassasiyet paketi ile % 30 daha yüksek
parça hassasiyeti.
1

2

3

4. Nesil duoBLOCK® B-ve C-eksenlerindeki motorlarda,
C-eksendeki dişlinin yanı sıra, motor iş mili ve mil yatağı ile ayrıca hassasiyet paketine dahil olan soğutma sistemleri aşağıda verilmiştir:
1. Öncelikle tüm besleme işleticisinin soğutulması:
X, Y, Z Tüm eksen (hareket )motorları, kızakları, vidalı
mil rulman yuvaları ve arabaların soğutma tertibatı
2. ThermoShield: Hava akımının önlenmesi
3. Rulman soğutma: Tezgah yatağı ve ayaklarda soğutma
pervazları

teknik veriler
Örneğin düz-, köşe-, kenar-,
kanal açma-, dairesel (Çap)
işlemeler gibi genel uygulamalar
için Ingersoll performans takım
paketi.

X / Y / Z hareket 1.250 / 1.250 / 1.000 mm;
Seri hareket 60 / 60 / 60 m/dak; İş mili devri 12.000 dev/dak;
Performans 35 kW; Tork 130 Nm; Iş parçası büyüklüğü:
ø 1.250 × 1.600 mm; Iş parçası ağırlığı: 2.500 kg;
Takım magazini: 40 (63 / 123)* kapasiteli

journal dergisi sayı 2 – 2014
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5-eksenli frezeleme-tornal ama
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Kolay iş mili değiştirme özelliği.

DMU 270 FD
1. sınıf işleme – yüksek
hassasiyetli frezeleme
ve delme-7D'ye kadar.
Son derece dayanıklı portal yapısındaki bu 5 eksenli tezgahlar yüksek dinamik ve maksimum hassasiyeti mümkün kılarlar. Delme ve freze işlemlerine ilaveten, FD teknolojileri ile aynı bağlamada tornalama
işlemleri de yapılabilir. 2,70 m’ye kadar hareket mesafesi ve 7 tona kadar tabla yüklemesi mümkündür. Piyasadaki en iyi döner tablası yüksek rijitliği, hassas soğutma tertibatı sayesinde kesintisiz doğruluk sağlar.
11.000 Nm yüksek tork 68 kW güçlü DirectDrive-iş mili
ile yüksek hassasiyetli tornalama işlemeleri ve en iyi işleme sonuçlarını sağlar.

dmu 270 fd’de öne çıkanlar
DMU 270 FD
Freze-Torna konusunda 15
yıldan fazla deneyim
sayesinde geliştirilmiş teknik

__ İş parçaları için geniş çalışma alanı ø 3.000 × 1.600 mm

Paket Programlar ile % 80 'e varan hızlı
ölçüm aşamaları.

ve 7.000 kg’a kadar.
__ 200 dev/dak. Direct Drive Tabla sayesinde Freze ve
Tornalama.
__ Standart magazini sayesinde, % 10 daha küçük
kurulum alanı sunar (63 takım)
__ B-ekseni; hareket alanı 210°
__ Optimize ısı kompanzasyonu ile yüksek hassasiyet
__ 3-ayaklı yerleşim

dmg morı'den

L-ölçme tuşları, doğrudan işlem sırasında zor ulaşılan noktaların da ölçülebilmesi sayesinde belirgin bir süreç güvenliği ve etkililiği sağlar. Kanal ve çekirdek ölçülerinin
yanı sıra, çap ve tek noktalar da tespit edilebilmektedir.

DMG MORI powerMASTER 1000

__ 77 kW gücünde motor iş mili ve 1.000 Nm tork
__ Bakımı kolay çabuk değişim süresi için Kartuş
__ İş mili yüklenmesini algılaması için Spindle-Growth-

Sensor (SGS)
teknik veriler
X / Y / Z hareket 2.700 / 2.700 / 1.600 mm;
Seri hareket 60 / 30 / 40 m/dak; İş mili devri 12.000 dev/dak;
Performans 44 kW; Tork 288 Nm iş parçası büyüklüğü;
ø 3.000 × 1.600 mm, Iş parçası ağırlığı: 7.000 kg;
Takım magazini: 63 (123, 183)* kapasiteli

__ 4. Nesil duoBLOCK®, portal ve DIXI tezgahları,

NHX 6300, NHX 8000, NHX 10000 ve NVX 7000
için opsiyoneldir
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NTX          ntx torna ve freze tornal ama merkezi

2. Nesil NTX 1000
Maksimum rijitlik ve ölçü
hassasiyeti ile, yüksek kapasiteli
Turn & Mill işleme merkezi.
2. Nesil NTX 1000, sınıfının en dar kullanım alanına
kurulabilen, yüksek kapasiteli Turn & Mill işleme merkezidir, medikal, tıp teknolojisi, havacılık ve uzay teknolojileri,
saat ve elektronik endüstrisi için idealdir. Bunun yanında
DDM® ve BMT® orijinal teknolojiler işleme sırasında yüksek
hassasiyet ve etkinlik sağlarlar. 2. Nesil NTX 1000, artık
CELOS’lu bir DMG MORI tasarımıdır. Bir diğer özelliği ise,
z ekseni merkez harici işleme için 800 mm’ye büyütülmüş
olan Z ekseni ve 210 mm Y – hareket mesafesidir.
Direct Drive Teknolojisindeki B ekseni, 240° hareket alanlı
5 eksenli – simultane frezeleme sağlar. Opsiyon olarak alttaki 10 takımlı taret kombinasyonu ile ana ve zıt iş milinde
senkronize ve simultane işleme sağlar.

4-B ekseni ve alt taret ile eksen işlemesi.

Medikal

5-DDM® teknolojisiyle B ekseninde simultane eksen işlemesi.

2. Nesil NTX 1000
İş parçaları için 800 mm
boyunda ve ø 430 mm
çapında çalışma alanı sağlar

İş parçası: Kalça protezi
Malzemesi: Titan
Ölçüleri: ø 60 mm
İşleme süresi: 7 dak. 30 san.

Havacılık

İş parçası: Blade
Malzemesi: Inconell 600
Ölçüleri: ø 120 mm
İşleme süresi: Ort. 3 saat

teknik veriler
Hareket (X / Y / Z) 455 / ±105 / 800 mm;
maks. Devir hızı 800 mm; Çubuk kapasitesi ø 52 mm (ø 65 mm*);
B eksen iş mili dönüş hızı: 12.000 dev/dak (20.000 dev/dak*);
Takım magazini kapasitesi: 38 (76*);
Taret istasyonları sayısı (Taret 2): 10

dmg morı'den

* Opsiyon

journal dergisi sayı 2 – 2014

NLX          tornal ama
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Çoklutahrikli takım tutucu ile karmaşık geometrik işlemeler.

NLX 1500 | 500
NLX 2000 | 500 –
CELOS’ta ve yeni
DMG MORI
tasarımında.
NLX serisi, kullanıcıları için maksimum performans, esneklik ve güvenilirlik sunmaktadır.
Tezgah ana gövdesine entegre edilmiş soğutma
sirkülasyonu ile en yüksek termal dayanıklılık sağlanır. Tüm eksenlerdeki işlemeler için yüksek performans sağlar

9 tezgah modelinde 30 farklı varyasyon.

MAPPS IV ve 10,4" TFT Ekran ile
birlikte derhal teslim****
*  Yeni CELOS tasarımında mevcuttur
* * Sadece yeni CELOS tasarımında mevcuttur
*** Güncel: NLX 2500|700MC, NLX 2500|1250MC serileri yeni CELOS
tasarımında mevcut değildir
** ** NLX 4000 için 19" ekran
Tornalama = Güclü 2 eksen tornalama, MC = C eksen, Y = C eksen ve Y ekseni,
SMC = C eksen ve karşı iş mili, SY = C eksen, Y ekseni ve karşı iş mili

NLX 2500SY|700 Bergamo'da Avrupa pazarı için üretilmektedir.

nlx 1500 | 500, nlx 2000 | 500 öne çıkanlar
2. nesil ntx 1000’de öne çıkanlar
__ Tam iş parçalarında 5 eksenli simultane işleme: örneğin

Direct Drive Motor’lu (DDM®, B-ekseni) medikal,
havacılık veya otomotiv endüstrisi
__ 800 mm uzunluğunda ve ø 430 mm çapındaki iş parçaları için % 78 daha geniş Z eksenli optimize çalışma
alanı: kompakt freze mili ve opsiyonlu alt taret sayesinde büyük iş parçalarının işlenmesi; BMT®-tareti üzerinde (Built-in Motor Turret) 10.000 dev/dak değerle 10
adete kadar doğrudan işlenen takımlar
__ İş mili merkezinin altına 105 mm’ye kadar inen X ekseni
sayesinde daha fazla işleme esnekliği
__ % 50 azaltılmış Termal Kontrol ve rulo kılavuzları
sayesinde telafi gerektirmeyen yüksek ve sabit doğruluk. Patentli (kayıtlı) ısı ayarlı iş mili yatağı-soğutma
tertibatı; tüm vidalamalarda soğutma işlemi, özellikle
somun, torna ve freze milinde; B eksen ve BMT®
taretinde yüksek doğruluk, örneğin Y eksende 2 μm
derece
__ SIEMENS’li Operate 4.5 ve JIMTOF’tan itibaren
FANUC 3 iB ilavesi ile

NLX-serisi
NLX-serisi yüksek
performanslı universal
tornalar

Çok
satan
lar!
DMG
MOR
I
’
nin
en ço
k satı
lan
maki
nesi

__ Tüm eksenlerde – hidrostatik rulmanlama
__ İyileştirilmiş termal dayanıklılık için tezgah

gövdesine entegre soğutma sirkülasyonu
__ İşleme merkezleriyle karşılaştırılabilen frezeleme
performansı için BMT®-taret (Built-in Motor Turret)
__ Kolay kurulum için Dijital hareketli punta
__ Çubuk sürücü ve Kartezyen yükleyiciler dahil,
çeşitli otomasyonseçenekleri
__ Maksimum 6.000 dev/dak (SMC ve SY Model)
karşı iş mili
__ Yeni DMG MORI tasarımı

dmg morı'den

„9,9 m2'lik alanıyla, kendi sınıfının
en az yer kaplayan modeli. “

teknik veriler
maks. Tornalama çapı: 386 / 366 mm;
maks. Tornalama boyu: 515 / 510 mm;
maks. Çubuk işleme kapasitesi: 52 / 65 mm;
maks. Ana iş mili devri: 6.000 (Opsiyon: 8.000) / 5.000 dev/dak;
Ana iş mili gücü: 11 / 15 kW; Taret istasyon sayısı: 12 (Opsiyon: 10*, 16, 20)
* Sadece NLX 2000 ile uyumlu
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NZX          üretim amaçlı tornal ama

NRX 2000
Seri üretim hatları için
iki iş milli otomatik yüklemeli
Highspeed cnc torna.

NZX 4000 | 3000
İki taretli, yüksek
verimliliğe sahip
torna tezgahı.

DMG MORI, Tokyo’daki JIMTOF 2014'de NRX 2000
serisi ile tamamen yeni iki iş milli torna tezgahlarını sergileyecek. NRX 2000, örneğin otomotiv sektöründe – otomatik yükleme ile seri üretim süreci için ideal bir çözümdür.
Dünya çapında hızlı bir yükleme sistemi ile donatılmış olan
NRX 2000 minimum parça işleme sürelerine erişmiştir ve
böylece otomasyonlu üretim çerçevesinde maksimum verimliliği garanti etmiştir. Tezgah, optimal talaş akışı için
yekpare entegre talaş haznesine sahiptir. Bu durum otomasyonlu üretim süreçlerinde uzun zamanda yüksek güvenilirliği garanti eder. Son derece kompakt oluşu, uygun fiyatı,
çalışma alanı kurulumu ve eşsiz transfer sistemi ile
NRX 2000 fabrikasyon üretimi için optimal işleme
çözümleri sunmaktadır.

Petrol veya gaz boru hatları gibi geniş çaplı uzun
iş parçaları, enerji endüstrisinin vazgeçilmezleridir. İki
taretli NZX 4000 bunun için üretilmiştir ve bu sektöre
güçlü talaş kaldırma ile yüksek performanslı işleme kabiliyeti sağlar. Makinanın olağanüstü dayanıklılığı, üst
taretin BMT®-Teknolojisi (Built-in Motor Turret) ile donatılması sayesinde sağlanmıştır. BMT®-taretinin Frezeleme performansı SK40-sınıfı işleme merkezine benzemektedir. Geniş iş mili seçeneği sayesinde kullanıcı
sayısız parça varyasyonlarını bu tezgahta işleyebilir.
Böylece NZX büyük parçaların işlenmesinde Maksimum verimlilik için ideal bir makinadır.

2.

65

0

m

m

2.100 mm

NRX          üretim amaçlı tornal ama

1. 5 0

0 mm

Minimum alan ihtiyacı, otomasyon dahil, sadece 1,5 metredir.

nrx 2000’de öne çıkanlar
NRX 2000 –
Dünya çapında hızlı parça
yükleme 5,8 saniye
(pens ile, 4,2 saniye)

Otomotiv

__ Highspeed-parça yüklemesi ile yüksek verimlilik:

X ekseninin ve portal yükleyicinin hareketi sayesinde,
4,2 saniyede yükleme ve boşaltma (Aynaya bağlanan
parçalarda 5,8 saniye); bir iş milinin yüklenmesi esnasında ikinci iş mili çalışmaya devam eder.
__ Otomobil endüstrisinde flanş tipi parçaların seri
üretimi için en doğru çözümdür: Ayda 40.000 parça;
120 mm çapında ve 80 mm uzunluğundaki iş parçaları
için optimal olup, ø 160 mm çapında ve 100 mm
uzunluğundaki parçalar için opsiyon Mevcuttur.
__ Etkileyici bir şekilde geliştirilmiş talaş akışı: iş
parçalarının (iş milinin) X ve Y ekseninde hareketi ve
sabit taret dizaynı sayesinde mükemmel talaş akışı
__ Kontrol: COMPACTline MAPPS ile birlikte

İş parçası: Transmisyon
Malzeme: SCM420H
Ölçüleri: ø 80 × 40 mm
İşleme süresi: 80 san.

Otomotiv

İş parçası: Stator şaftı
Malzeme : SCr420H
Ölçüleri: ø 100 × 70 mm
İşleme süresi: 120 san.

teknik veriler
Eksen hareketleri (X / Z-eksenleri) 120 / 200 mm; Seri haraket (X- / Z-ekseni):
30 / 30 m/dak; maks. Devir: 5.000 dev/dak; Ayna Ölçüsü: 8"; maks. Parça
yükleme ölçüsü: ø 160 x100 mm; Yükleme süresi: 5,8 san.

journal dergisi sayı 2 – 2014
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Big Bore – ø 285 mm’ye kadar iş mili delik çapı.

NZX 4000 | 3000, ø 660 mm çapında ve 3.000 mm uzunluğundaki büyük iş parçalarının etkili ağır işlenmesini sağlar.

BMT® tareti (Built-in Motor Turret) 117 Nm tork gücüne kadar.

nzx 4000 | 3000 öne çıkanlar
NZX 4000 | 3000 –
Büyük ve uzun iş
parçalarını işleyen,
ø 285 mm çapında iş mili
tornalamalı, yüksek etkili
4-eksenli torna merkezi

__ Geniş düz işleme sayesinde oldukça sert ve sabit

yoğun talaşlama
__ Geniş çaplı uzun dalga boylarının 4 eksenli işlenmesi:
Taret 1, Y ekseni, torna ve frezeleme, taret 2, tornalama;
Takım istasyonlarının sayısı: 12 (taret 1) ve 8 (taret 2)
__ Taret 1, SK 40 – işleme merkezi ile karşılaştırılabilir
frezeleme performansı: BMT®-Tekniği sayesinde
11 / 7,5 kW’lik bir değer sunar
__ 3 iş mili deliği-varyasyonları
ø 145 / ø 185 / ø 285 mm (A / B / C)
__ Derin delik açma için uzun matkap uçları*
__ 2 NC-Lünette ile paralel kullanılabilir*
* Opsiyon

dmg morı'den

İş milleri
NZX 4000 | 3000, farklı uzunluktaki veya geniş çaptaki iş
parçalarının işlenebilmesi için, çeşitli genişleme aşamaları
olan üç farklı mil varyasyonuna sahiptir. Transmisyon yapısı nedeniyle tüm uygulamalar küçük parçalarda yüksek
performans sunar.
Tip A 2.000 dev/dak, maks. 6.700 Nm ve 45 kW
Tip B 1.500 dev/dak, maks. 7.020 Nm ve 75 kW
Tip C 1.000 dev/dak, maks. 12.070 Nm ve 75 kW
BMT®-TARETİ (Built-in Motor Turret)
Built-in Motor Turret sayesinde sıcaklık artışı ve Titreşimler
minimum seviyeye inerken güç aktarımında ve frezeleme
kapasitesinde önemli bir artış oluşur. Aynı zamanda frezeleme hızı ve hassasiyetinde verimliliğin artmasını sağlar.
BMT® tekniğinin avantajları
›› 117 Nm ve 1 kW değere kadar maksimum
freze performansı
›› Geliştirilmiş işleme hassasiyeti
›› Düşürülmüş ısı ve titreşim oluşumu
›› Yüksek verimlilik

dmg morı'den

Standart 0,01 μm çözünürlüklü
Magnescale’in doğrudan hareket
ölçüm sistemleri sayesinde, en
yüksek hassasiyet.

teknik veriler

Hakkında daha fazla bilgi için bkz.

maks. Tornalama çapı: ø 660 mm; maks. Dönüş çapı: 3.000 mm;
maks. Ana iş mili: 2.000 / 1.500 / 1.000 dev/dak (A / B / C); Torna aynası. 15 ~ 24";
Taret sayısı: 2 (Y-eksen sadece taret 1 için uygundur);
İşleyen takımların dönüş hızı (taret 1) maks.: 3.500 dev/dak

sayfa 31
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DMG MORI YÜKSEK TEKNOLOJİ
BİLEŞENLERİ

LASERTEC

Frezeleme Mili – speedMASTER

LASERTEC 45 Shape
Yüksek hassasiyetli 3D-lazer
uygulamalarında yeni bir boyut.

Entegre döner tabla (5-eksen versiyonu), hassas tarayıcılı lazer kafa, CCD kamera ve çıkarılabilir
ölçme tuşlu LASERTEC 45 çalışma alanı.

lasertec 45 shape’te
öne çıkanlar
LASERTEC 45 Shape
ø 300 mm < 4 m² kadar
5 eksen lazer işleme

__ Aynı kurulum alanında % 80 daha

geniş çalışma alanı ile 3 kat daha
dinamik 60 m/dak seri hareket
(LASERTEC 40 ile kıyasla)
__ Tork motorlu, entegre döner tabla ile
5 eksenli lazer işleme yapılabilir
(Opsiyon)
__ 15" Touch-Screen SIEMENS 840D
sl: Doğrudan kumandadan programlama mümkün
* Akümülatörler olmadan, sadece tezgah için
zemin planıdır

YENİ: DMG MORI’den speedMASTER –
10.000 saat garantili #40 Unıversal
Frezeleme Milİ

Temel uygulamada bile yüksek
talaş performansı
_	15.000 dev/dak, 111 Nm ve 21 kW
(% 40 ED)
Opsiyon
_	Yüksek tork: 15.000 dev/dak,
200 Nm ve 46 kW (% 40 ED)
_	Yüksek hız: 20.000 dev/dak,
120 Nm ve 35 kW (% 40 ED)

Maksimum kullanım süresi ve hassasiyet
_	Uzun süreli kullanım için büyük iş mili
rulmanları
_	Optimize edilmiş izolasyon, soğutma
yağı giremez
_ Yüksek tekrarlanabilirlikte takım bağlama
Standart 2. Nesil NHX- serisi;
2015 yılından itibaren monoBLOCK®,
NVX, DMC V ve DMU için.

* Garanti: 10.000 saat ya da 18 ay.

DMG MORI’nin diğer iş milleri
powerMASTER, torqueMASTER, compactMASTER®

Lazerli – uygulaması:
Karmaşık kaviteli gravür

Takım magazini
Akıllı disk magazini patentli
teknoloji
_	Kayıp zamanlarda ön hazırlık (iki diskten
itibaren)
_	Piyasanın en kompakt magazini (% 41
daha dar tezgah genişliği 123 slotta)
_	453 takım slotuna kadar maksimum
5,6 saniye hazırlık süresi
_ Olağanüstü kısa takım değiştirme süresi,
sadece 0,5 saniye (0,8 saniye HSK-A100)
_ Tutucular sayesinde güvenli boşaltma
_ 123 (SK50) / 183 (SK40) takıma kadar
nakliye için demonte edilmelerine gerek
yoktur

teknik veriler
3 eksenli versiyon

€ 109.900,–

dan başlayan fiyatlarla

X / Y / Z Eksen hareketleri 700 / 420 / 485 mm;
maks. Ivmelenme X / Y / Z: 10 / 10 / 18 m/s2;
Dönme aralığı (A-eksen): –100° - +120° arası;
maks. Iş parçası ağırlığı (3-eksen / 5-eksen):
400 / 100 kg; maks. Iş parçası büyüklüğü:
ø 300 × 200 mm; Ekran: 15" Touch-Screen’li
SIEMENS 840D solutionline

4. Nesil duoBLOCK®, DMU 270 P / FD
ve DMC H linear serileri için standarttır.

journal dergisi sayı 2 – 2014
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İmalat aşamaları için video

www.3D.dmgmori.com
Eğer cep telefonunuz QR-Code-tanıma yazılımı ile
uyumlu ise, doğrudan videoya bağlanabilirsiniz.

Taret*
BMT® Built-in Motor Turret – entegre motor tahrikli taret
Talaş kaldırma performansı freze ile karşılaştırılabilir
_ 12.000 dev/dak kadar veya 200 Nm torka kadar

LASERTEC 65 3D
Üretime katkı –
Lazerli kaynak ve entegre
frezeleme işlemi.

BMT®-Etkisi
_ Motorun doğrudan tarette konumlandırılması sayesinde, optimal güç
aktarımı etkisi ile geliştirilmiş frezeleme performansı ve frezeleme hassasiyeti
_ Tarette ısınmanın ve titreşiminin azaltılması ile, termal değişim < 0,5 μm

3D-SERİSİNİN TAM KURULUMU

NL, NLX, NZX, NT, NTX ve DuraTurn serileri ile uyumlu.

TÜRBİN- / TAKIM VE KALIP
BİLEŞENLERİNİN TAMİRİ

KOROZYONA DAYANIKLI VE AŞINMAYA
DAYANIKLI KAPLAMALAR

Hedef Pazar segmanları: Takım ve kalıp yapımı, Havacılık, Otomotiv, Tıp teknolojisi, Off shore, Makina yapımı

LASERTEC 65 3D
3D serilerinin, hazır
parça kalitesinde
üretimsel imalatı

B-ekseni
Yeni B ekseni – geliştirilmiş parazit kontörü,
yüksek rijitlik
_	Büyük YRT rulmanları sayesinde % 20 daha fazla rijitlik sağlamaktadır ve
45° derecelik salınım hareketi ile B ekseni-konsepti sayesinde daha fazla 		
iyileştirme
_ Entegre kablo – geliştirilmiş parazit kontörü, daha iyi izolasyonlu kaplamalar
nedeniyle daha yüksek kalite, daha uzun ömür sağlamaktadır

lasertec 65 3d’nin öne çıkan
özellikleri
__ Lazer ve frezeleme ile uygulanan akıllı kombinas-

yonlar ile mükemmel yüzeyler ve parça hassasiyeti sağlar
__ Püskürtme memeli Lazerli kaynak: püskürtme
yatağı ile karşılaştırıldığında 10 kat daha hızlı
__ Geometrik çizimleri olmayan çıkıntılı konturlar da
mevcut olsa, ø 500 mm çapına kadar olan komple
3D serilerde yapılabilirlik sağlar
__ Bitmiş parçaya ulaşmanın imkansız olduğu
bölümlerde doğrudan işleme olanağı

Türbin küreklerinde lazerli kaynak
ve frezeleme

4. Nesil duoBLOCK® ve DMU 270 P / FD için standarttır.

– 30°

+180°

teknik veriler

dmg morı'den

X / Y / Z eksen hareketleri 650 / 650 / 560 mm; maks. Iş parçası ölçüsü
(5-eksen): ø 500 × 350 mm; maks. Iş parçası ağırlığı (5-eksen): 600 kg;
Yer ihtiyacı (sadece Tezgah): yaklaşık 12 m²; Kontrol: 21.5" ekranlı
DMG MORI CELOS ve ERGOline® Control ile beraber SIEMENS 840D
solutionline üzerinde Operate 4.5

Kaynak: IWS Fraunhofer

BİR TEZGAHTA LAZERLİ KAYNAK + FREZELEME
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Türkisch

Dünya çapında 10,000‘den
fazla tornada kullanıldı

Jens Lehmann,
SCHUNK’un marka yüzü

Borussia Dortmund’la birlikte
2002 Alman Şampiyonu

Alman Uzmanlığı.
Şampiyon SCHUNK ürünleriyle imalatınızda
daha yüksek verim

ROTA-S plus 2.0, SCHUNK‘tan manuel ayna

Arsenal London’la birlikte
2004 İngiliz Şampiyonu

2.000 Nm’ye kadar

Dominic Schneider,
Torna Aynası Teknolojisi Uzmanı

32 mm’de tork
SCHUNK TENDO E compact
Hidrolik genleşmeli takım tutucu

© 2014 SCHUNK GmbH & Co. KG

1.200 standart ayna çenesi
Her ayna tipi için
dünyanın en geniş
ayna çenesi programı

Yüksek baskı altında
10,000‘den fazla top tutma

60

saniyede çene değişimi
SCHUNK ROTA-S plus 2.0 torna aynası

Jens Lehmann, efsane Alman kaleci

www.tr.schunk.com/rota-s-plus

DMG - 283,5x103,7_2014 27/05/2014 09:19 Page 1

REDEX - The Machine Tool Drive Company
Hi-tech reducers for rack & pinion machine axes and
milling spindles.
Leader in machine tool gearboxes and racks, REDEX has developed a product range
with optimized stiffness, high accuracy and a modular design, which are all essential
features for modern and dynamic machine tool.
The patented design using unique integral pinion with high-capacity taper roller bearings
allows the highest “stiffness to the rack” on the market.
Through its worldwide sales network, with 7 subsidiaries and 2 research centers,
REDEX provides full support for product sizing, integration and commissioning.

ANDANTEX UK - Rowley Drive - Coventry CV3 4LS
T. +44 24 7630 7722 | F. +44 24 7630 4499 | sales@andantex.co.uk | www.machine-tool-drives.com

Highest precision from components to service.
We provide detailed process and fault analysis for each repaired spindle. As well
as, providing replacement spindles and spare part deliveries as required. In any
case you will benefit from fast reaction times, fast delivery times and maximum
quality standards with regard to products and services.
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With over 90 years of expertise as a partner of the machine tool industry KESSLER assists its customers with a comprehensive range of high-tech
spindles and spindle systems, for example the 1000 Nm spindle, high speed
motor spindles with integrated regreasing – including motors and assemblies
such as rotary / tilt-rotary tables and spindle swivel heads for 5-axis machining
that is both efficient and precise.

Kessler Portfolio

High-tech spindles
 Externally driven spindles
Milling
Drilling
Turning
 Direct driven spindles
Milling
Drilling
Turning
Grinding
Special solutions

Motor Technology

System Engineering

Motors

Spindle heads

 Asynchronous motors
air-cooled, water-cooled

 1-axis spindle heads

 Synchronous motors
air-cooled, water-cooled

 Special solutions

 Torque motors
Internal rotor, external rotor
Motor kits

 Rotary current
asynchronous
 Rotary current
synchronous

www.franz-kessler.com

 2-axis spindle heads

Tables / Component axis

 1-axis
 2-axis
 Multi-axial

Service Solutions
 Individual service-packages
Basic
Comfort
Premium
 Spare Part Management
with maximum availability
 Field Service
quickly and efficiently on site
 Academy
Know-how for your employees
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DMG MORI Porsche LMP1 ekibinin özel prömiyer ortağıdır
FD teknolojisi: Maksimum hassasiyet ve verimlilik
Tornalama takımları ile üretimde Yeni yetkinlik merkezleri
Takım ve kalıp dökümünde yenilikçi teknolojiler
ECOLINE – EN YÜKSEK FONKSİYONELLİK, EN İYİ FİYAT

Teknolojiler ve
Müşteri Hikayeleri
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dmg morı & porsche

Superfast Chrono
Porsche 919 Edition.

dmg mori & Porsche –
Gelenek, hassasiyet ve
global teknoloji liderliği.

Chopard 1860 yılında Louis-Ulysse Chopard tarafından kurulmuş, merkezi Genf’de olan saat ve takı fabrikasıdır. Şirket 1996 yılından beri Haute Horlogerie marka takı ve saatlerin üretildiği Fleurier'de saat fabrikası
işletiyor ve 2008 yılından beri de Fleurier Ebauches mekanik ana parçalarını üretiyor. Diğerlerinin yanı sıra
DMG MORI’nin DMU 60 monoBLOCK® tezgahı ile üretimi yapıyor ve piyasaya sürülüyor.

Fleurier Ebauches atölyeleri: Yeni nesil tezgahlarda yüksek hassasiyette üretim.

DMG MORI’yi Chopard LMP1 Porsche Motorsport Team ile WEC’ in uzun süredir beklenen dönüşü ile takip ediyor. Bu fırsattan istifade Chopard
Porsche 919-saat’i Official Timing Partner sınırlı sayıda sergiledi. Superfast Chrono saatlerin tasarımından esinlenildi ve Porsche 919 Hybrid’ın detaylarına
sahip saatte kadranda yer alan 9 rakamı üzerine
919-Logosu basıldı. Gümüş renk eski Porsche rengini anımsatırken siyah kırmızı renkler ise Porsche 919
Hybrid.’in renkleri olarak dikkat çekiyor.

Sınırlı Üretim
919 saat
11.450,–
İsviçre frankı

Porsche, 919 Hybrid ile 2014 yılında 16 yıl geriye
LMP1 sınıfı FIA World Endurance Championship’a (WEC)
gidiyor. DMG MORI bu dönüşüyle 1.sınıf spor arabaları-dünya şampiyonasında Porsche ekibinin premium partneridir. WEC üç kıtada sekiz parkuru 24 saatte Le Mans
rekoruyla kat etmiştir. DMG MORI otomobil ve spor yarışları alanlarında bir geleneğe sahiptir. Porsche uzun yol yarışlarına geri dönerek eski spor araba üreticisi imajını ileri
teknoloji ile tekrar kazanmak istiyor. DMG MORI bunu özellikle teknoloji ortağı olmanın yanı sıra otomobil tedarikçisi
olma özelliğiyle de destekliyor. DMG MORI ve Porsche’nin
yeni ortaklıkları, firmaların gelenek, hassasiyet ve teknoloji
liderliği gibi ortak özelliklerini global varlıklarıyla yeni bir
platforma taşıyor ve DMG MORI’nin hassasiyet ve teknoloji
liderliğini birkez daha ortaya koyuyor.

„Porsche benim
her zaman tutkum
olmuştur. Bu yüzden
Porsche LMP1 Teams
ekibinin bir
parçası olmaktan
onur duyuyorum!“
Mark Webber

COSC-sertifikalı erkek
saatleri 919 adet
ile sınırlandırılmıştır.
DMG MORI müşterilerine özel şartlar
sunuyor.DMG MORI siparişleri ile saat
Chopard’dan ücretsiz olarak İsviçre’den
gönderiliyor.
Sipariş için:
laura.keller@dmgmori.com

referans numarası
168535-3002

fonksiyonlar:
Kronometre, Flyback fonksiyonu

göstergeler:
Saat ve dakika, saniye, tarih, kronometre-saniye göstergesi, 30 dak. sayacı 12-saat
sayacı
2014 sonu itibarıyla satışa sunulacaktır.

www.chopard.com
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Porsche 919 Hybrid Mart 2014 Genf’de dünya prömiyeri:
Dr. Ing. Masahiko Mori (DMG MORI SEIKI CO., LTD başkanı),
Matthias Müller ( PORSCHE AG yönetim kurulu başkanı) ve
Dr. Rüdiger Kapitza (DMG MORI SEIKI AG yönetim kurulu başkanı)

919 HYBRID
OTOMOBIL DÜNYASI IÇIN
MAKSIMUM VERIMLILIK.

Porsche 919 Hybrid ‘de enerji tasarrufu için bir konsepti var. WEC’in yeni yönergeleri ile, geleceğe yönelik
hibrit teknolojilerini hazırlıyor. Motor sporlarında teknolojiler en sert denemeleri yapabilmeyi sağlayacak niteliktedir.
Yarış araçları hiç bir zaman bu kadar karmaşık bir yapıda
olmadı. LMP1 araçları tur başına belirlenen enerji kullanımını aşamadıklarından hibrit motor takmak zorunda kalınıyor. Gerisi ise mühendislere bırakıldı! Özellikle enerji verimliliği ve tasarrufu teması DMG MORI’de de önemli bir
rol oynamakta ve Porsche prototiplerinde örnek olarak gösterilmektedir. Dr. Kapitza’nın vurguladığı gibi, ”Porsche bu
araca birçok yenilikçi fikir katarken, aynı zamanda en zor
konuları da ele almıştır – bu da geleceğe nasıl uyum sağlanacağı ile ilgili vizyonumuzla birebir örtüşmektedir.”
WEC'de önemli olan parkurları hızlı geçmek değildir.

Aslında önemli olan dayanıklı olmaktır – bu da insan ve
tezgah bileşenlerinin güç gösterisidir. DMG MORI için verimliliğin yanı sıra, yenilikçi materyallerin ve parçaların
geliştirilmesi de bu işbirliği için önemli bir gerekçedir.
WEC-düzenlemesi, Porsche ve DMG MORI'yi bir çok alana
teşvik etmektedirler: Hassasiyet, güvenlik ve dayanıklılık.
Kısacası: geleceğin tasarımı.

Le Mans 2014 – yeni ve daha güçlü teknolojili motor sporu yarışları çağı.

Porsche
919 Hybrid

919 Hybrid, eski Le Mans şampiyonu
917 geleneğine sahip çıkarken,
918 Spyder ile geleceğin, hibrit
motorda yattığını da belgeliyor.
917: Le Mans'da Porsche ile ilk
ortak şampiyonluk
918: Kuzey’in en hızlı aracı
919: Spor otomobilleri – dünya
şampiyonasında birinciliğe dönüş

Mark Webber ilk yarışını Porsche 919 Hybrid ‘le Timo Bernhard
ve Brendon Hartley ile beraber yaptı ve 919 Hybrid ‘in çıkışından
ve hızından çok etkilendi.

919 Hybrid ön eksende fren enerjisini depolayan bir kazanım sistemine
sahiptir. Buna ilaveten ise egzoz sistemini enerji kazanımı amacıyla kullanan
ikinci bir sisteme de sahiptir. 919 Hybrid bu özelliğiyle gaz çıkışını enerjiye
çeviren tek yarış otomobilidir.
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CTX TC – 12 SERIDEN TOPLAM    46 TEZGAH ILE UYUMLU LINEER TAHRIK
„Lineer tahrik sayesinde
% 30 daha fazla hassasiyetle
üretim yapılabilmektedir.“

CTX linear – lineer tahrik
sayesinde 1 g ivmelenme
5 yıl garantili.

5 yıl garanti
DMG MORI ‘de 15 yıldır sloganımız: gelecek lineer
olarak hızlanıyor. Lineer tahriğe ek olarak, buradan çıkan
sonuca göre geleneksel işleme tahriğine karşı dayanıklılık,
tezgah dinamiği ve hassasiyeti doğrudan müşteri kullanımına sunulmaktadır.
Bunlara ek olarak: Lineer tahrik sayesinde dijital kumanda
ile bağlantılı olarak, büyük KV-faktörüne sahip olan bir kural üstünlüğü elde edilir. Bu nedenle tıpkı çabuk ivmelenme
hızında olduğu gibi yeterli bir koruma mesafesi ve mükemmel hizalama olanağı verir. Olabilecek yüksek ivmelenme
ile geri tepme ve tahrik parçalarının elastikiyeti devre dışı
kalmaktadır. Böylece, lineer motorlar büyük bir statiğe ve
dinamik bir rijitliğe sahip olmaktadırlar. Temassız güç aktarımı sayesinde lineer tahrikler aşınma olmadan çalışırlar.
DMG MORI lineer tahrik için 5 yıl garanti veriyor.

15 yıllık
lineer tahrik teknolojisi
1999 yılından beri 15.000 adetin üzerinde lineer motor faaliyette,
12 seri ve 46 takım lineer tahrik mevcuttur.

DMU eVo linear

lineer tahriğin önemli özellikleri
__ Yüksek ani hareket ve 1 g ivmelenme sayesinde kısa

süren pozisyonlama zamanı: Kısa hareket mesafesi
esnasında hızlı pozisyon alma sayesinde fazla oluklu ve
delikli parçalarda kısa konumlama zamanı sağlamaktadır
__ Yüksek hassasiyet = yüksek hassasiyet ve kaliteli parça
yüzeyi: Tahrik parçalarının elastikiyetinin kaybolması ile
sabit hizalama sayesinde sert dönüşler için idealdir
__ Yeterli bakım, düşük LifeCycle fiyatlari Mekanik aktarma elementleri ve aşınma olmadan, 5 yıl garanti sayesinde üretim faaliyetleri için idealdir

Tornalama
teknolojisi

Frezeleme
teknolojisi

CTX beta linear
CTX gamma linear
CTX beta TC linear
CTX gamma TC linear
CTV linear
SPRINT linear

DMC H linear
DMU eVo linear
DMF linear
HSC linear

Yeni teknolojiler
ULTRASONIC linear
LASERTEC linear

Müşteri Hikayeleri

DMF linear

UKB – Uwe Krumm
Burbach GmbH –
X ekseninde 6.000 mm
lineer tahrik ile dinamik
işleme.
Amdale DMU eVo linear işleme merkezi ile, sürekli yükselen hassasiyet yönergelerine sahip havacılık endüstrisi ve motor sporlarında istenileni yerine
getirmektedir.

AMDALE LTD. –
Vettel & Co.için lineer
tahrik sayesinde 3 kat
daha fazla hassasiyet.
Merkezi Portsmouth İngiltere’de olan Amdale Limited
sanayi ürünü parçası imal eden, pazarları ve gelişen sektörleri takip eden bir işletmedir. Bu nedenle şirketin kurulduğu
1988 yılından buyana teklif yelpazesini sürekli genişletmesi
ve şimdi karlı ve eşsiz havacılık pazarına sıçrama yapmak
istemesi şaşılacak bir durum değildir. Bu sektörün gelecekte

Amdale’in müdürü Martin Koerner (solda), 2013 yılında tezgah parkını
DMU 60 eVo linear ve bir DMU 80 eVo linear alarak genişletti.

% 30 kar getirecek olması MORI’nin yüksek hassasiyetli Hightech tezgahlarına yatırım yapmak için yeterli bir nedendir.
Fakat 2014 yılından bu yana devreye sokulan ve Formula
1’in yeni 1.6 Litre V6 motorlarının üretiminin getirdiği yüksek hassasiyet beklentileri de, genel müdür Martin Körner’e
geçen yıl yeni bir DMU 60 eVo linear ve daha büyük olan
DMU 80 eVo linear tedarik etme fırsatı vermiştir. Sonuçlar
ortada: Tezgahlar, motor sporları endüstrisinin tahrik parçalarından beklediği toleransı yerine getiriyor.
Koerner diyor ki: “Geçmişte bir adet Formula 1 parçası için
iki referans noktası arasında 25 μm değerinde hassasiyet
kuralına uyma zorunluluğumuz bulunuyorken, artık üç referans noktası arasında üç kat daha yüksek hassasiyet talep
ediliyor.” DMU eVo serisinin lineer tahrikli modelleri ile bu
hassasiyetleri rahatlıkla sağlıyoruz.

İletişim: AMDALE LTD., Units 6 & 7 Culverin Square,
Limberline Road, Portsmouth, Hampshire, PO3 5BU
sales@amdale.co.uk, www.amdale.co.uk

Uwe Krumm Burbach GmbH firması, 23 yıllık şirket
tarihinde karmaşık bükme Kalıpların geliştirilmesi ve üretilmesi alanında Avrupa çapında lider firmalardan biri konumuna gelmiştir. Bütünsel performans çeşitliliğinin yanı
sıra 2006 yılından beri tutarlı bir şekilde DMF hareketli
kolon tezgahları üzerine DMG MORI tarafından konulan
CNC frezelemeyi de kapsar. Şirket kurucusu Uwe Krumm
bu durumdan son derece memnun: “Tezgahlar dayanıklı,
hassas ve lineer tahrik sayesinde çok dinamik.” Bu deneyim, güvenilir bir şekilde çalışan toplam sekiz adet kurulmuş modele dayanıyor. Bir DMF 360 linear, dört DMF 220
linear ,bir DMF 500 linear ve iki DMF 180. Uwe Krumm’a
göre, 2014 yılında serinin dokuzuncu modeline yatırım yapmak da cazip seçenekler arasında yer alıyor. “DMF 600 | 11
linear ve onun X ekseni yönündeki 6.000 mm hareket mesafesi ile yeni işleme uygulamalarına nüfuz ettik," diye ekledi. Bunun, daha yeni bir iş alanı olan CNC-fason parca
işlemede de işine yaradığını ifade etmektedir.
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CTX TC         TORNALAMA VE FREZELEME – TAM IŞLEME

CTX beta 800 TC –
Torna-freze iş mili compactMASTER®
ile tornalama & frezeleme-tam işleme.

150 mm

180 mm

350 mm

max. ø 500 mm

dmg morı’den

CTX beta 800 linear
lineer tahrik, X ekseninde
1 g ivmelenme ve en yüksek hassasiyet

Müşteri Hikayeleri

ø 500 mm çapında ve 800 mm tornalama uzunluğuna sahip iş parçalarının ultra kompakt torna-freze iş mili ile işlenmesi
200 mm çapa kadar olan lünetlerin* kullanımı ve 400 mm 2ye kadar mil yatağı (*opsiyonlu)

ctx beta 800 tc’nin öne çıkan özellikleri
CTX beta 800 TC
Universal torma
tezgahı fiyatına
tornalama ve frezeleme

__ compactMASTER®: Çalışma alanında asgari yer ihtiyacı

için ultra kompakt torna-freze mili ve % 20 daha fazla
tork: HSK-A63
__ Yeni B ekseni sayesinde 170 mm alan kazanımı:
150 mm uzunluğundaki iş parçaları yatay olarak
tornalanır ve delinir
__ 8,5 m2’de ø 500 mm çap ve 800 mm tornalama uzunluğu
__ Ana iş mili ve opsiyonel karşı mil sayesinde 6-yüzey-tam
işleme
__ Freze ve delme işlemleri için, 200 mm Y ekseni
__ HORN / LMT / SCHUNK merkez harici işleme torna
takım seti

Uwe Krumm (sağda): Dinamizm ve devamlı hassasiyet DMF 600 | 11 linear
serisininin üstünlüğünü ortaya koyuyor.

Yeterince uzatılmış haliyle de – Y ekseni yönünde 1.100 mm – Freze başlığı
B-eksen ile titreşimsiz çalışıyor.

dmg morı’den
teknik veriler
İletişim: UKB – Uwe Krumm Burbach GmbH
Carl-Benz-Str. 49, 57299 Burbach, Almanya
Tel.: +49 (0) 2736 / 4442 – 0
post@ukb-gmbh.de, www.ukb-gmbh.de

€ 225.900,–

dan başlayan fiyatlarla

maks. Tornalama uzunluğu: 800 mm; maks. Iş parçası çapı:
500 mm; Y ekseni ±100 mm; Ana iş mili ISM 76 5.000 dev/dak,
380 Nm, 34 kW; HSK-A63 torna-frezemili 12.000 dev/dak,
120 Nm, 22 kW; 24 slotlu takım-parça magazini
maksimum 80 slota kadar opsiyonel zincir magazini
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İMALAT TORNASI

15 milyon €'nun üzerinde yatırımla modernize edilen GILDEMEISTER'in
İtalya Bergamo Brembate di Sopra'daki tesisi.

GILDEMEISTER Italiana –
Otomatik tornalama için DMG MORI
Uzmanlık merkezi.
GILDEMEISTER Italiana S.p.A’nın DMG MORI’nin
üretim birliği uzmanlık merkezi olan Bergamo yakınlarındaki İtalyan kasabası Brembate di Sopra, tornaların seri
üretim ve yuksek adetli imalat sözkonusu olduğunda
1 numaradır... Otomatik tornalamada 45 yıldan fazla deneyim, dünya çapında kurulan 4500’ün üzerinde çoklu iş mili-tornalama otomatında ve 4000 otomatik tornalama tezgahında kendini gösteriyor. Üç taretli üretim-tornalama
tezgahları tekli iş mili tornalamada olduğu gibi kısa ve
uzun tornalama içindir. Bununla beraber kral sınıfı, mekanik ve CNC-güvenlikli çoklu iş mili-tornalama otomatı gibi
performans portfolyosuna dahildir. Lokasyonda ayrıca Avrupa pazarı için yeni DMG MORI tasarımı MITSUBISHI
marka CELOS MAPPS’li NLX 2500SY | 700 üretilmektedir.

SPRINT 20 | 5
ø 20 × 600 mm’ye varan
parçaların kısa ve uzun
tornalanması

DMG MORI, uzmanlık merkezine üretim torna tezgahları için 15 milyon avronun üzerinde yatırım gerçekleştirmiştir.
›› SPRINT-serisinin çoklu iş mili-tornalama otomatları GM
ve GMC ile NLX 2500SY|700 için, 1200 m2’lik alana
sahip yeni ve modern montaj holü.
›› Müşteri odaklı çözümler ve uygulamaların geliştirilmesi
için yeni teknoloji merkezi
›› Teknoloji, zamanı ölçme çalışmaları ve destek için 50
uygulama teknikeri
›› Daha modern ve otomatikleştirilmiş tezgahlarla mekanik üretim için % 25 yüksek verimlilik ve % 20 daha dar
alan gereksinimi
›› Yüksek verimli serilerin işlenmesi için mekanik üretimi
±1° değerle klimatize etme. Örneğin çoklu iş mili-tornalama otomatı için tezgah rulmanları

SPRINT 20 | 5
ø 20 × 600 mm’ye
varan parçaların
2 m²’den dar alanda
işlenmesi

Y1
X1

Müşteri odaklı çözümler ve uygulamaların geliştirilmesi için 1000 m2’lik
yeni teknoloji merkezi.

sprınt 20 | 5’in öne çıkan
özellikleri
__ SWISSTYPEkit

kısa ve uzun tornalama tezgah
üzerinde, < 30 dak. işleme süresi
__ İki takım taşıyıcı üzerine düzenlenmiş 23 slot
__ 6 adete kadar tahrikli takım, standart 4 slot
__ Hızlı ve kolay parça değişim sistemi* sayesinde
% 20 daha kısa işleme süresi
__ 600 mm’ye varan uzun iş parçaları karşı iş
milinden çıkartılır.
__ CNC Kontrol MITSUBISHI M70 veya 10,4" renkli
ekranlı FANUC 32i-B
* Opsiyon

Z1

Z2

„Tezgahın
kurulum alanına
oranla olağanüstü
çalışma alanı“

X2

2 takım taşıyıcısı üzerine düzenlenmiş 23 takım için çalışma alanı. Bu
aşamada tahrikli takımlar için 4 slot bulunmaktadır. 4 slotun ikisi karşı
iş mili içindir.

Kısa tornalama

SWISSTYPE kit ile uzun
tornalama

Tıbbi / diş implantı
Malzeme: Titanyum alaşımı
Ebat: ø 11 mm / 6"
İşleme süresi: 160 san.

Otomotiv / enjektör
Malzeme: AISI 303
Ebat: ø 12.2 x 34.5 mm
İşleme süresi: 95 san

€ 92.900,–

dan başlayan fiyatlarla

< 2 m2 kurulum alanı
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Yeni XXL-Center, DMU 600 P tezgahının üretim kapasitesini iki katına çıkarır.

XXL-Center –
Dünyanın en modern
büyük tezgah üretimi!

Mükemmel koşullar
Neredeyse on yıldan fazla bir süredir DMU 340 P büyük
tezgahları ile yüksek kalite, dayanıklılık ve hassasiyet,
Pfronten menşeili olarak üretildi ve bütün dünyaya nakledildi. DECKEL MAHO, yeni XXL Center ile yeni bir sayfa açarak DMU 600 P portal tezgahın üretim kapasitesini
ikiye katladı. İki temel ve kullanışlı statik ve imar planı,
XXL tezgahlarının yapımından müşteriye ulaşana kadar
geçen zamanda mükemmel koşullar sunar. ±1° derece ile
tam klimatize edilmiş çevresiyle, tezgah hassasiyetinde
mükemmel bir düzeye ulaşır.

Y = 4.200 mm (4.800 mm)

180 slota kadar zincir
magazini veya 313 slotlu
parça arenası

W = 1.600 mm
(2.000 mm)

X = 6.000 mm

Sabit tabla, üç ayaklı
uygulamaya kadar ikili
veya freze torna tablası

DMU 600 P kabinsiz olarak
sunulmuş ve düşük tabanlı
üretilmiştir

Müşteri Hikayeleri

DMU 600 P

Halat tamburasının halat dişlisi kanalları için talaş kaldırma işlemi,
DMU 600 P sayesinde bir iki günden üç saate indirilebilmiştir.

DMG MORI ile gerçekleştirdiğimiz başarılı iş ortaklığının sonuçlarından
çok etkilendik. Urs Morgenthaler, BUNORM AG şirket yöneticisi.

BUNORM AG –
DMU 600 P: 18 m
uzunluktaki ve 75 t ebatlarındaki iş parçalarının
XXL işlenmesi

leri alanında uzmanlaşmıştır ve yeni yatırımı DMG MORInin DMU 600 P modeli ile bu alanda tüm istekleri gerçekleştirmiştir. Toplam 41m boyunda, iş parçaları 18m × 3m × 3,5m
ölçülerine kadar ve 75 t ağırlığında üç tablaya 5 eksenle
tamamen ve simultane işlenebilir. Üç tablanın her biri 6 m
ye kadar küçük parçaları ayrı ayrı işlemeye imkan tanır.
Şirket yöneticisi Urs Morgenthaler’in ifadesine göre: “18 m
ye kadar olan iş parçaların üç tablada işlenebilmesi, ve ayrıca daha küçük parçaların esnekliğini eş zaman paralelinde hazırlayabilmesi, DMU 600 P modelini özel kılan fonksiyonlarıdır. Bu özellikleriyle, aynı zamanda aile şirketimizin
gelecek garantisi için ayırt edici bir faktördür.” Morgenthaler’e göre, çeşitli freze kafaları ile yapılan konfigürasyon, daha fazla işleme çeşitliliği alanında İsviçre’de bir
numaradır.

İsviçreli tezgah üreticisi BUNORM için karmaşıklık
adına hic bir sınır bulunmamakta. Tek parça veya komple
hat olsun – BUNORM AG neredeyse her tür büyük parça
üretiminyle baş edebilmekte ve devamlı artış gösteren
müşteri grubu, 65-kişilik güçlü şirketinin hassasiyetini, dakikliğini ve yenilik yaratma heyecanını takdir etmektedir.
Bunorm uçsuz bucaksız tezgah parkıyla büyük tezgah seri-

C / A kinematiği ve C / B kinematiği
ile esnek değiştirilebilen freze kafaları

Tıpkı ana zaman paralelli kurulumun tüm avantajlarında olduğu gibi
birleşik veya tek hareketli – üç tabla üstünde 18 m maksimum işleme
uzunluğu kullanılır.

İletişim: BUNORM AG
Industriestrasse 6, CH-4912 Aarwangen
Info@bunorm.ch, www.bunorm.ch
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HSC          hıgh-speed-cut tıng  

Dik işleme merkezinde derin kanal frezeleme: HSC frezeleme sayesinde para ve zaman tasarrufu.

Takım ve Kalıp
alanlarında
DMG MORI
yeterliliği.
Takım ve kalıpcılık en yenilikçi alanlar arasında sayılır. Hassasiyet ve yüzey düzgünlüğüne yönelik talepler
daha farklı olamazdı. Kolay ve yüzeyi parlatılmış kalıplardan şeffaf ve desenli plastık parçalara kadar .
HSC tekniği, takımlar ve kalıp için talaş kaldırma alanında
en büyük trendlerden biridir. DMG MORI dünya pazarı lideri olarak HSC müşterilerine yenilikçi bir Highspeed
portföy sunar. Tüm olası materyaller, iş parçası ebatları ve
işleme görevleri ile karmaşık geometrik parçaları zorlu 5
eksen eşzamanlı frezelemeye kadar görevler için.

Takım ve kalıpcılık için
yenilikçi teknolojiler
HSC 30 linear
HSC 70 linear
Yeni bir boyutta
hassasiyet

NMV 5000
Yüksek hassasiyetli
5 eksenli işleme merkezi
İş parçasında yüksek hassasiyet için termal
simetrik işlem tekniği: < 0,005 mm
Lineer tahrik X, Y, Z ekseninde 50 m/dak
seri hareket ve 1,2 g ivmelenme (80 m/dak
HSC 70 linear).
HSC-40.000 dev/dak’ya kadar iş milleri,
standart olarak burgu-, flanş – ve gövde
soğutmalı

DCG-teknolojili, yüksek dinamiği
olan doğrudan tahrik ve yeni
MAPPS IV’li, 5 eksen işleme
Standart diyalog kumandası

dmg morı‘den

Far için enjeksiyon kalıbı:
Malzeme: 1.2312
Ölçüler: 680 × 400 × 350 mm
Ra < 0,15 μm
Tezgah: HSC 70 linear

teknik veriler
X / Y / Z hareket 650 / 600 / 380 mm;
Seri hareket 80 m/dak; Mil devir hızı:
18.000 dev/dak (28.000 / 40.000); Iş parçası ağırlığı:
700 kg; Takım magazini 30 (60, 120)* kapasiteli

Motor parçaları için kalıp
Malzeme: SKD61
Ölçüler: 330 × 200 × 200 mm
İşleme süresi: 9 sa. 20 dak.
Tezgah: NMV

teknik veriler
X / Y / Z hareket 320 / 300 / 280 mm;
Seri hareket 50 m/dak; Mil devri 40.000 dev/dak;
İş parçası ağırlığı: 200 kg;
Takım magazini: 30 (60, 120)* kapasiteli
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Mold Laboratory, Nara / Japonya.

HSC merkezi, Geretsried / Münih.

HSC merkezi
Geretsried / Münih
Mold Laboratory,
Nara / Japonya
Yüksek devir hacmi, iş parçası ömür süresi ve aynı şekilde
optimal ölçü ve μm değerinde kontür hassasiyetindeki maksimum süreç güvenilirliği ve iş parçasındaki Ra 0,2’ye kadar
olan üst yüzey kaliteleri en gelişmiş teknolojilerdir.

Nara’daki Mold Laboratory erozyon ve plastik enjeksiyon
tezgahlarına da sahiptir ve böylece teslimata kadar tüm süreç ortaya konur. Kapsamlı ve ilgi çekici seminer programı
teknoloji merkezlerimizin performans çeşitliliğini tamamlar.

İlgilenenler, Geretsried ve Nara’daki teknoloji merkezlerimizde takım ve kalıp konuları ile tüm bilgileri bulabilmektedir. Tecrübeli uygulama teknikerlerimiz işleme denemeleri yaparak programlama ve iş parçası seçimini
desteklerler ve geleceğe yönelik frezeleme stratejileri ve
trendleri geliştirirler Teknolojik çözümler konusundaki iş
ortaklarımızla, takım ve kalıp yapımı için komple çözümler
sunuyoruz.

Tabii ki DMG MORI’nin takım ve kalıpcılık alanındaki yenilikçi ürünleri sizler için hazırdır. Lütfen randevu alınız!

Modern HSC teknolojisinin tüm süreç zincirini teknoloji merkezlerimizde
canlı olarak izleyebilirsiniz.

NVD 5000
Kalıpcılık için
dik işleme merkezi

Yüksek hız, işleme hassasiyeti, dayanıklılık ve
kullanım kolaylığı. Tüm bu fonksiyonları
müşterilerimize sunabilmek için ideal dik
işleme merkezi planladık – NVD-serisi.

NVX 5100
1.200 kg’a kadar olan
kalıp parçalarının işlenmesi

NVX 5000 serisi iş mili devir sayısının
yükseltilmesiyle geliştirilmiş bir işleme
etkililiği sunar. Tüm eksenlerde kızak kılavuzlarının kullanılması ile mükemmel dayanıklılık ve frenleme.

dmg morı‘den

Olgunlaşmış formun segmenti
Malzeme: SKD61
Ölçüler: 190 × 170 × 70 mm
İşleme süresi: 14 sa. 21 dak.
Tezgah: NVD

teknik veriler
X / Y / Z hareket 650 / 600 / 380 mm;
Seri hareket: 80 m/dak; Mil devri: 18.000 dev/dak
(28.000 / 40.000); Iş parçası ağırlığı: 700 kg;
Takım magazini: 30 (60, 120)* kapasiteli

Soğutma ızgara kalıbı
Malzeme: SKD61
Ölçüler: 700 × 450 × 150 mm
İşleme süresi: 33 saat
Tezgah: NVX

teknik veriler
X / Y / Z hareket 1.050 / 530 / 510 mm;
Seri hareket: 30 m/dak; Mil devri: 13.000 dev/dak
(12.000); Iş parçası ağırlığı: 1.200 kg;
Takım magazini: 30 (60, 90)* kapasiteli

30

giriş     dünya prömiyerleri     teknoloji    sistemler     lifecycle services

Müşteri Hikayeleri

DMU / LASERTEC Shape

MÜLLER Modell- ve
Formenbau GmbH & Co. KG
DMG işleme merkezleriyle
daha üretken ve süreç garantili.
Müller Modell- ve Formenbau GmbH & Co. KG, 1922 yılında model ve tezgah fabrikası olarak kuruldu. Kısa zamanda kalıp yapma alanında ehliyetli bir üretici haline geldi. 50’li yıllardan beri otomobil üretimi için kompleks enjeksiyon kalıpların geliştirilmesi ve üretilmesi
şirketin yetkin olduğu temel alandır. Şirket, kalıp üreticisi olarak isim
yapmış ve araç üreticileri arasında haklı bir üne sahip olmuştur. Başarının bir parçası da üretim aşamasındaki yenilikçi düzenlemelerdir:
Tezgah parkında DMG MORI’nin 20 işleme merkezi mevcuttur. Bunların arasında, Müller’in pilot projeleri olarak kurulmuş olan, iki
DMU 340 P, beş DMU 210 P / 200 P ve bir DMU 125 monoBLOCK®,
yer almaktadır.

50’li yıllardan beri otomobil endüstrisi için kompleks enjeksiyon kalıpları geliştirmek ve üretmek,
Müller 'in yetkin olduğu temel alan olmuştur.

Güvenilirlik, işleme kalitesi ve çok yönlülük firma sahibi Georg
Müller’in tezgahları DMG MORI’den satın almasının belirleyici nedenleridir. Yaklaşık 30 yıllık ortaklık, teslimatlardaki sıkı bir iş birliğine dayanmaktadır. Verimliliğimiz için işleme merkezlerinin performansı kadar yetkili servis de önemlidir Müller’in 2014’te tekrar pilot müşteri
olması, DMG MORI ile olan başarılı işbirliğinin güzel bir göstergesidir:
DMG MORI, yaz aylarında kalıp dökümcülerde ilk DMU 270 P modelini
kurmuştur.

İletişim:
Müller Modell- ve Formenbau GmbH & Co. KG
Hohe Straße 6 – 10, 35216 Biedenkopf
info@mueller-wallau.de, www.mueller-wallau.de

Aile şirketi Georg Müller’den (solda) sonra oğlu Marius Müller
şirketleri 4. nesle taşıyacaktır.

Müller'in kurduğu 20 adet DMG MORI işleme merkezlerinin arasında DMU 210 P modeli de yer almaktadır. Geçenlerde buna ek
yatırım olarak bir DMU 270 P modeli satın alınmıştır.

LASERTEC 125 Shape üzerineki doğrudan 5 eksenli lazer dokumalı kalıp takımları çok
kullanışlı ve çevre dostudur.

Aluminyum malzemesinden direksiyon – dolgu kalıbı,
çeşitli yüzey yapılarıyla petekli kafesli dokuları ile.

Firma sahibi Thorsten Michel, Lautert’deki şirketinin önünde: T.MİCHEL Kalıpçılık 29. 10. 2013 tarihinde Berlin'de ARPRO Adventure
2013 Award fuarında LASERTEC 65 Shape tarafından tamamlanmış
en yeni teknik kalıp olarak ödüllendirilmiştir.

T. MICHEL Formenbau
GmbH & Co. KG –
Daima bir adım ileri!
LASERTEC Shapeteknolojisi bunu mümkün kılar!

Orta ölçekli aile şirketi olan Lautert’deki T.
MICHEL kalıpçılık, 40 çalışanı ile beraber sentetik
madde endüstrisi için 10 yılı aşkın süredir takım
ve kalıp geliştirmekte ve üretmektedir. Performans çeşitliliği, ürün geliştirme, 3D-tasarımı,
3D-dijitalleştirme ve prototip üretimi, kalıp bakımından,köpük ,plastik kalıp ve sıvama kalıplarının
mekanik işlemesine kadar olan seriyi kapsar.Otomobil alanı, paketleme ve oyuncak endüstrisi ile
inşaat sanayi en önemli uygulama alanlarıdır. Üretimi en son teknoloji kullanarak gerçekleştirebilmek için T.MICHEL kalıpçılık DMG MORI’nin geleceğe yönelik SHAPE teknolojisine yatırım yaptı.

Yeni LASERTEC 125 Shape bu yılın nisan ayında Lautert’de kurulmuş ve çalışmaya başlamıştır.
Şirket sahibi Thorsten Michel ‘’LASERTEC Shape
serisi dünya çapında tek olduğunu söylüyor. Bu yenilikçi hibrit tezgah, lazer yardımıyla yenilenebilen
üst yüzey yapısı ile asıl kalıbın frezelemesini kombine eder.Bunların tümü bize gerekli hassasiyeti
sağlayan bir yayılma sürecinde gerçekleşiyor ama
hepsinden önemlisi bize önemli bir zaman kazandırıyor’’ Müşteriden gelen talepler büyük. Thorsten
Michel “En geç bir yıl içinde mutlaka daha büyük
ikinci bir LASERTEC tezgah alacağız,” diyerek kendinden emin konuşuyor. Yeni teknikler, sınırsız tasarım olanağı sağlıyor!

İletişim:
T. MICHEL Formenbau GmbH & Co. KG
In der Zeil 10, D-56355 Lautert
info@michel-form.de, www.michel-form.de
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MAGNESCALE – BİR DMG MORI ŞİRKETİ

0,01 μm değerli magnetik
ölçme sistemi ile daha
yüksek hassasiyet.
Magnescale’nin Isehara’daki şubesi.

Kalıp tezgahları ve yarı iletken endüstrisi için son
derece hassas uzunlukların ve açı ölçme sistemlerinin geliştirilmesi ve üretiminde 45 yılı aşkın
tecrübe.
Magnescale Co. Ltd 2010 yılında kuruldu.
Hassas ölçüm sistemleri alanında dünya çapında
faaliyet gösteren şirketin merkezi Isehara Japonya'dadır ve Kıbrıs, ABD ve Wernau/Almanya'da iştirakleri vardır. DMG MORI şirketi Magnescale,
Laserscale ve Digital Gauge ürün grupları adları
altında bilinen ürünleri geliştirir,üretir ve satar.
Bu ürün paleti μm değerli ölçümden atomik pm değerli ölçüme kadar tüm ölçümlere imkan tanır. Üretim merkezleri Isehara ve Iga Japonya’dadır. Avrupa
pazarını güçlendirmek için Wernau’da yeni bir üretim merkezi kısa bir süre önde açıldı. Magnescale’nin
magnetik ölçme teknolojisi kasetlerin mıknatıs teknolojisine dayanmaktadır ve gelişimini kalıp tezgahları üzerinde gerçekleştirmiştir. Çevresel etkilere
karşı yüksek düzeyde etkilenmeme özelliğine sahip-

tirler ve mükemmel doğru ve yüksek bir çözüm olanağı sunarlar. Bu duyarsızlığa ek olarak ıslaklık veya
yağ gibi olumsuz çevre koşullarında Magnescale
ölçme sistemleri, örn. çelik gibi, aynı genleşme katsayısına sahiptir ve böylece kalıp tezgahların döküm
yatağı gibidirler. Bu özelliklerle titreşim durumunda
bile, yüksek bir pozisyon hassasiyeti ve ölçme değeri stabilitesi sağlar.

iletişim

www.magnescale.com
JAPONYA: Yoshiki Kato
yh-kato@magnescale.com
ABD: Steve Petrillo
spetrillo@magnescale.com
AVRUPA: Martin Gass
mgass@magnescale.com

Magnescale, Iga Japonya ve Wernau Almanya.

SR27A / SR67A Serisi*

RS97 Serisi*

RU97 Serisi*

DK800S Serisi

Laserscale

İnce gövdeli Mutlak magnetik
uzunluk ölçme sistemi SR27A) veya
dayanıklı gövde (SR67A).

Daraltılmış donanım şartları için açık
gövdeli mutlak magnetik açı ölçme
sistemi.

Absolute magnetik açısal ölçme sistemi Döner tabla ve salınım eksenlerine entegre edilmeye uygundur.

Üretim ve montaj aşamalarında belirlenmiş kalite kontrolü için kullanılır
Ölçme alanları
5 mm – 205 mm arası hassasiyet
±0,5 μm değere kadar, uzun ömür
90 Mio stroğa kadar.

17 pm değere kadar çözünürlük sağlar
Yarı iletken endüstrisi ve ultra hassas işlemelerde
kullanılır.

__ Koruyucu konstrüksiyon
__ Yağ ve kondenzasyonlara karşı dirençli
__ 450 m/s² değere kadar darbeye karşı dayanıklı
__ 250 m/s² değere kadar titreşim resistansı
__ Çelikle aynı esneme katsayısına sahip

* Magnescale mutlak ölçme sistemi
SIEMENS DRIVE-CLiQ arabirimi ile beraber
yüksek hassasiyet ve güvenilirlik sağlar
Yağ veya soğutma sıvısı yüzünden oluşan kirlenmelerden zarar görmez.
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ecoTurn          yüksek fonksiyonellik, en uygun fiyat
YENİ: ecoTurn 450 / ecoTurn 650 – 		
250 mm ve ø 400 mm Aynalar için 		
en son geliştirilen iki ürün

ECOLINE TORNALAMA TEKNOLOJİSİ:
ecoTurn
En uygun fiyata dinamik taretli ve 3D
kontrol ünitesine sahip torna tezgahı serisi.
2014 ECOLINE serisinde yüksek fonksiyonellik en
uygun fiyata Gelecekte ECOLINE torna tezgahları arasından daha küçük boyutlu bir tercih yapmak zorunda
kalırsanız diye yeni geliştilmiş mükemmel ecoTurn 310 ve
ecoTurn 510’u sayfamıza koyduk. ecoTurn 450 ve ecoTurn 650
adındaki yeni ebatlar seriye mükemmel uyumlu 200 – 600
mm tornalama çapı için rekabetçi torna piyasasındaki fiyat
ve üretim konuları ile ilgili sorularınıza doğru cevap olacaktır. Tüm ECOLINE torna tezgahları en hızlı 15" TFT ekran 3D kontrol üniteleri ile,opsiyonel C ekseni,tahrikli takımlar ve hızlı servo taretler kullanılarak tasarlanmıştır.

** ecoTurn 650 için değer

Rijit lineer kızaklarla tezgahlar yüksek hassasiyet ve performansta üst seviyelere ulaşır. Tüm malzemeler, performansın ihtiyaca uyacağı ve enerji kaybının en aza indirileceği şekilde seçilmişlerdir.
Tezgahlar, dar yerleşim alanlarıyla, ekonomik olarak zamanın zirvesindedir: Çalışma alanı ve yer ihtiyacı arasındaki bağlantı bakımından, ecoTurn 450 piyasadaki en iyi
tezgahtır!

ecoTurn 450
45° derecelik inanılmaz kompakt döküm banko ve büyük
çalışma alanı olarak
Sınıfının en iyisidir!

1.90 5 mm

YENİ!

3
1. 8
3m
m
* Opsiyon

_ VDI 40 / 50** 12 takım istasyonlu
standart taret
_ 12 tahrikli takım istasyonlu ve 6 sabit 		
takımlı ile Opsiyonel hızlı servo tareti
_ 	Talaş konveyörü,% 30 daha dar kurulum
genişliği (isteğe bağlı, ecoTurn 450 ile
uyumlu)

2 . 69

0 mm

Şematik sunumlar ve tezgah resimleri standart donanımdan değişiklik gösterebilir.

€ 77.900,–

dan başlayan fiyatlarla

Kompakt
yerleşim alanı 4,9 m²

YENİ!
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D & A Fernandes
Almanya
Domingos ve Artur Fernandes
şirket yöneticisi

Pacific International University
Rusya
Prof. Vladimir Davydov
Kalıp işleme bölümü müdürü
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MART-KAC S.C.
Marek Grzelak
Polonya şirket yöneticisi

» ECOLINE Modelleri müşterilerimizin de bizden beklediği » Tabi ki ev ödevlerimize çalıştık ve Amerika'daki,Çek
gibi yüksek kalite standartı sunar. Bununla birlikte,
Cumhuriyeti’ndeki ve diğer ülkelerdeki diğer üreticilerin
DMG MORI ECOLINE-serisi cazip fiyat avantajları da sunar. «
tezgahlarını inceledik. Bizce DMG MORI’nin ECOLINE
TEZGAHLARI en güvenli tezgahlar arasında. «

» Yıl içinde 1500 değişik parça üretiyoruz. Bununla beraber

Şirket iki ecoTurn, üç ecoMill ve üç
ecoMill V tezgahına sahiptir.

MART-KAC bir ecoTurn,
iki ecoMill satın aldı.

Üniversite bir ecoTurn 310, bir ecoMill 50 ve bir tane de
ecoMill 635 V tezgah kullanıyor.

Mükemmel kaliteyi tek adet veya kısa sürede yüklü teslimat yapacak olsanız da, her siparişi tamamlamak için uygun ve geleceğe yönelik esnek ECOLINE
seçenekleriyle tüm imkanlara sahipsiniz. Çubuk işleme
çaplarının genişletilmesi ve gelişmelerin yanı sıra,
kompleks işlemeler için ecoTurn 510’da bir Y-ekseni
opsiyonu seçimlerinize sunulmuştur.

özel tezgahlar için karmaşık iş parçaları veya sınırlı sayıda
özel ürünler de üretimize dahildir ve ecoTurn 310 burada en
doğru seçim olduğunu göstermiştir.

«

3. Nesil SLIMline® Ergonomik
olarak dizayn edilmiş kontrol
paneli yüksek kullanım
konforu sağlıyor.

ECOLINE uzmanınız:
Bay Eren Domnez
Tel.: +90 533 6 86 29 56
E-Mail: eren.donmez@dmgmori.com

ecoTurn 650
Aktarımsız
hassas C eksenli
yüksek devir hızı

ecoTurn 310
Akıl almaz esnek 8" ayna ile
ø 200 mm işleme ve ø 65 mm
çapında çubuk işleme

€ 143.900,–

dan başlayan fiyatlarla

Kompakt yerleşim
alanı 9,8 m²

ecoTurn 510
Y eksende* muazzam
performans ve VDI 40 taret

ecoTurn 310

€ 65.500,–

dan başlayan fiyatlarla

ecoTurn 510

€ 102.400,–

dan başlayan fiyatlarla

ECOLINE ve özel partneri Sandvik
Coromant ile tezgahınızın
maksimum verim alın.

Teknik bilgiler
ecoTurn 310

ecoTurn 450

ecoTurn 510

ecoTurn 650

Maks. çevirme çapı

mm

ø 330

ø 650

ø 680

ø 860

Maks. tornalama çapı

mm

ø 200

ø 400

ø 465

ø 600

Tornalama boyu (Z)

mm

455

600

1.050

1.150

Çubuk çalışma çapı

mm

ø 51 (65*)

ø 65 (75*)

ø 76 (90*)

ø 102 (110*)

Tahrik gücü (ED’ nin % 40 / 100 ‘ ü)

kW

16,5 / 11

17,5 / 12,5

33 / 22

48 / 41

dev/dak

5.000

4.000

3.250

2.250

Tork (ED’ nin % 40 / 100 ‘ ü)

Nm

166,5 / 112

370 / 280

630 / 420

2.000 / 1.700

Torna aynası çapı

mm

ø 210*

ø 250* / ø 315*

ø 250* / 315*

ø 315* / ø 400* / ø 500*

Maks. devir sayısı

*Opsiyon

ecoTurn IÇIN SANDVIK
COROMANT TAKIM SETİ
Tornalama, delik delme, oyma ve diş kesme için altı adet takım,
altı adet VDI 30 / 40 / 50 takım tutucu ve 70 değişim ucu

ecoTurn 310 için, değeri € 2.190,–
ecoTurn 450 için, değeri € 2.390,–
ecoTurn 510 için, değeri € 2.390,–
ecoTurn 650 için, değeri € 2.990,–
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ecoMill    en yüksek fonksiyonellik en uygun fiyata

ECOLINE FREZELEME TEKNOLOJİSİ
ecoMill ve MILLTAP
Çok yönlü freze tezgahları programından 3D
kontrollü 5 eksenli işlemeye kadar,
hepsi en iyi fiyata.
ECOLINE çok yönlü freze tezgahları programını üretim ve tek parça işlemeler için sunar. Modern 15" TFT 3D
kontrol üniteleri burada standart olarak mevcuttur.
5- eksenli ve 3 Eksenli imalat için 500 – 1035 mm X-eksen
strokları ile freze işlemelerinde doğru çözümü hizmetinize
sunuyoruz. Rijit Lineer kızaklar enerji verimi ve elektrik tasarrufunda en iyi frezeleme sonucunu elde etmek için seçilmişlerdir. Opsiyonel lineer cetveller mükemmel, sürekli
hassasiyet ve ilave sınırsız opsiyon seçenekleriyle ECOLINE
freze takımları terziden çıkmış gibi standardize eder. En son
piyasaya sürülen ECOLINE freze tezgahı ecoMill 70 tir.

ecoMill 50
ecoMill 70
Sınıfının en iyisi:
Patentli 2 eksen
tabla sayesinde esnek
ve dayanıklı

NEU: ecoMill 70
NC-döner tabla ile
5-yönlü işlemeye giriş.
_ Uygun yükleme 350 kg
_ Bağlama yüzeyi o 800 × 620 mm
_ Hareket alanı –10° ila +95° arası
_	Tabla kelepçeleme hidrolik/otoma
tik / elektronik açı göstergesi ve
düz transfer

n ile
5 ekse
işleme

Büyük çalışma alanı, 12.000 dev/dak işmili seçeneği ve hızlı takım değiştiricisiyle, 3 + 2 eksenli .tezgahları arasında
sınıfının en iyisi olarak rakiplere meydan okumaktadır.
Küçük, zorlu parçaların işlenmesi için ecoMill 50 opsiyonel
olarak aynı seçenekleri seçime sunar.
C tipi rulman sayesinde yüksek dayanıklılık ve olağanüstü yer tasarrufu sağlayan dikey işleme merkezleri
ecoMill 635 V / ecoMill 1035 V her transmisyon için en iyi
fonksiyonu isağlayan geniş seçenekler sunar

B- ekseni

C- ekseni

– 10° / + 95°

360°

ecoMill 50

€ 105.600,–

dan başlayan fiyatlarla
ecoMill 70

€ 148.900,–

dan başlayan fiyatlarla

YENİ!

ECOLINE ve özel partneri Sandvik Coromant ile
makinenizden daha çok yararlanın.

ecoMill İÇİN SANDVIK
COROMANT TAKIM SETİ
CoroMill® serisinden dört adet yüksek kaliteli frezeleme
takımı ve takım tutucu - opsiyonel ISO 40, BT 40,
CAT 40 – ve 30 yüksek performanslı frezeleme ucu

için, değeri € 2.190,–
Şematik görseller, tezgah resimleri standart donanımdan farklılık gösterebilir.
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Active Company Limited
Japonya
Başkan
Tetsuya Nishiyama

SIEMENS AG
Almanya
Merkez Ruhstorf eğitim yöneticisi
Josef Wenig

» ecoMill 50 tezgahları eğitim için ideal, çünkü günümüz-

Billion Technology Ltd.
Çin
Şirket yöneticisi
Zhang Lingfeng

»

de talaş kaldırma ile ilgili önemli olan ne varsa getiriyorlar.
Tezgah B ekseni sayesinde darbeleri pratik olarak engelleyecek şekilde hazırlanmıştır. Eğitim esnasında bu daha da
önem kazanıyor.

ecoMill 635 V olağanüstü yüksek hassasiyet koşulları ile
yarış arabaları endüstrisinde boşluğu dolduruyor. Kesinlikle
en iyi seçimdi. Çünkü yüksek seri hareketiyle ve High-Speed -işleme ve ince delme işlerini başarılı bir şekilde gerçekleştiriyor.

SIEMENS AG eğitim atölyesinde iki
ecoMill 50 faaliyet gösteriyor.

Active Company, motor sporları ürünlerini
ecoMill 635 V serisiyle işliyor.

«

«

Yüksek kesme hızı ve en iyi yüzey için, 12.000 dev/dak’lı
DMG MORI freze iş mili hizmete sunulmuştur. Boşta geçen
sürelerinin azaltılması için MILLTAP 700 serisi. Hızlı takım
değişimi ve dinamik eksenleri sayesinde MILLTAP 700, bir
dizi işleme için temel oluşturur. Sınırsız opsiyon seçenekleri ile MILLTAP, 24.000 dev/dakikalı ve 5 eksenli bir yüksek
performanslı işleme merkezi olarak opsiyonlandırılabilir.
Ayrıca temelde de MILLTAP hassas sonuçlar verir. 10.000
dev/dak ve 15 li magazin takım değiştirici ile cazip bir maliyet fiyatındadır.

» Müşterilerimizin yüksek kalite beklentileri verimli çalış-

mayı gerektiriyor. Yani üretim maliyetleri düşerken aynı
zamanda kalite de yükseliyor. 7 adet ECOLINE tezgahımız
bu beklentileri göz önüne alarak üretim süreçlerini optimize
etmemize yardım ediyor.

«

Şirket iki ecoTurn, üç ecoMill V ve iki
MILLTAP 700 çalıştırıyor.

nli
5 ekse
ane
simult
işleme

C-ekseni

360°
A-ekseni

–100° / +120°
Opsiyonel entegre 4 / 5 eksenler sayesinde daha dayanıklı ve esnek –
DMG MORI’nin kendi üretimi (DDR).

ecoMill 635 V

ecoMill 635 V
ecoMill 1035 V
Kompakt ve 3D
kontrol kumanda ile
güçlü performans

Kalıp işleme WH 2 | WH 3. Kısa döngü süreleri ile yüksek otonomi,
dar yerleşim alanı, yüksek parça kapasitesi.

MILLTAP
Yüksek üretim
taleplerinin dayanağı

€ 70.700,–

dan başlayan fiyatlarla

€ 59.900,–

dan başlayan fiyatlarla

ecoMill 1035 V

€ 89.100,–

dan başlayan fiyatlarla

NE
ECOLI
syon
otoma
zır
için ha

Teknik bilgiler
Eksen hareketleri (X / Y / Z)
Devir sayısı

ecoMill 50

ecoMill 70

ecoMill 635 V

ecoMill 1035 V

MILLTAP 700

mm

500 / 450 / 400

750 / 600 / 520

635 / 510 / 460

1.035 / 560 / 510

700 / 420 / 380

dev/dak

8.000 (10.000*)

12.000

8.000 (12.000*)

8.000 (12.000*)

10.000 / 10.000 Yüksek tork* / 24.000*

Tork (ED’nin % 40 / 100’ ü )

Nm

83 / 57

83 / 57

83 / 57

83 / 57

12,5 / 8; 45 / 29 (maks. 78)*; 12 / 8*

Tahrik gücü (ED’nin % 40 / 100’ ü )

kW

13 / 9

13 / 9

13 / 9

13 / 9

6,7 / 4,5; 6,5 / 4,5 (maks. 13,6)*; 6 / 4*

16 (32*)

32

20 (30*)

20 (30*)

15 (25*)

m/min

24 / 24 / 24

24 / 24 / 24

30 / 30 / 30

30 / 30 / 30

60 / 60 / 60

kg

200

350

600

1.000

400 / 100**

Derece

–5 / +110

–10 / +95

–

–

–100 / +120

Takım slotları
Seri hareket
Tabla yükü
NC- döner tabla

*Opsiyon / **entegre 4. / 5. eksenli MILLTAP 700 için değer
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Sandvik Coromant
takımlar ile daha fazla verimlilik!
Sandvik Coromant
DMG MORI MILLTAP 700
ile uyumlu takımlar
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ECOLINE

ecoline fiyatına, ecoline yüksek teknoloji

3D kontrol teknolojisi
tüm uygulamalarla
uyumludur.

SLIMline®
SIEMENS 840D solutionline
üzerinde Operate 4.5

		
Modern bir kontrol ünitesinden beklentileriniz ne
olursa olsun ve hangi tercihleriniz olursa olsun. Taviz vermeyin: Zaman paradır. Bu nedenle ECOLINE tüm kullanıcılara uyumlu 3D kontrol ünitesi teknolojisini en hızlı sistemlerle sunuyor. Siz ne istiyorsanız ve neye ihtiyacınız
varsa – çizimden tamamlanmış parçaya kadar – bütün süreç zincirinin yazılım ve donanım çözümlerini size gönderiyoruz.

3D parça simulatörlü 15"-TFT-Display

Hafıza: 5 MB + 4 GB

		

Programlama: DIN,
ShopMill / ShopTurn

Grup işleme süresi: 1,5 ms

		
Yardım-Tuşu
programlamada hızlı yardım için
DMG MORI SMARTkey®

MITSUBISHI, MAPPS IV
içerikli SLIMline® C

HEIDENHAIN CNC PILOT 		
640 / TNC 620'li SLIMline®

3D parça simulatörlü			
15" TFT-Display

3D parça simulatörlü 		
15" TFT-Display

Hafıza: 50 MB (6 GB opsiyonel)

Hafıza: 1,8 GB

Programlama: ISO & Dialog
programlama fonksiyonu

Programlama: DIN,			
Klartext-programlama / smart.Turn

Yardım-Tuşu programlamada hızlı
yardım için

Grup işleme süresi: 1,5 ms

ecoTurn 650 ve
MILLTAP 700 ile uyumlu değil

14

Sadece ecoTurn 310 / 450 ve
ecoMill için mevcuttur

DMG MORI SMARTkey®

Pragati is a leading manufacturer of Tool Turrets and
Automatic Tool Changers with a worldwide customer
base. More than 46,000 Turrets and 20,000 ATC's in
the field are a testimony of the quality, reliability and
competitive prices of the products. Turrets and ATC's
are available in different sizes to cater to the requirement of every machine tool builder.

Servo Turret (STP)
Single Motor Servo Turret
(SMT)

Chain type ATC
for Vertical Machining Center

ATC
for Horizontal
Machining Center

Pragati Automation Pvt. Ltd. #19 & 20, (Plot No. 467 - 469),
IV Phase, 12th Cross, Peenya Industrial Area, Bangalore - 560 058. INDIA.
Tel. : (+91-80) 2836-1543 Fax : (+91-80) 2836-1549.
E-mail : info@pragatiautomation.com URL : http://www.pragati-automation.com
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 MG MORI sistemleri – süreçleri mükemmel bir
D
şekilde otomatikleştirme
Tüm otomasyon segmentlerinde yetkinlik:
Tezgaha entegre otomasyon, standart otomasyon,
esnek üretim hücreleri ve üretim aşamaları
Industry 4.0 serisinde entegre üretim aşamaları

DMG MORI Sistemleri

Uzun parçaların
üretiminde sistem
çözümleri.
Üretim serisi hakkında daha 			
fazla bilgi için bkz.

sayfa 42
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dmg morı sistemleri

Tüm otomasyon-segmentleri
için analiz, danışmanlık ve
uygulama.

Bütünsel sistem 			
çözümleri için 				
doğrudan tedarikçi.

segment 1

Makineye Entegre Otomasyon

Yeni formule edilmiş DMG MORI sistemlerinde DMG MORI bütünsel sistem çözümlemeleri için uzmanlığını sunuyor. Üretim portföyü, standart otomasyondan. Esnek üretim
hücrelerine ve tam üretim aşamalarına kadar uzanmaktadır. DMG MORI Sistemlerinin şirket
yöneticisi Silvio Kruger: "Biz kendimizi daima en uygun çözümleri müşterilerimizin direktifleri doğrultusunda kaleme alıp gerçekleştiren hizmet sağlayıcılar olarak görüyoruz.”
DMG MORI sistemlerinin önerileri çoğunlukla Industrie 4.0'a katkı sağlamaktadır, çünkü
burada süreçler ve nakliye zinciri sistematik bir şekilde ağlarla birleştirilmiştir. Böylece müşterilerimizin üretim esnekliği belirgin bir şekilde arttırmaktadır. Silvio Kruger:”Üretim aşamalarımız ve esnek üretim hücrelerimiz bu tür akıllı fabrikaların temel taşıdır. Çünkü bu fabrikalar tüm üretim süreçlerini birbirine bağlarlar” diye açıklıyor.
Bu firmanın yöneticileri, DMG MORI sistemlerinin ana markasını, bütünsel, optimal olarak
birbirine uyumlu teknolojik sistemler, takım tezgahları ve otomasyon çözümleri olarak görüyorlar. Kullanıcılar için en büyük avantaj, sistem çözümü teknolojinin yorumlanmasından
başlayarak anahtar teslim projelere kadar bütünsel sistem çözümlerinin tek elden gelmesidir. DMG MORI sistemlerinin komple sunumu müşterilerimizin gelecek odaklı ve daha verimli üretimler yapabilmeleri için bir garantidir.

Döner ve Lineer hafıza
DMG MORI, tezgahla opsiyonlu olarak, tezgahla entegre edilmiş bir dizi
otomasyon sunmaktadır. Örn. RPP-Döner Palet magazini: Küçük alan ihtiyacı ve
mükemmel kurulum özellikleri. Kolay bir tezgah kullanımı.

segment 2

Standart Otomasyon
Silvio Krüger
Şirket yöneticisi
İletişim: DMG MORI Systems
Antoniusstr. 14, 73249 Wernau
Tel.: +49 (0) 7153 / 934 – 0
E-Mail: silvio.krueger@dmgmori.com

Online – amortizasyon hesaplaması
size derhal standart otomasyonumuzun fiyat avantajlarını gösterecektir.
Otomasyon ve DMG MORI sistemleri
ile ilgili her şeyi online aşağıdaki web
adresinde bulabilirsiniz.
www.dmgmori.com

İş parçası veya palet kullanımı
İlave modüllü, etkili robot- veya portal çözümleri
(örn. temizleme, ölçme, fırçalama, vs.), Plug-and-Play-çözümleri
olarak veya müşteriye özel versiyonda elde edilebilir.

Her şey tek elden!
Sizin için komple malzeme akışını
organize edip gerçekleştiriyoruz.

Teknoloji
CPP – Taşıyıcı Palet Magazini:							
Kolay kurulum; 8 tezgaha kadar ve 2 kurulum alanı için genişletilebilmekte.

Tezgah
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Esnek üretim hücreleri

DMG MORI Sistemleri

Wernau
Hüfingen
Tianjin

Davis

Nara

Avrupa, Japonya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 merkez
›› Wernau ve Hufingen, Almanya

›› Davis, Amerika Birleşik Devletleri

›› Nara, Japonya

›› Tianjin, Çin

Çok sayıda işlemin birbirine bağlanması:						
Çoklu-tezgah yüklemesi için, portal çözümler, sabit veya hareketli
robotlar ve ilave modüller; ilave operasyonlar entegre edilmiştir.

360° derece çözüm yetkinliğimiz, şeffaf ve
her şeyi kapsayacak bir proje çözümlemesi
için akıllı proje yönetimleri.
Sistem planlaması

Üretim lojistiği

Kurulum-Destek

›› Süreç analizleri
›› Teknoloji planlaması
›› Tezgah yorumu
›› Çevrim süresi hesaplaması
›› Simulasyon

›› Otomasyon planlaması
›› Malzeme akışı analizi
›› Yerleşim planlaması

›› Eğitim
›› Süreç görüntüleme
›› Back-up-Stratejisi
›› Uzaktan tanı

LPP-Lineer Palet Magazini: 							
Esnek bir şekilde müşteriye özel olarak uyarlanabilir.

segment 4

Üretim hatları

Otomasyon

Çevre

Büyük seri üretimlerde bütünsel çözümler: 					
Üretim hattı olarak, palet, portal ve robot kullanımının
yansıtılması ve uygulanması.
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Müşteri Hikayeleri

segment 2

Bölüm başına 300 kg’a kadar olan parçalar için entegre edilmiş olan
parça hafızası, işlenmemiş materyalin güvenli ve hassas bir şekilde
hazırlanmasını garanti eder.

Handling robotu WH25 ‘in hammadde ve bitmiş parça tutucusu, 25 kg’a
kadar ağırlığı olan parçalar için üretilmiştir.

FAES COO Matthias Weibel (solda) ve üretim şefi Daniel Beeler akış
süresinin yarıya inmesinden büyülendiler.

FAES AG –
Manüel bağlama
işlemleri yerine,
Robot kullanımı.

Handling robotları paralel zamanlı hazırlık ve insansız üretim imkanı sağlarlar. FAES’de üretim şefi olan Daniel Beler:
“Frezeleme esnasında bir parçayı içine sardığı için bazen
dört defa elimize almak zorunda kalırdık. Şimdi yeni NZX
ve paralel zamanlı hazırlık ile zamanın yarısından tasarruf
ediyoruz,” diye açıklıyor. Beler, frezeleme merkezinin aksine, çubuktan itibaren yapılan üretimin çoğu seriler için çok
daha tesirli olduğunu kabul ediyor. Torna merkezi bu nedenle ilave kısa bir çubuk yüklenici ile donatılmıştır.

İletişim: FAES AG
Roosstrasse 49, CH-8832 Wollerau
info@faes.com, www.faes.com

100 yıl önce kurulan FAES, çok modern bir tezgah
parkı ile İsviçre'de üretim yapmaktadır. Nokta hassasiyeti,
güvenilirlik ve kalite konusunda asla taviz vermez. Bu yüzden FAES üretim yeri Zürih yakınlarındadır. Folyo ve filmler için kesme ve açı teknikleri alanında kendi tezgahlarını
de geliştiren FAES, tüm branşlardaki teknoloji şirketlerinin
isteğiyle, hassas parçalar, seriler, ve komple tezgahlar üretmektedir. Süreçlerin ve üretimin otomasyonu, müşterilere
İsviçre kalitesini Doğu Avrupa fiyatlarında sunabilmek hedefiyle sürekli olarak teşvik edilmektedir. Son zamanlarda,
en yeni yatırım olan yüksek performans tornalama merkezi
NZX 2000 | 800SY2 ve WH25 Handling robotu ile birlikte,
minimum yükleme süresi olan küçük parçaların dinamik
otomasyonu sağlanmaktadır. Bu son yatırımla verimliliğimiz % 30 yükselecektir, diye açıklıyor Matthias Weibel.

Gaiser Mechanik’in sahibi Sören Gaiser, iki otomasyondan da memnun:
“Geceyi gündüz yapıyoruz.”

Gaiser Mechanik, DMU 50 ve WH10 Handling sistemi ile birlikte daha
çabuk sevkiyat yapar hale geldi.

İki bölmeli Takım tutucu uzun ve insansız etaplar için yeterli alan sunar.

GAISER-MECHANIK
GmbH –
Geceyi gündüze
çevirmek.

Suebya / Altdorf merkezli Gaiser Mechanik GmbH şirketi 1985 yılında kuruldu. O günden bu yana talaş kaldırma
sektöründe parça başı üretimde büyük başarı elde etti. 16
kişiden oluşan şirketin temelinde mükemmel aluminyum
parçaların çeşitli branşlar için işlenmesi yatıyor. Gaiser Mekanik , örneğin tıp ve otomatikleştirme tekniğinde 2009 yılından beri DMG MORI’nin CNC teknolojisini ve 2011 yılından beri de DMG MORI’nin otomasyon çözümlerini
kullanarak bu konuda oldukça iddialı olduğunu gösterdi. İki
DMU 50 ve WH10 Handling sistemi ile beraber, iş saatleri
dışında dahi, yüksek bir verimlilik sağlamıştır. “İlk otomasyon sayesinde üç yıldır daha hızlı sevkiyat yapabiliyoruz.
Bu eşsiz duruşumuzu ikinci bir otomasyon ile sabitlemek
istiyoruz,” diye vurgulayan Soren Gaiser, 2014 yılının başında üretimde gerçekleştirdiği otomasyon gelişiminin ne-

denini bu şekilde açıklıyor. Kompakt yapısı sayesinde otomasyonlar optimal olarak Gaiser Mechanik’in üretimine
uyumludur. Her iki sistem de 6 eksenli robotla donatılmıştır. Parçalar 10 kg’a kadar yükleme boşaltmaya izin verir. İki
bölmeli takım tutucu uzun ve insansız etaplar için yeterli
alan sunar. Gaiser Mechanik, her iki Handling sistemi sayesinde beklenen büyüme ile gelecekte sevkiyatlarını zamanında yapabilecektir. Entegre edilmiş ölçme aleti ile kontrol
edilmiş olan uzun işleme süreli özel parçaları sayesinde
artık parçalar rahat bir şekilde ertesi güne kadar işlenebilir.
Soren Gaiser noktayı koyuyor: “Geceyi gündüz yapıyoruz.”

İletişim: Gaiser-Mechanik GmbH
Taubenäckerweg 5, 72655 Altdorf, Almanya
gaiser-mechanik@online.de
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Müşteri Hikayeleri
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2013 yılı sonunda DMG MORI sistemleri Xylem’e, iki CTX beta 800 ve bir CTX beta 800 linear’dan oluşan bir üretim hücresi kurmuştur.

Üretim hücresinin dolumu ve boşaltımı iki transfer bandında gerçekleşmektedir.
Geri kalan süreç tamamen otomatik olarak sürmektedir.

XYLEM –
Ana süre dahil
Tam işleme –
Kalite kontrol.

İletişim: Xylem
Utvägen 1, SE-361 80 Emmaboda
info.sverige@xyleminc.com, www.xyleminc.com

CTX beta 800 linear’daki ara rulmanlar, son yiv- ve delme frezelemeri
gerçekleştiğinde, dayanıklılığını sağlamaya yaramaktadır.

Xylem (XYL) global su sağlayıcıları arasında önde
gelen tedarikçilerden biridir. Firma, son 50 yıl içinde Flygt
markasını pazarın önde gelen isimleri arasına kattı. % 98’i
dünya çapına yayılmış olan, bugünkü Amerikan şirket grubunun merkezlerine ihracatı yapılan bileşenler, kuruluş
yerinde üretilmektedir. Bu modern tesis, ürünlerin yüksek
kalite standardının temelini oluşturuyor. İki GILDEMEISTER
CTX beta 800 torna tezgahı, bir CTX beta 800 linear ve bir
robottan oluşan DMG MORI sistemlerinin otomasyon çözümü, yenilikçi üretimin en son örneğidir. Xylem, 2013 yılından beri, kendi kendine çalışan üretim hücrelerinde atık
su pompaları için salyangozlar işliyor. Artan verimliliğin
getirdiği avantajlar ile; Robotun iş parçalarını, tek tek işleme adımları için – talaş alma işlemi, tornalama süreçleri,
delik yiv gibi ince işleme – tezgahına verirken, doldurma

ve boşaltma iki transfer bandı sayesinde gerçekleşmektedir. Fredrik Gereborg, Xylem proje yöneticisi, ekonomik
süreçten son derece memnun: Helezon parçalar sadece
bütün olarak işlenerek üretim hücrelerinden gelmiyor. Entegre bir ölçme sistemi de mevcut. Kütlelerin düzeltilmesi,
belirlenen süre içinde kalite kontrolünün artık gerekli olmadığı anda otomatik olarak yapılıyor.
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i 50 – Silindir blokları
için üretim aşamaları
Beş adet i 50 tezgahı otomatik yüklenerek iki
kollu portal deposu ile yıkama istasyonuna
ve parça bandına gidiyor.

›› Tezgahları arasındaki kullanım

alanı 600 mm
›› Tezgah merkezinden tezgah
merkezine mesafe 2.090 mm
(portal deposu versiyonunda tezgah)

i 50 – Esnek ve yer tasarruflu
seri üretim için Yeni
devrimci konsept.
Tam otomatik işleme süreci

Ham parçanın, parça
bandından alınması
Ham parçanın transfer bandından alınmasıyla
portal deposu birinci tezgahının işlenmiş
parçasını boşaltır.

Portal deposu –

Otomatik bağlama düzeneği –

Silindir bloklarının yükleme lombarı
sayesinde boşaltılması.

Portal sistem boşaltılırken otomatik bağlama
düzeneği silindir bloğu sabitler.

Üretim aşamaları için
optimal tezgah
›› Kompakt yatay işleme merkezi,

1.270 mm

3.137 mm

palet değişimi olmadan
›› Silindir bloklarının ve silindir
başlarının üretimi için ideal
›› Sadece 1.490 mm tezgah genişliği ile minimum yer ihtiyacı

minimum yükleme ve boşaltma
mesafesi ambar kapağından
(1.270 mm) palet üst kenarına
(1.855 mm) sadece 585 mm.

(portal deposu versiyonunda tezgah)
3 .9

32

mm
1.4 9 0

mm

1.855 mm

›› Minimize edilmiş ilave süreler için,

585 mm

Hızlı parça bandı boşaltımı
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Silindir bloğun yatay delinmesi –

Yıkama istasyonu

A ekseni tablasının otomatik kurulumundan
sonra silindir blokta delme işlemi başlar.

Tam İşlenmiş silindir bloğun temizliği
ve taşıma bandından boşaltılması.

Esnek parça transferi
›› Tezgahının kaplaması için

görevler ve müşteri odaklı
yorumlar
›› Elle veya otomatik Parça işleme
seçeneği için çeşitli transfer
yöntemleri

i 50 otomasyonu için video:

www.i50.dmgmori.com
Manüel transfer (yürüyen band)

Eğer cep telefonunuz QR-Code-tanıma yazılımı ile uyumlu ise,
doğrudan videoya bağlanabilirsiniz.
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siemens performans ortağı

Kaynaksız robot
entegrasyonu –
sınumerık Integrate
Run MyRobot ile birlikte.
SIEMENS, SINUMERIK ile tüm önemli endüstri
branşlarındaki takım tezgahları için ideal CNC
donanımı sunar. SINUMERIK ile robotların
üretim birimine kolayca entegrasyonuna imkan
tanınmaktadır.

Dr. Neuhauser, neden robotların entegrasyonu SINUMERİK-CNC içine yerleştirildi ve bunun kullanıcı için
ne gibi yararları vardır?

DR. NEUHAUSER __ Biz burada üretim otomasyonunun

Robotlar iş tezgahlarının genel IT entegrasyonuna ait
büyük trendlerden biri değil midir?

DR. NEUHAUSER __ Evet, doğrudur. Geleceğe yönelik
üretim modelleri, daha yüksek verimlilik ve hassasiyet için
aklıllı çözümler talep ederler. Industrie 4.0 e giden yolda
Produkt Suite SİNUMERİK INTEGRATE IT üretim tesislerine entegrasyon çözümleri sunar. Tezgahlar üzerlerindeki
kontrol üniteleri ve çalıştırma sistemleri sayesinde birbirleriyle iletişim halindedir. PLM- ve MES-sistemleri SIEMENS
portföyünün şeffaflığı sayesinde kolayca bağlanabilmektedir. Ayrıca biz IT entegrasyonunda yeni oyuncular değiliz.
Tezgaha Transfer hattı entegrasyonu çözümleriyle uzun
zamandır otomobil üretimindeyiz ve bu alanda pazarda başarılıyız. Bu deneyim ve en yeni teknoloji sayesinde, SINUMERİK 840D sl tezgah entegreli otomasyon, standart otomasyon, esnek üretim hücreleri ve tezgahların tekli
işlemeleri için optimal çözümler sunar.

kalıpçılıkta, geliştirilmiş simülasyon ile daha ekonomik olmakta ve kullanıcı için kullanım kolaylığı ve
esneklik sağlamaktadır. Tüm bunlar, 3 ve 5 eksenli-frezeleme uygulamalı teknoloji paketimiz
SINUMERIK MDynamics aracılığıyla, özellikle
HSC-Frezeleme (High-Speed-Cutting), sayesinde
gerçekleşir.
Tezgah kullanıcıları böylece mükemmel üst yüzey,
esneklik, kalite ve hız bakımından en iyi işleme sonuçları elde etmekte ve tüm bunlar çok kolay, çok
etkin bir kullanım olanağı ile mümkün olabilmektedir. Bunu sadece SINUMERIK yapabilir.

Siz SINUMERIK 840D sl ile işlemeden bahsediyorsunuz. Burada ne gibi öne çıkan özellikler var?

M. Tolkmitt __ SINUMERIK 840D sl, bugün CNC pazarında bir kriterdir. Bu hem SINUMERIK Operate kullanımı, hem de tornalama frezeleme ve Multitasking gibi destekleyici teknolojiler için geçerlidir. Kontrol ünitesi, özellikle

Dr. Robert Neuhauser, Motion Control’ün CEO’su, ve
Matthias Tolkmitt, Business Development SINUMERIK,
arasında geçen konuşma.

14

güncel trendlerini takip ediyoruz. Yüksek esnekilikli ve tam
otomatik üretimi gerçekleştirebilmek için, robotların tam
anlamıyla üretim akışına ve otomasyon dünyasına entegrasyonu mutlaka gerekli. SINUMERIK Integrate Run MyRobot ile, SINUMERIK Operate’in bünyesindeki robotların
entegre kullanımı, programlaması ve teşhisi için bir çözüm
öneriyoruz. Bu arada, iş tezgahlarının işleyişi ve robot
programı ekranda paralel kanallardan merkez takipli ve

kaydedilmiş olarak izlenebilir. SINUMERIK Operate özelliği kullanımı sayesinde, tezgah kullanıcıları artık daha fazla
özel robot becerileri öğrenmek zorunda kalmayacaklar.
Aksine başından itibaren üretime konsantre olabilirler Run
My Robot’lu ilk DMG MORI tezgahları NTX 1000 ve
MILLTAP olacaktır.

SINUMERIK Operate
DMG MORI tezgahınızın tüm teknolojileri için yenilikçi ve tek tip kullanıcı arayüzü
siemens.com / sinumerik

Net görünüm, sezgisel operasyon ve birçok güçlü yeni fonksiyon –
SINUMERIK® CNC ile tezgahınızı kullanmak her zamankinden daha
kolay. Üretim adımları kurulumu ve yüksek seviyeli programlamanın
tek arayüzde birleştirilmesiyle, NC programlama ve üretim planlaması hızlı ve etkili olmaktadır. İster tornalama

ister frezeleme işlemleri olsun – görünüm ve his aynıdır.Animasyonlu özellikler ve ekran görüntüleri gibi yenilikçi özelliklerle her zaman optimal desteğe sahipsiniz.

Endüstri için cevaplar
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DMG MORI işmili servisi
 	DMG MORI servisiyle Maksimum verimlilik
 	Tezgahların ayarlanması ile daha verimli üretim
 	YENİ DMG MORI Online Shop
DMG MORI Software Solutions ile SÜREÇ OPTİMİZASYONU
 	GILDEMEISTER energy solutions ile enerji harcamalarınızı azaltın

LifeCycle Services

LifeCycle Services
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yetkin, hızlı ve güvenilir

LifeCycle Services –
sizin verimliliğiniz için
bizim uzmanlığımız.

İş mili servisi.
Bulunduğu yerden
tüm dünyaya.
DMG MORI iş mili servisinde her vaka en yüksek
öncelikle ele alınmaktadır. Bu şekilde işlem dışı süreler
minimize edilmekte, üretiminiz kısa sürede yeniden tamamen başlayabilmektedir. Yardım hattımızda, sizin
için en uygun çözümü bulabilmek adına, uzmanlardan
oluşan bir ekibimiz hazır beklemektedir. İster iş mili tamiri ister yedek parça mil servisi olsun, DMG MORI size
üreticinin tüm esnekliğini sunmaktadır.

Dr. Maurice Eschweiler
Endüstriyel hizmetler müdürü
DMG MORI SEIKI
ANONİM ŞİRKETİ

„Satıştaki ürünler ve hizmetler,kısa nakliye
mesafeleri DMG MORI LifeCycle Services ile
tezgahınızın tüm ömründe maksimum bir
verimlilik artışına ulaşırsınız.“

DMG MORI LifeCycle Services – tezgahınızın tüm
ömrü süresince ürünler ve hizmetler için burada. Band
genişliğimiz, tezgahınızın çalışabilirliği için önleyici servis güvenliğinden, etkili işleme amaçlı kullanım eğitimlerine ve maksimum verimlilik için yüksek hassasiyetli
takım ölçüm ve ayar cihazlarına kadar geniş bir alanı
kapsamaktadır. DMG MORI LifeCycle Services her daim
tezgahınızın güvenli çalışması ve en iyi parça kalitesine
ulaşması için uğraşır. İlaveten hizmetlerimiz DMG MORI
tezgahınızın ömrünü uzatır ve süreçlerin optimize edilmesi sayesinde üretim sonuçlarınızı iyileştirmektedir.
Sizin için dünya çapında yanınızdayız. DMG MORI
LifeCycle Services‘in tüm tekliflerini servis ve içerik kataloğumuzda görebilirsiniz.

Aachen Rheinisch-Westfälisch Teknik Yüksek Okulunun
(RWTH) Rasyonelleştirmeyle (FIR) ilgili araştırma enstitüsünün yürüttüğü bir Benchmarking-çalışması çerçevesinde, DMG MORI, 100’den fazla şirketle kıyaslanmış
ve hizmet konusunda en üstün performans sergileyen
firma olarak belirlenmiştir. Öncelikle servis süreçleri ve
yapıları, servis kalitesi, reaksiyon tepkisi ve müşteri
memnuniyeti ışığında değerlendirildi. Uzman komitesi
sonunda DMG MORI Services’i sektör üstü ve sorumluluk sahibi buldu.

Ve kazanan …
DMG MORI!
Servis alanında ÜSTÜN-Performans ödülünü aldık
ve Benchmarking-çalışması “Lean Services 2014”
ü kazandık.

İş mili tamiri – Freze
DECKEL MAHO, Pfronten
Freze takımlarına özel genişletilmiş ve
müşteri ihtiyaçlarına cevap veren iş mili
alanı. Mevcut 11 çalışan ve yılda 1.100
tamirat ve revizyon.

İş mili tamiri
›› Bir kaç iş günü içerisinde doğrudan satıcıdan

tamir imkanı DECKEL MAHO, GILDEMEISTER,
GRAZIANO, MORI SEIKI, FRANZ KESSLER)
›› Tüm iş mili tamirleri için tek fiyat
›› Tüm bozuk parçaların yeni orijinal yedek
parçalarla değişim imkanı
›› Tornalama kızaklarının değişimi daima toplam
fiyata dahildir
›› Değiştirilen parçalarda ve yapılan işlerde
6 ay garanti
›› İş milinizin uzman ellerce iç ve dış kurulumu
›› Süreç hatalarının bildirilmesi ve denetlenmesi

İş mili değişim servisi
›› Dünya çapında 1000’den fazla iş mili stoğu
›› Kısa nakliye süreleri sayesinde zaman kaybının

en aza indirilmesi
›› Seçim hakkınız var: Yeni parça veya değiştirilmiş

parça
›› Tornalama kızaklarının değişimi daima toplam
fiyatın içindedir
›› Yeni iş millerinde 18 ay garanti, değişen iş
milinde 9 ay garanti
›› Hasarlı iş milinin uzman ellerce değişimi
›› Süreç hatalarının bildirilmesi ve denetlenmesi

İş mili tamiri torna ve frezeleme
DMG MORI SEIKI CO., LTD., Iga
Sadece iş mili tamiri ve revizyonu ile
ilgilenen ve firma bünyesine eğitilmiş
3 iş mili çalışanı olan modern iş mili
yapımı. 2013 yılında burada 400 iş mili
revize edildi.

servis ve yedek parçal ar

Bulunduğu yerden
tüm dünyaya

dmg morı’de
servis

Müşteriye daha yakın olabilmek
adına 145 ulusal ve uluslar arası
işletme ve servis merkezi 2.500
ün üzerinde dünya çapında
servis çalışanı.

Hızlılık
DMG MORI müşterileri haklı olarak yüksek taleplerde
bulunuyorlar. Her kim seçkin bir üretici olarak iş tezgahları
imal ediyorsa, aynı zamanda üstün servis imkanı da sunmalıdır. Bu yüzden DMG MORI LifeCycle Services, dünya çapında seçkin çalışanları, kısa reaksiyon süreleri, 7 / 24 erişilebilirlik ve maksimum yedek parça uyumu ile bilinmektedir.
Müşteri memnuniyeti bizim teşvik gücümüzdür.

Kesintisiz erişim için 7 / 24
ücretsiz acil servis hattı
Sorunlarınızın % 60'ı telefonda
çözümleniyor.

Üretici tarafından
Özel eğitim uzmanlığı
Tezgah kullanıcıları ve
sahiplerinin eğitimi için, 200’ün
üzerinde kalifiye eğitim uzmanı.
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yedek parça

İş mili tamiri – Torna
GRAZIANO, Tortona
Bergamo merkezli GILDEMEISTER
Italiana, tüm İtalya'da üretilen DMG MORI
tezhaglarının iş mili tamiri için doğrudan
fabrikadan gelen uzmanlık. Yılda ortalama
100 tamirat ve revizyon.

İş mili tamiri – Torna
Bielefeld’deki GILDEMEISTER Tornalama
Tezgahi ‘in kendi bünyesinde son teknoloji
iş milleri kısa süre önce modernize edildi.
5 çalışanıyla yılda ortalama 200 tamirat ve
revizyon gerçekleştiriyor.

DMG MORI Spare Parts –
lokal servislerle global yedek
parça erişimi.
rusya

4

almanya
3

1

japonya
çin 7

abd

hindistan

5

6

2

tayland

Bizde fazla beklemek zorunda kalmazsınız. Tüm siparişler merkezden yönlendirilir ve yedek parçalar yakınlarda yer alan Spare Parts
Center tarafından gönderilir. Hızlı servis ve parçaların en kısa
sürede elinize ulaşması için DMG MORI dünya çapındaki tüm
depolarının ortak ağlarını kullanıyoruz.

7 Spare Parts’ın büyük depoları sayesinde hızlı
gönderim ve kısa mesafe.
1

almanya

Global Parts Center,
Geretsried

2

japonya

Global Parts Center,
Nara

3

Özel iş mili tamiri
KESSLER tarafından
DMG MORI için
Çin, ABD ve Rusya’nın sıkı iş
birliği ile dünya çapında üksek
uygulanabilirlik, 100’ün üzerinde
eğitimli servis teknikeri.
Tornalama ve frezeleme işmili onarımları
MORI SEIKI GmbH, Wernau
Yıllık yaklaşık 150 onarım ve bakım işlemi ve
mevcut 3 personeliyle birlikte, MORI
makineleri için özel işmili servis hizmetleri

abd

American Parts Center,
Dallas

4

rusya

Russian Parts Center,
Moskau

5

hindistan

Indian Parts Center,
Chennai

6

tayland

Thailand Parts Center,
Ayutthaya

Dünya çapında
derhal erişilebilir
yedek parçalar
% 95 oranında yedek parça
erişimi için dünya çapında
7 Yedek Parça Merkezi.

Elde ettiğimiz
sonuçlar: Memnun
müşteriler

LifeCycle Services

Mutlu servis
çalışanları: 1,9*
* Skala üzerinde
1 = çok mennun kaldım
5 = hiç memnun kalmadım

7

çin

China Parts Center,
Shanghai

Sadece orijinal DMG MORI yedek parçaları
maksimum ürün verimliliğini garanti eder.

öne çıkan özellikler
__ Global lojistik bilgisayar ağı, tüm pazarlar için.
__ % 95’in üzerinde yedek parça erişimi için 200 Mio. € stok.
__ Stoklarda 260.000 çeşit kalem mevcut
__ Doğrudan üreticiden orijinal yedek parçalar
__ Yeni ve değişim parçaları
__ 1970 yılından sonraki üretim serileri için de çok sayıda

elde edilebilir yedek parçalar
__ DIN ISO 9001 sertifikalı süreçler
__ 7 / 24 yardım hattı üzerinden sipariş olanağı
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ölçme ve test etme
Tezgaha hızlı
ve hatasız
veri aktarımı.

DMG MORI Microset –
takım ön ayarı ile daha verimli
ve hassas üretim.
Ön ayar, ölçme ve test etme. DMG MORI Microset size tüm tezgahlar
ve tezgah çevresi için mükemmel çözümler sunar. Uzmanlığımız ve geniş
ürün paketimizle, takımlarınızın kalitesini ve hassasiyetini arttırın.

UNO automatic drive hakkında
daha fazla bilgi için bkz.

sayfa 11

Harici ön ayarlama aletleri- zaman ve para tasarrufu edin
Güvenilir ön ayarlama ve ölçme aletiyle yüksek verimlilik ve ekonomiklik
sağlanmaktadır Takımların geliştirilmiş kalitesi ve takımlarınızdaki hasarların kesin ve erken tanısı sayesinde, ıskarta parçaların sayısı belirgin bir
sekilde azalacak ve parçaların kalitesi yükselecektir. Simultane kurulum
büyük bir zaman tasarrufu sağlar.



UNO 20 | 40 ANA MODEL

€ 6.990,–

YEN
İ!

autom
atic d
rive

dan başlayan fiyatlarla
UNO 20 | 40 AUTOMATIC DRIVE

€ 18.990,–

dan başlayan fiyatlarla

% 34 Zaman tasarrufu175
saniye

n.

iletişim

33

5s

Uwe Hirschenberger
Şirket yöneticisi

0 sn

510 sn
saniye

DMG MORI Microset GmbH
Gildemeisterstr. 60
33689 Bielefeld
Tel.: +49 (0) 52 05 / 74 44 51
uwe.hirschenberger@dmgmori.com

DMG MORI takım ön ayarı aletiyle bir delme takım kurulumu: 335 saniye
Delme takımını ayar aleti olmadan yerleştirin: 510 saniye

Ön ayarlama

Üretim

›› Yükleme sürelerinin optimize

›› Ardişlemci aracılığıyla

edilmesi
›› Tezgah durma zamanlarının

azaltılması
›› Takım çalışma saatlerinin

arttırılması
›› Süreç masraflarının optimize

edilmesi
›› Ürün kalitesinin güvence altına

alınması
›› Süreç güvenliğinin arttırılması

eğitim

DMG MORI Akademi:
Dünya çapında tek elden
eğitim yetkinliği.
Eğer dünya çapında bir eğitimden söz
ediliyorsa, ilk tercih DMG MORI Akademi’dir
Müşterilerimiz, doğrudan üretici ile sağlanan bağlantılı eğitim yetkililiğini tercih etmektedir. Dünya çapındaki en büyük CNC
akademisini olarak DMG MORI Akademi,
sadece teknikerlerimizi eğitmekte kalmayıp,
müşterilerimizin eğitimi için de programlama ve önleyici bakım eğitimi vermektedir.
Bilgilerimizi size aktarıyoruz – kurs için bu
günden yerinizi ayırtın.

İletişim: training@dmgmori.com

›› Dünya çapında 11 eğitim merkezi,

12.cisi Wernau (DE), Uljanovsk (RU)’da
inşaat halinde
›› 200'ün üzerinde eğitim uzmanı, tezgah
kullanıcıları ve sahiplerinin eğitimi için
hizmet vermektedir.
›› En az 14 Mio. € değerinde 50 adet
eğitim tezgahı
›› 300’ün üzerinde PC / Programlama yeri
olan 50 adet sınıf
›› Maksimum üretim güvenliği için servis
eğitimleri

DMG MORI Akademi, size özel eğitim konseptlerine yoğunlaşmıştır.

hızlı hatasız veri aktarımı
›› Kontro ekranlı üreticileri-

ne bağımlı olmama
›› Takım çalışma saatlerinin

yükseltilmesi
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2. el tezgahl arı
Hazır parçaların
kalite testi.

DMG MORI Used Machines:
Yeniye karşı eski – eski tezgahınız
sandığınızdan daha değerli olabilir!
DMG MORI Used Machines, 2. el tezgahlarınızı çok iyi koşullarla satın alıyor!
Eğer kazandığınız parayla doğrudan
daha yüksek performanslı DMG MORI
tezgahlarına yatırım yapacaksanız eski
tezgahınızı bu fiyattan düşüyoruz.

Avantajlarınız
›› Sabit fiyat teklifiyle, hızlı ve pazar

odaklı değerlenme
›› Hızlı ödeme ve sorunsuz çözümlemler
›› Uzman eşliğinde demontaj ve servis

ekibimiz eşliğinde nakliye
›› Cazip ödeme koşulları

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

Web sitemizi ziyaret edin ve size
özel bir fiyat teklifi sunmamıza izin
verin:
www.dmgmori.com

DMG MORI Equator 300

€ 23.500,–

dan başlayan fiyatlarla

Güncel teklifler!

Test

5-eksenli işleme için
DMU 60 eVo linear
Universal frezeleme tezgahı

›› Tüm parçaların sürec boyunca

Donanım

üretimde test edilmesi
›› Esneklik ve bireysel kurulum

olanağı
›› Tüm test aşamaları için raporlama

ve arşivleme olanağı
›› Isıdan bağımsız ölçme ve test

etme olanağı

2.el tezgah
Üretim yılı: 2012
Tezgah numarası: 040446

355.000,–

cnc-scout.dmgmori.com

DMG MORI Online Shop

yedek parçal ar ve diğerleri

DMG MORI Online Shop.
Hızlı sipariş, hemen teslim,
üstelik nakliye masrafsız.

USED MACHINE

sadece €

€ 403.000,– yerine

YEN
İ!

DMG MORI LifeCycle’a hemen şimdi ürün ve servislerimizden yararlanmak için online olarak sipariş verebilirsiniz. DMG MORI Online Shop
size yedek parça, yazılım ve aksesuarlardan oluşan geniş bir seçenek sunuyor. İş mili servisimize ve eğitim servisimize şu andan itibaren online
soru sorailirsiniz! Ve en iyi tarafı da şu: Sadece yeni Online Shop’umuzda
nakliye ücretsizdir. Her ürün bireysel olarak tezgah tipine göre üretilmiştir
shop.dmgmori.com sayfamızdaki ürün çeşitlilimize tanık olun. “Ayın fırsatları” başlığı altında, size her ay özel Online avantajlarıyla cazip ürünler
teklif ediyoruz. Bu imkanı kaçırmayın ve sayfamıza hemen göz atın!

Şimdi kaydolun ve cazip
fiyatlardan yararlanın

Talep üzerine, tüm mevcut
tezgahlar hemen gönderilebilir.
Online bağlanarak her gün
yenilediğimiz sayfamızdan,
isteğinize uygun olan tezgahları
arzu ettiğiniz konfigürasyonda
bulabilirsiniz:

3D-kumandalı SIEMENS 840D solutionline,
60 slotlu takım magazini, freze / torna takımı,
IKZ, kombi Blum LaserControl’lü kombi takım
ölçümü, Infrarot PP 60 ölçüm tuşu

SHOWROOM MACHINE

shop.dmgmori.com

CNC-Scout
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DMG SÜREÇ ZINCIRI   

Fikirden hazır
ürüne.

sıemens nx
cad fikri

sıemens nx cam
programlaması

1 sımulatıon
dmg vırtual tezgah

Yeni parça kağıda döküldü ve SIEMENS NX’in CAD
ortamında artık tam derecelendirmeyle modelize
edilebilir hale geldi. CAD teknolojisi sayesinde
son derece hızlı model hazırlığının avantajlarından
faydalanacaksınız.

NX CAM, DMG MORI tezgahlarınızın tüm işleme
stratejilerini, hem tornalama hem de frezelemede
destekler. Sertifikalı ardişlemciler üzerinden yürütülen programlama, NC-yollarının çalışma yeteneğini
garanti eder.

NC programları ve ilgili tüm iş araçları DMG Virtual
tezgaha otomatik olarak aktarıldıktan sonra, kontrol
sisteminin komple entegrasyonu ve tezgah
geometrisinin ve kinematiğinin kesin görüntülemesi
sayesinde, 1:1 ölçüde bir tezgah simülasyonu
gerçekleştirilebilmektedir. Program hataları ve
çarpışmalar derhal görülür.

dmg morı takım 		
tezgahlarının
üretimi
Fikrinizi, bir DMG MORI tezgahında gerçekleştirmenizin önünde artık hiçbir engel kalmadı. DMG MORI
tezgahınızda % 100 çarpışmasız işlenen parçalar
SIEMENS ve DMG MORI sayesinde, tezgahlarınız
artık çok daha ekonomik güvenli ve hızlı.

Yazılım – Müşteri Hikayesi

ZSW’de DMG Süreç zinciri: Üretim için gerekli olan NC programları,
SIEMENS NX CAM ile kurulur ve direkt bilgisayardan DMG ile yapılabilirliği
test edilir.

ZSW, DMU 60 monoBLOCK®’a uygulandığından beri, simultane 5 eksenli
işlem de, mevcut üretim teknolojilerine dahil olmuştur.

Alt plakalar, fren sıvısı hücrelerinin, kesin tanımlanmış bir temas basıncıyla
homojen olarak tüm yüzeye dağılmasını sağlamaktadır.

ZSW –
DMG'nin yakıt hücreleri
işlem zinciriyle akıllı üretim.

Baden-Württemberg Güneş Enerjisi ve Hidrojen
Araştırmaları Merkezi (ZSW), bir DMU 60 monoBLOCK®
üzerinde, yakıt hücreleri için kompleks yapı parçaları frezeleme işlemleri uygulamaktadır. Bunların arasında,
komple yakıt hücrelerini bir arada tutan alt plakalar da
bulunmaktadır. Yakıt hücreleri uzmanlık alanı başkan yardımcısı Frank Haussler, “Kompleks geometriler alt plakalar için karakteristiktir. Böylece toplam alan üzerinde
homojen bir kompresyon elde ederiz,” şeklinde ifade
ediyor. DMG işlem zincirinin yüksek performanslı SIEMENS NX’in 3D CAD / CAM Sistemiyle NC programları
oluşturulmaktadır. Bunların yapılabilirlik ve çarpışmasızlık özellikleri ZSW araştırmacıları tarafından, bir DMG
Virtual tezgahıyla 1 : 1 simülasyonlarla test edilmektedir.
Atölye müdürü Georg Zettisch DMG Süreç zincirinden
çok etkilendi: “Her şeyden önce sürecin güvenliğinde olağanüstü eklemeler yaptık, çünkü pratikte artık tezgahta kör
uçuşlar kalmadı.”

Bilgisayardaki simulasyonda, potansiyel darbeler hemen
keşfedilip programla düzeltilebilir. Ayrıca bir parçanın temel yapılabilirliğini, tıpkı bir parçanın tabladan minimum
düzeyde taştığını gördüğü gibi önceden kontrol edebildiğini söylemektedir: “Tezgahta çalışma alanının yeterince büyük olduğunu tahmin ettim. Ama sanal tezgah bana takım
değiştiricinin kapağının parçaya bineceğini gösterdi.” DMG
sanal tezgaha entegre edilen tezgahha özel PLC kontrol kumandasının, ağır bir darbeyi önlediğini ifade etti. Georg
Zettisch DMG süreç zincirinden çok etkilendi: “Enerji hücrelerimizin simulasyonunda daha önceden doğru sonuçlara
ulaştığımız gibi, sanal tezgah da henüz bilgisayar başında,
işlemin istenen doğrultuda yürüyüp yürümediğini göstermektedir. Bunun dışında yüksek performaslı CAD / CAM
Sistemleri sayesinde, daha önceleri hiç mümkün olmadığını düşündüğümüz geometriler çizip üretebilmekteyiz.

İletişim: Zentrum für Sonnenenergie- ve
Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg
Helmholtzstraße 8, 89081 Ulm, Almanya
info@zsw-bw.de, www.zsw-bw.de
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iş hazırlığı

MORI MfgSuite
Fikirden basit programlamaya

öne çıkan özellikler

MORI MfgSuite Post Processor
sürtünmesiz program baskısı

öne çıkan özellikler

MORI MfgSuite NC-Simulation
güçlü tezgah simulasyonları

öne çıkan özellikler

__ MORI SEIKI tarafından hazırlanmakta olan hassas

__ Çeşitli MORI SEIKI tezgahlarına aktarılabilecek her

__ İşleme simulasyonlarını güçlü ve yüksek hassasiyetli

tezgah, sorunsuz tezgah konfigürasyonları sunuyor
__ MAPPs parametrelerinin tam entegrasyonu
__ Sanal tezgah çevresi, aynı gerçek tezgah çevresi gibi
__ MAPPS / MORI-AP takım verileri ile tam uyumluluk

zaman geçerli MORI-APT-CL-formatı
__ Test edilen standart modellerinin Tüm MORI SEIKI
tezgahlarına entegre edilmesi
__ Müşterilerin Özel NC program kayıtları ile Uyumlu
Post-modeli

bindirme izleme sistemiyle yürüten MORI MfgSuite,
bir Windows-yazılımıdır
__ MORI SEIKI ‘takım tezgahlarının hassas modelleri
kolay bir konfigürasyon için standart olarak yüklenir
__ MAPPS-Parametrelerinin sorunsuz uygulanması

iş takibi

iş takibi

DMG MORI Messenger – böylece
üretiminizin nasıl yürüdüğünü her
zaman bilirsiniz!

DMG Service Agent – düzenli bakım
ile yüksek erişilebilirlik!

Durgunluğu azaltmak – üretimi arttırmak. Yeni
DMG MORI Messenger size canlı olarak ayrıntılı
tezgah durum bilgilerine ulaşabilme imkanı
sunar. Hem de her yerden ve her zaman.
Aralıksız online gözetimle üretiminizi izler ve
durgunluk sürelerini büyük oranda azaltırsınız.

DMG Service Agent, DMG tezgahınızın uyumluluğunu
arttırmak için en akıllı bakım sistemidir DMG Service
Agent ile aynı anda gerekli bakım ve onarım işleri hakkında bilgilendirilir ve desteklenirsiniz. Gerçek tezgah
süresi otomatik olarak PLC tarafından okunur ve raporlanır. Bu verilerin ışığında bakım ve onarım işlerinizi
planlayabilirsiniz.

»

Avantajlarınız:
›› tezgahın durumunu

canlı olarak görebileceksiniz
›› Tezgah süresinin
durgunluğunun ve arızalarının değerlendirilmesi

Avantajlarınız:
›› Sıradaki bakım ve servis
hizmetlerinin otomatik
olarak aktive edilmesi
›› Aşınan parçanın değişim
ihtiyacı önceden bildirilir

» Sonunda bakım ve onarım işlerim harekete geçti ve artık reaksiyon göstermiyor. «

Şimdi her şeyi gözlemleme imkanım var ve tezgahımın kullanımını
mükemmelleştirebilirim.

«

€ 1.050,–

devredeki her bir tezgah için €

210,–

€ 1.050,–
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dmg morı 15 / 30

dmg morI gibi yapın ve
enerji masraflarınınzdan
tasarruf edin!
DMG MORI 2015 yılından itibaren yılda
1,5 Mio Avronun üzerinde enerji masrafı
tasarrufu sağlayacak. Örnekle anlatalım:

bölgeye göre dmg morı enerji hedefleri 2015
1.102 MWh

2.412 MWh

Satış ve servis

Pfronten

87 MWh

Idar-Oberstein

531 MWh

Tortona

1.456 MWh
Geretsried

DMG MORI 15 – 30 enerji verimliliği programı ile 2015 yılına kadar
enerji masrafımız holding bazında % 30 düşecek Şuan sekiz yerde projeler
yürütülüyor. Enerji verimliliği sağlayan MDAX-Kombina yolunda bir kilometre taşı daha.

GILDEMEISTER energy monitörü, sektörün enerji harcamalarının gözlenmesini ve optimizasyonunu sağlayan bir enerji görüntüleme yazılımıdır.
Memnuniyetle şirketinize özel çözümler üzerinde çalışabiliriz. Böylece siz de
enerji hedeflerinize ulaşabilir ve tasarruf potansiyelinizi inceleyebilirsiniz.
Bizimle iletişime geçin!

% 30'a varan

274 MWh

Enerji Tasarrufu

Şangay

19.900 MWh
7.970 t CO2

1.731 MWh

in:
ilgi iç
b
a
l
z
fa
.com
Daha
eister
m
e
d
l
y.gi
energ

Brembate di Sopra

937 MWh
Pleszew

8.844 MWh

2.521 MWh

Bielefeld

Seebach

Toplam tasarruf
2012

2015

Tasarruflar

82.600 MWh

62.700 MWh

–19.900 MWh

Toplam emisyon hacmi: 33.230 t CO2

25.250 t CO2

–7.970 t CO2

Enerji tüketimi:

gıldemeıster energy monitörü
öne çıkan özelilkler
__ Enerji tasarruflarının % 15'i GILDEMEISTER

enerji monitörü sayesinde sağlanır
__ Detaylı elektrik tüketimi analizi
__ Tıklama başına enerji bültenleri
__ Maliyet alanlarını düzenleme
__ Var olan enerji sistemlerine kolay entegrasyon

Yük eğrisi analizleri

Kompakt
yönetim özeti
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Detaylı elektrik
kullanımı analizi
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