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24 wereldpremières
in 2014, waarvan
9 reeds in het
eerste halfjaar.
24 wereldpremières in 2014 onderstrepen de status van DMG
MORI als wereldwijde innovatieve leider op het gebied van gereedschapmachines. 9 wereldpremières presenteren we in het
eerste halfjaar 2014. De overige 15 wereldpremières, 9 daarvan
van MORI SEIKI, presenteren we op de Grand Opening Tokio in
juli c. q. de najaarsbeurzen IMTS, AMB en JIMTOF.
CELOS van DMG MORI en het nieuwe DMG MORI ontwerp zet
een nieuwe standaard voor onze klanten. Profiteer van onze innovatieve technologische oplossingen en de eersteklas kwaliteit van
onze machines en diensten.

Meer over “First Quality” op blad 4

9 wereldpremières in het eerste halfjaar 2014

van dmg mori

_	CTX beta 800 TC – Turn & Mill-compleetbewerking
_	SPRINT 20 | 5 linear – automatendraaien op slechts 1,92 m2 plaatsruimte
_	DMC 850 V en DMC 1150 V – 3e generatie voor krachtige verticale
bewerking
_	DMC 80 H duoBLOCK® 4e generatie – horizontale bewerking met
30 % meer precisie, efficiëntie en vermogen
_	DMC 80 FD duoBLOCK® 4e generatie – 5-assig frezen en draaien
_	DMU 270 P – 5-assige bewerking tot 12 t
_	DMU 70 ecoline – 5-zijdige bewerking met 3D-besturingstechnologie
_	LASERTEC 65 Additive Manufacturing – lasercladden met geïntegreerde
frees-eindbewerking

Meer over de wereldpremières vanaf blad 5

Journal 1 – 2014

NLX2500SY

Alle toekomstgerichte ontwikkelingen en highlights
van DMG MORI in 6 thema-delen:

blad 2 – 4

Intro

Innovatie offensief 2014.
First Quality – voor onze
machines en diensten.

(white version)

blad 5 – 18
Wereldpremières
en innovaties

CELOS – van idee tot eindproduct.
9 wereldpremières in één oogopslag.

Technologieën
en Success Stories

blad 19 – 40

Nieuwe technologieën van universeel draaien tot 5-assige simultaanbewerking van Advanced Materials.

Journal n0 1 – 2014

3

CELOS – van het idee tot het eindproduct.

One Brand for
the World.
Een toonaangevende
wereldwijde samenwerking. En sinds oktober
2013 één naam.

GILDEMEISTER AKTIENGESELLSCHAFT werd op
01. 10. 2013 DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT. MORI SEIKI CO., LTD. werd DMG MORI SEIKI
COMPANY LIMITED. Het nieuwe joint branding
voor alle verkoop- en servicebedrijven wereldwijd – DMG MORI.

van dmg mori

Bestel nu de nieuwe Journalverzamelbox per email:
journal@dmgmori.com

Alle Trends en innovaties 2014

www.dmgmori.com

Het nieuwe DMG MORI ontwerp –
Multifunctioneel, bedieningsvriendelijk
en waarde stabiel – zonder meerprijs
in “BLACK” of “WHITE” beschikbaar.

blad 41 – 48

 ecoline

Wereldpremière DMU 70 ecoline.
De complete ECOLINE-serie universeel
met 3D-besturingstechnologie.

Indien u mobiel beschikt over QR-code-herkennings
software komt u rechtstreeks op onze homepage

DMC 850 V
(black version)

blad 49 – 54

dmg mori Systems

Processen perfect automatiseren.
4 automatiseringssegmenten.
Referenties: ZF, Willi Elbe Group,
Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd.

blad 55 – 60

LifeCycle Services

Maximaliseren van de
productiviteit in beeld.
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DMC V-bouwserie: Koeling van de kogelomloopspil moer en
lineaire geleiding voor maximale nauwkeurigheid werkstuk.

Nieuw ontwerp: Longlife oppervlakken met fijne structuurlak voor
hogere krasbestendigheid en beveiliging tegen beschadigingen.

en breiden zich uit over alle sectoren tot aan DMG MORI
Life Cycle Services. Onze hoge kwaliteit manifesteert zich
met name in 5-jaar garantie voor lineaire motoren. Ook
bij leveranciers zijn unieke First Quality-Normen gedefinieerd, die met alle leveranciers zijn afgestemd en dienovereenkomstig in hun bedrijf zijn geïmplementeerd.
Zelfs in internationale fabrieken gelden kwaliteits
normen, die ver boven de eisen van ISO 9001 uitgaan.
Elke machine van DMG MORI is o. a. meer dan 100 uur
getest op kwaliteit voordat ze wordt uitgeleverd. Naast de
strategische en organisatorische kwaliteitsmaatregelen
zijn de kwalificaties van de medewerkers binnen de procesketen van de productontwikkeling een andere succesfactor.
Continue bijscholing en training zijn daarom een vast bestanddeel van de First Quality-Strategie van DMG MORI.

waardevast, robuust en nauwkeurig

First Quality –
voor onze machines
en diensten.

Onze machines en diensten staan voor innovatieve
technologische oplossingen en eersteklas kwaliteit. Onze
kwaliteit vormt een belangrijke basis voor het succes
van DMG MORI. De extreme kwaliteitsnormen worden
toegepast op alle locaties met behulp van een toekomstgericht kwaliteits-managementsysteem: First Quality.

Grotere robuustheid door het gebruik van lagers met een hoger
draagvermogen in de freesspillen
Geïntegreerde maatregelen voor bescherming van de machine,
bijv. Machine Protection Control (MPC) voor het automatisch
uitschakelen van de machine bij aanvaring of overbelasting
Hogere nauwkeurigheid met innovatieve koelconcepten bij alle
nieuwe machines bijv. NLX, duoBLOCK®, DMC V, HSC, etc.
OPERATE 4.5 als nieuw systeemplatform van DMG MORI voor
alle machines met SIEMENS besturing:
_ Uniforme gebruikersinterface met geavanceerde bediening
voor alle technologieën
_ Gestandaardiseerd en in de praktijk bewezen automatiseringstechniek van de aandrijvingen tot aan CNC-besturing

12

First Quality werkt als bepalende factor van de weg van
productontwikkeling tot gebruik van de machine. First
Quality vormt de basis voor een continu verbeteringsproces voor het gehele bedrijf. Door de transparante documentatie over processen en procedures kunnen resultaten
worden vastgelegd, gekwalificeerd worden en tot in detail
worden vergeleken, om uiteindelijk permanent het proces
te optimaliseren.
De basis voor de hoogste kwaliteit binnen First Quality zijn reeds tijdens het ontwikkelingsproces gecreëerd

Nieuw ontwerp met maximale waardevastheid door workshop
geteste Longlife oppervlakken

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

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

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

Answers for industry.
25681_UK.indd 1

21.01.14 11:31

Journal n0 1 – 2014

nº 1 – 2014

CELOS – van idee tot eindproduct
Het nieuwe DMG MORI machine ontwerp
9 van 24 wereldpremières in 2014 op rij,
8 daarvan reeds op de huisshow in Pfronten

Wereldpremières
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–
Van idee tot
eindproduct.

“CELOS is zo eenvoudig
en intuïtief te gebruiken
als een smartphone.”

CELOS van DMG MORI vereenvoudigd en versnelt het proces van idee tot eindproduct.
Daarbij bieden CELOS APPs de gebruiker de mogelijkheid tot geïntegreerd beheer,
documentatie en visualisatie van contract-, proces- en machinegegevens. CELOS
verbindt werkplaats- en moederbedrijf structuren en vormt de basis van een continue
gedigitaliseerde, papiervrije productie. CELOS is compatibel met CAD / CAM toepas
singen en open voor toekomstgerichte CELOS APP-uitbreidingen.

app menu
De centrale toegang tot alle beschikbare
applicaties. 21,5" multi-touch-scherm
voor eenvoudige en snelle bediening.

multi-touchbedienings
paneel
van CELOS met MITSUBISHI, voor
toekomstgericht bedieningsgemak
met unieke functionaliteit.

smartkey®
Persoonlijke gebruikersautorisatie:
individueel aangepaste toegangsrechten op de besturing en machine.
Met geïntegreerde USB-aansluiting.

uniform
Uniforme oppervlakken voor alle
nieuwe Hightech machines van
DMG en MORI.

universeel
Geïntegreerd beheer, documentatie
en visualisatie van contract-,
proces- en machinegegevens.

compatibel
Compatibel met PPS- en ERP-systemen.
Netwerkgeschikt voor CAD / CAM
producten. Open voor toekomstgerichte
CELOS APP-uitbreidingen.

CELOS APPs – 4 voorbeelden » uitgebreide informatie en demo’s van alle beschikbare APPs online: www.dmgmori.com

job manager
Systematisch plannen, beheren en voorbereiden van opdrachten.

job assistant
Orders definiëren en afwerken.

Machinegerelateerde creatie en configuratie van nieuwe orders. Gestructureerde
opslag van alle productie-relevante gegevens en documenten. Eenvoudige visualisatie
van orders incl. NC-programma’s, bedrijfsmiddelen etc.
›› Filterfunctie voor het sorteren van orders op datum, klant, toestand etc.

Menugestuurde machine set-up en uitvoeren van opdrachten in het dialoog venster.
Betrouwbare foutpreventie door werkinstructies met bindende herkenningsfunctie.
›› Kleurmarkering van afgewerkte, nieuwe en in bewerking zijnde orders.

Journal n0 1 – 2014
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21,5"
multi-touchscherm
voor eenvoudige
en snelle bediening
bijv. roteren en zoomen
van het werkstuk in een
JOB MANAGER

DOCUMENTS
Digitale bibliotheek met full text search.

CAD-CAM-VIEW
Werkstukken visualiseren en programmagegevens optimaliseren.

Overzichtelijke bibliotheek structuur voor eenvoudige en snelle oriëntatie. Gedigitali
seerde opslag van alle machine relevante handboeken, documentatie en klantgegevens.
Full text search en referentiefuncties voor terugkerende zoekvelden.

Directe toegang op afstand op externe CAD / CAM werkplekken. Centrale stamgegevens
als basis voor component visualisatie. Onmiddellijke veranderopties voor bewerkingsstappen, NC-programma’s en CAM-strategieën direct aan de besturing.
›› Vensterweergave in de CELOS bedieningsinterface of volledig scherm.
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Het nieuwe
dmg mori ontwerp –
multifunctioneel,
bedieningsvriendelijk
en waardevast.

van dmg mori

multi-touchbedieningspaneel

NLX2500SY
(white version)
NLX2500SY beschikbaar v.a. 2e kwartaal 2014 met CELOS
van DMG MORI met 21,5" ERGOline ® en MITSUBISHI.

van CELOS met
MITSUBISHI, voor
toekomstgericht
bedieningsgemak met
unieke functionaliteit.

Journal n0 1 – 2014

9

De holistische kwaliteitsstandaard van DMG MORI illustreert het
nieuwe, joint ontwerp. Het nieuwe ontwerp overtuigt door meer
functionaliteit, het extra gebruikersgemak en stabiliteit. Naast
alle technische kenmerken kunt u kiezen uit twee machines. Het
nieuwe DMG MORI ontwerp is zonder meerprijs leverbaar in
“black” of “white”.

verbeterde functionaliteit
Maximale zichtbaarheid in de werkruimte
voor betere bewaking van het productieproces. Verbeterde functionaliteit: bijv.
demontage van de veiligheidsruiten van
buitenaf.

DMC 850 V
(black version)
DMC 850 V direct verkrijgbaar: 19" ERGOline® met HEIDENHAIN TNC 640
of met Operate 4.5 op SIEMENS 840D solutionline, vanaf 2e kwartaal 2014:
CELOS van DMG MORI met 21,5" ERGOline® en SIEMENS.

van dmg mori

waarde stabiliteit /
longlife-oppervlakken

gebruiksvriendelijkheid

Premium range in fijne structuur,
voor hogere krasbestendigheid en
bescherming tegen beschadiging.

CELOS van SIEMENS:
ERGOline® Control met
21,5" Multi-Touch-scherm.
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Toneel van innovaties –
9 wereldpremières op rij.
draai-technologie

CTX beta 800 TC –
Turn & Mill compleetbewerking
met de nieuwe en ultracompacte
draai-freesspil.
De nieuwe CTX beta 800 TC van DMG MORI maakt
de succesvolle CTX TC-bouwserie compleet en maakt een
kostenefficiënte introductie in de Turn & Mill compleetbewerking mogelijk voor werkstukken tot 500 mm door
snede en een draailengte tot 800 mm.
Enerzijds biedt de automatische gereedschapwisselaar met maximaal 80 gereedschappen hoogste flexibiliteit bij de klassieke draaibewerking. Anderzijds maakt
de B-as, met de nieuwe roterende spil, Turn & Mill-compleetbewerking tot aan 5-assen simultaanbewerking
mogelijk. Voor de gebruiker staat een Y-slag van 200 mm
ter beschikking.

Kernelement is de Direct Drive B-as met een
traploos draaibereik van ±110 °, die is uitgerust met de
nieuwe ultracompacte draai-freesspil. De compacte bouwwijze van de spil, met geïntegreerde loscilinder voor gereedschapklemming, maakt een koppel van 120 Nm mogelijk met een lengte van slechts 350 mm. Vergeleken met
conventionele spil resulteert dit in een werkruimtewinst
van 170 mm en tegelijkertijd 20 % meer koppel. Bovendien wordt op de kosten voor gereedschappen aanzienlijk
bespaard, aangezien bij de bewerking van schuine vlakken
en gaten standaard gereedschappen worden gebruikt.

Exclusieve DMG MORI technologiecycli
tot 60 % tijdbesparing.

Bewerking van werkstukken tot ø 500 mm en 800 mm draailengte
op 8,5 m² door de ultracompacte roterende spil.

highlights van de ctx beta 800 tc
CTX beta 800 TC
Turn & Mill voor de
prijs van een universele
draaimachine

_	Ultracompacte roterende spil voor
minimale ruimte in het werkgebied
en 20 % hoger koppel
_	170 mm meer ruimte door de nieuwe
B-as: 150 mm lange werkstukken
horizontaal doorboren of uitdraaien

Weergave van werkbereik, in / uitschakelen van de transformaties.

ctx tc: 5 assig simultaan verspanen
_ Bewerking van vrije vorm vlakken met
5-assige interpolatie aan de hoofd- en
tegenspil
_ Draaien en frezen met interpolerende B-as
_ Afstellen van de machine met verhoogde
nauwkeurigheid en elektrische en mechanische compensatie
_ Inclusief intelligente motion control
Advance Surface, voor perfecte oppervlakken,
dynamiek en nauwkeurigheid
_ Programmering van de 5-assige beweging
via CAD / CAM-systeem van de klant
verkrijgbaar vanaf mei 2014:
CELOS van DMG MORI, Operate 4.5
op SIEMENS 840D solutionline.

voor €

11.500,–

vanaf €

219.900,–

technische gegevens
Max. draailengte: 800 mm; max. werkstukdiameter: 500 mm; Y-slag:
±100 mm; hoofdspil ISM 76 met 5.000 omw./min., 380 Nm, 34 kW;
HSK-A63 roterende spil met 12.000 omw./min., 120 Nm, 22 kW;
gereedschap-schijfmagazijn met 24 plaatsen, optionele kettingmagazijnen tot max. 80 plaatsen
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draai-techologie

SPRINT 20 | 5 vanaf juni 2014:
Kort- en langdraaien van werkstukken
tot ø 20 × 600 mm met 5 lineaire assen
op minder dan 2 m² opstelruimte.

Gebruik van brillen* tot 200 mm diameter
en spanklauw* tot 400 mm (* optie).

De nieuwe SPRINT 20 | 5 is gebouwd op de compleet gemoderniseerde locatie van GILDEMEISTER
Italiana in Brembate di Sopra en is een aanvulling
op de succesvolle SPRINT-serie met een entryma
chine voor de stangenbewerking van werkstukken tot
20 mm doorsnede. De in juni op de Grand Opening
in Bergamo (03. – 07. 06. 2014) gepresenteerde
SPRINT 50 | 2 beschikt standaard over 5 lineaire
assen en een C-as op de hoofdspil. Totaal biedt de
werkruimte plaats voor 23 gereedschappen waarvan 4 voor aangedreven gereedschappen, verdeeld
over 2 gereedschapsledes. Optioneel kunnen 2 van
de 4 plaatsen voor de achterzijde bewerking met
aangedreven gereedschapstations worden uitgevoerd, incl. C-as voor de tegenspil. Uniek in deze
klasse van het automatendraaien is de ruimte van
slechts 1,92 m², met name in combinatie met de
grote werkruimte voor werkstukken tot 600 mm
lengte en tot 23 gereedschappen.

Y1
X1

Z1

Z2

X2

Werkruimte met plaats voor 23 gereedschappen op 2 onafhankelijke lineaire
dragers, waarvan 4 aangedreven gereedschapplaatsen voor de hoofdspil en
optioneel 2 voor de tegenspil.

highlights sprint 20 | 5
_	Roterende spil met 12.000 omw./min.,
22 kW en 120 Nm, optioneel Highspeed-
uitvoering met 20.000 omw./min.
_	Werkstukken tot ø 500 mm en 800 mm
draailengte op 8,5 m²
_	6-zijdige compleetbewerking door
hoofdspil met 770 Nm* en tegenspil*
met 6.000 omw./min.
_	Grote, transparante werkruimte met
goede toegankelijkheid slechts 350 mm
ingrijpdiepte tot spilmidden
_	Excentrische bewerking door 200 mm Y-slag

SPRINT 20 | 5
Bewerking van werkstukken
tot ø 20 × 600 mm op minder
dan 2 m² vloeroppervlak

“Uitstekende verhouding van
werkruimte tot plaatsruimte”

* Optie

_	SWISSTYPEkit* voor kort- en langdraaien
op één machine, < 30 min. set-up tijd
_	23 gereedschapplaatsen op 2 onafhankelijke
lineaire dragers
_ 	Tot 6 aangedreven gereedschappen,
4 plaatsen in standaard
_ 20 % kortere set-up tijden door snel
gereedschapwisselsysteem*
_	Ontlaadinrichting van lange werkstukken
tot 600 mm door de tegenspil*
_	Hogedruk koelmiddeltoevoer* tot 120 bar
_	CNC-besturing M70 van MITSUBISHI met
10,4" kleurenscherm
* Optie

03. –

07. 0
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slechts 1,92 m2
vloeroppervlak

technische gegevens

vanaf €

99.900,–

Stangenbewerking tot ø 20 mm; max. slag losse kop 60 mm, c. q. optioneel
met SWISSTYPEkit tot 180 mm, werkstuklengte tot max. 600 mm bij
optionele as-ontlaadinrichting; 23 gereedschapplaatsen, waarvan 4,
optioneel 6, voor aangedreven gereedschappen (6.000 omw./min., 1,45 Nm
en 0,9 kW); hoofdspil met 10.000 omw./min., 14 Nm en 2,2 kW c. q. tegenspil
met 10.000 omw./min., 4,8 Nm en 1,5 kW (S1 – 100 % ID)
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frees-technologie

DMC 650 V, DMC 850 V,
DMC 1150 V
Krachtige verticale
bewerking tot 1.500 kg,
700 mm Y-weg en
SK50-spil met 303 Nm.
De nieuwe DMC V-bouwserie met CELOS van DMG MORI en in het nieuwe ontwerp verenigd als verticaal bewerkingscentrum van de 3e generatie
de ervaring van meer dan 10.000 succesvolle installaties van deze bouwserie. De beide wereldpremières DMC 850 V en DMC 1150 V breiden de
bouwserie naar boven toe uit en beschikken reeds in de standaard over een
14.000 toeren basisspil met 121 Nm koppel, ijlgangen tot 36 mtr./min.
en zijn ontworpen voor de bewerking van werkstukken tot 1.500 kg.
Optioneel kan de DMC V voor het vermogensfrezen met een 303 Nm krachtige spil worden uitgebreid. Gereedschapmagazijnen met tot 120 gereedschappen zijn eveneens verkrijgbaar. De koeling van de aandrijvingen
en geleidingen garanderen hoge nauwkeurigheden.

Grote werkruimte voor de vermogenskrachtige bewerking van werkstukken tot 1.500 kg met optioneel SK50-spil en 303 Nm.

highlights van de nieuwe dmc v-bouwserie
DMC 650 V
Het nieuwe verticale bewerkingscentrum met uniek
machineconcept voor meer
kracht en flexibiliteit

vanaf €

87.100,–

_	Krachtige functies in de standaard –
basisspil met 14.000 omw./min. / 121 Nm,
36 mtr./min. ijlgang
_ SK50 spil met 303 Nm (optioneel)
_	Gereedschapmagazijn met maximaal
120 plaatsen
_ Werkstukgewicht tot 1.500 kg
_	30 % hogere nauwkeurigheid door koeling
van de aandrijving en geleidingen
_	Met de ervaring van meer dan 10.000 geleverde
verticale bewerkingscentra
_	SANDVIK COROMANT Tool kits voor frezen,
boren en tappen

DMC 850 V
Stabiele constructie
met vaste tafel
en slede-eenheid
boven, optioneel tot
42 mtr./min. ijlgang

white version
Het nieuwe design van DMG MORI
is zonder meerprijs verkrijgbaar in
“BLACK” of “WHITE”.

technische gegevens

technische gegevens

Verplaatsing X / Y / Z: 650 / 520 / 475 mm; ijlgang:
36 (42) mtr./min.; spiltoerental: 14.000 omw./min.;
vermogen: 14,5 kW; koppel: 121 Nm; tafelgrootte:
900 × 570 mm; werkstukgewicht: 800 kg;
gereedschapmagazijn: 20 (30 / 60 / 120) plaatsen

Verplaatsing X / Y / Z: 850 / 520 / 475 mm; ijlgang:
36 (42) mtr./min.; spiltoerental: 14.000 omw./min.;
vermogen: 14,5 kW; koppel: 121 Nm; tafelgrootte:
1.100 × 570 mm; werkstukgewicht: 1.000 kg; gereedschapmagazijn: 20 (30 / 60 / 120) plaatsen

vanaf €

97.600,–
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CELOS – van idee tot eindproduct.

3e generatie DMC V met
nieuw machineconcept
_	Stabiele constructie met
slede-eenheid boven
_	Vaste tafel voor werkstukken tot 1.500 kg
_	+28 % grotere lineaire
geleidingen
_	+25 % grotere kogelschroefaandrijving
_ Innovatief koelconcept
om nauwkeurigheid te
garanderen

Koeling van de schroefdraadmoeren en geleidingen in alle drie de assen (X / Y / Z).

DMC 1150 V
Grote werkruimte met
700 mm Y-weg voor werk
stukken tot 1.500 kg

UNO
Gereedschap
voorinstelling
NIEUW:
Autofocus-functie
Voor het automatisch
scherpstellen van
de snijkant

Inno
vatie
s

2014

_	FEM geoptimaliseerd en thermo
stabiele gietijzeren constructie
_	Individuele configuratie door
modulair concept
_	Uitlijnprincipe tot 100 mm
(werkbereik tot X –50 mm)
_	19-inch kleurenmonitor
_	Fijnafstelling
Opties:
_	NIEUW – handmatig Balluf-systeem
(RFID-Chip)
_	NIEUW – tweede camera voor
draaipunt meting
_	24-inch touch-scherm
_	Comfort systeemkast
_	Adapter lade

technische gegevens

vanaf €

115.400,–

Verplaatsing X / Y / Z: 1.150 / 700 / 550 mm; ijlgang:
36 (42) mtr./min.; spiltoerental: 14.000 omw./min.;
vermogen: 14,5 kW; koppel: 121 Nm; tafelgrootte:
1.400 × 750 mm; werkstukgewicht: 1.500 kg; gereed
schapmagazijn: 20 (30 / 60 / 120) plaatsen

technische gegevens

vanaf €

6.990,–

Meetbereik:
X = +200 tot –50 mm
Z = 400
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duoBLOCK® 4e generatie
Hoogste productiviteit door
palletwisselaar en aandrijfspil
tot 1.424 Nm.
Drie nieuwe gepalletiseerde varianten

Volledig gekoelde voedingsaandrijving en getemperd
machinebed voor maximaal 30 % meer nauwkeurigheid.

30 % nauwkeuriger, efficiënter en krach
tiger – de nieuwe norm in alle branches.

Na het succes van de DMU 80 P duoBLOCK® van
de vierde generatie zijn vanaf de huisshow Pfronten gelijk drie nieuwe varianten van deze bouwserie beschikbaar. De veelzijdigheid biedt de stabiele basis zowel in
de gepalletiseerde 5-assige versie of met de horizontale freeskop of in frees-draai-uitvoering. De DMC 80 H
duoBLOCK® overtuigt als nieuw ontwikkeld horizontaal
bewerkingscentrum zowel in de krachtige zware verspaning als ook in de precieze allround-verspaning. De
hoge starheid van de constructie zorgt hierbij voor aanwijsbaar 30 procent verbeterde nauwkeurigheidswaarden, die bovendien worden ondersteunt door intelligent temperatuurbeheer. Van de geoptimaliseerde
totale starheid en de verbeterde nauwkeurigheid profi-

teert ook de nieuwe DMC 80 FD duoBLOCK® met haar herziene werkruimte. Deze vergroot zich nu bij een gereduceerde opstelmaat acht procent. Naast de frees-draai en
de horizontale variant beschikt de DMC 80 U duoBLOCK®
over een automatische palletwisselaar, die hoofdtijdparallel
instellen mogelijk maakt. Dit verminderd de neventijden
zodat het productieproces achteraf geoptimaliseerd
wordt. Een optioneel verkrijgbaar palletmagazijn verhoogt
de automatiseringsgraad. Een ander voordeel van het
duoBLOCK®-principe is het uitgebreide ontwerp voor oplossingen op maat voor een breed scala aan toepassing
en. Zo omvat bijv. het spilaanbod optimale variaties voor
de zware verspaning – waaronder de powerMASTER®
1000 met 1.000 Nm koppel bij 9.000 omw./min. en een
aandrijfspil met 1.424 Nm bij 8.000 omw./min.

DMC 80 U duoBLOCK®
duoBLOCK 4e generatie: Excellence
opnieuw gedefinieerd met 30 % meer
precisie, efficiëntie en vermogen
®

Gereedschap- en
matrijsbouw

Energy technology

Buisvorm –
Hoogste vereiste voor de
afwerking tot Ra 0,35

Boorkop –
Vermindering van de
bewerkingstijd met 75 %

Aerospace

Machinebouw

Chassis component –
Tot 50 % hoger vermogen
bij de titaniumverspaning

Matrijshouders – volautomatische
serieproductie gecombineerd met
hoge intelligentie in het proces meten

Railway

Automotive

technische gegevens
Aslager –
30 % verminderd
energieverbruik

Cilinderkop –
Hoogproductief dankzij de
korte neventijden: 0,5 sec.
gereedschapwisseltijd

Verplaatsing X / Y / Z: 800 / 1.050 / 850 mm; ijlgang:
60 / 60 / 60 mtr./min.; spiltoerental: 12.000 omw./min.;
vermogen: 35 kW; koppel: 130 Nm; grootte werkstuk:
ø 900 × 1.450 mm; gewicht werkstuk: 1.400 kg; gereedschapmagazijn: 63 (123 / 183 / 243 / 273 / 363) plaatsen
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Compacte, gepatenteerde intelligente techniek maakt snelle
spaan-tot-spaan tijden en korte bewerkingstijden mogelijk.

dmc h

Horizontale zware verspaning
_	Aandrijfspil tot 1.424 Nm en verbeterde
interferentie contour maakt beter indopen
in het werkstuk mogelijk
_	Zwaar verspaningspakket voor maximaal
50 % hoger verspaanvermogen bij zwaar
te verspanen materialen
_	28 % grotere horizontale doorgang
(nieuw: 1.050 mm)

dmu p / dmc u / dmc h

highlights duoblock® van de 4e generatie

powerMASTER 1000®

_	Precisie: tot 30 % hogere nauwkeurigheid
componenten door volledig watergekoelde
voedingsaandrijving
_	Performance: tot 30 % hogere stijfheid voor
maximaal verspaanvermogen
_	Efficiëntie: tot 30 % energieverbruik verminderen door intelligente aggregaten
_	Intelligent wielmagazijn met maximaal 363
gereedschappen, 0,5 seconden gereedschapwisseltijd en de mogelijkheid voor hoofdtijden neventijdparallel instellen

_	Motorspil met 77 kW vermogen en
1.000 Nm koppel
_	Cartridge constructie voor onderhoudsvriendelijke snelle uitwisseltijd
_	Spindle-Growth-Sensor (SGS) voor
compensatie van de spilgroei

dmu fd / dmc fd

Frezen en draaien in één opspanning
_	Direct Drive Table met 2.050 Nm en
800 omw./min.
_	Onovertroffen deskundigheid: 15 jaar
ervaring in het frees-draai-bereik
_	13 % grotere verticale doorgang
(nieuw: 1.070 mm)
_	Exclusieve softwarecycli: Multitool,
L-meettasterpakket, elektronisch
balanceren, interpolatie draaien
_	Operate 4.5 op SIEMENS 840D solutionline
_	Geoptimaliseerde spanenafvoer geschikt
voor frees-en draaispanen

dmu p / dmc u / dmu fd / dmc fd

B-as
–70 °

+180 °

_	Groter assortiment componenten,
korte bewerkingstijden en hogere
flexibiliteit dankzij grotere draaihoek
van 250 ° (+180 ° / –70 °)
_	Geïntegreerde kabelsleep verbeterde
interferentie contour, hogere kwaliteit
door beter afgedichte behuizing, langere
levensduur door geforceerde kabel
_	20 % meer stijfheid door groot YRT lager
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Innovatief, gepatenteerd
wielmagazijn maakt
hoofd- en neventijd parallel
instellen mogelijk.

Gepa
ten
teerd e
tech
niek

_	Meest compact magazijn op de markt
(10 % smallere footprint t. o. v. kettingmagazijn)
_	Maximaal 363 gereedschappen
_	Max. 5,6 seconden laadtijd
_	Extreem korte gereedschapwisseltijd, slechts
0,5 seconden (0,8 seconden bij HSK-A100)
_	Beveiligde opname door kokers

DMU 270 P:
Het nieuwe
formaat in het
portaalgebied.
DMG MORI gearMILL® – complete bewerking van
een conisch tandwiel met schroefvertanding.

In de bouwserie van de portaalmachines is de
DMU 270 P een optimale aanvulling met aanzienlijke
werkruimte voordelen t. o. v. de kleinere DMU 210 P.
De verplaatsing van 2.700 × 2.700 × 1.600 mm in X /
Y / Z is een plus van 50 % in de dwarsrichting, en elk
ongeveer 30 % in lengte- en verticale richting. De werk
ruimte stijgt maar liefst met 235 %. Ook werden de interfererende contouren geoptimaliseerd, aangezien
DMG MORI zowel de freeskop nieuw ontwikkeld heeft
en ook de volledig beschermde cabine. De maximale
grootte van het werkstuk bedraagt daarmee 3.000 mm
en de hoogte 1.600 mm – met een toelaatbaar gewicht
van 12.000 kg. Voor piekwaarden in de nauwkeurigheid zorgen de extreem hoge stijfheid van de machine

en een constante totale temperatuur van de machine.
Bovendien biedt het modulaire systeem van DMG
MORI oneindig veel mogelijkheden, de DMU 270 P individueel aan te passen aan de specifieke eisen, hetzij met
behulp van uitbreidingen van het wielmagazijn of intelligente automatiseringsopties voor maximale productiviteit. Een highlight in de bediening is CELOS. Met ht 21,5"
paneel biedt het innovatieve bedieningsconcept beste procesbewaking en probleemloze werking van de machine in
de automatische modus. Bovendien werd de visualisatie
en documentatie van alle machine- en procesgegevens en
daarmee een koppeling met de netwerken met externe
PPS-, CAD- en CAM-systemen mogelijk gemaakt.

highlights van de dmu 270 p
DMU 270 P:
5-assige bewerking tot
12 t werkstukgewicht

MPC – Machine
Protection Control

_	Snelle uitschakeling bij kritische vibrationele
toestanden
_	Verhoging van de spillevensduur
_	Diagnose en optimalisatie van het
bewerkingsproces
_	Bescherming van machine en gereedschappen
_	Planning van onderhoud en reparatie
_	Herkennen van oorzaken bij spiluitval
_	Optimaal gebruik van de gereedschapstandtijd
_	Verhoging van de machinebeschikbaarheid
_	Verkrijgbaar voor alle DECKEL MAHO machines

voor €

6.200,–

_	Beproefde portaalbouwwijze
_	Grote werkruimte X / Y / Z: 2.700 / 2.700 /
1.600 mm
_	Grote werkruimte voor werkstukken tot
ø 3.000 × 1.600 mm
_	Moeiteloos onderdompelen in diepe vormen
door geoptimaliseerde interferentiecontour
van de freeskop
_	50 % hogere dynamiek door nieuwe aandrijftechniek in de NC-rondtafel
_	Hoge precisie door verbeterde stabiliteit
temperatuur
_	Snelle inbedrijfname bij de klant zonder
fundament door 3-punts support

technische gegevens
Verplaatsing X / Y / Z: 2.700 / 2.700 / 1.600 mm; ijlgang:
60 / 30 / 40 mtr./min.; spiltoerental: 12.000 omw./min.;
vermogen: 44 kW; koppel: 288 Nm; grootte werkstuk:
ø 3.000 × 1.600 mm; gewicht werkstuk: 12.000 kg;
gereedschapmagazijn: 63 (123 / 183) plaatsen
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Intelligent gecombineerd: lasercladden met
geïntegreerde frees-eindbewerking.

advanced technology

LASERTEC 65
Additive
Manufacturing:
Generatieve productie
in bouwdeel kwaliteit.
Lasercladden 						
De generatieve productie biedt nieuwe mogelijkheden voor hoge complexiteit en individualiteit in de productie van bijv. integrale componenten en soortgelijke
lichtgewicht componenten gemaakt van metalen high-
performance materialen. De markt voor additieve methode
groeit onverminderd door. SAUER LASERTEC, een onderneming van DMG MORI SEIKI AG, integreert voor de eerste
keer het generatieve laser assemblageproces in een
5-assige hightech freesmachine. Deze innovatieve hybride
oplossing is uniek op de wereldmarkt. Bij deze methode
wordt een orderproces d. m. v. metaalpoedermondstuk
gebruikt, dat tot 20 keer sneller is dan het genereren in
het poederbed.

Tot nu toe werd de additieve methode beperkt tot de
productie van prototypes en kleine onderdelen, die niet
met een andere conventionele technologie geproduceerd
konden worden. Met de combinatie van de additieve en
de verspanende bewerking op één machine, vult de additieve technologie de traditionele bewerkingsmethodes aan
en breidt deze uit.

2

Reparatie

Procesrichting
Smeltpunt

Poeder

Geborsteld materiaal

Laserstraal
Bescherm- /
draagas

Opbouw zone

Werkstuk

Het metaalpoeder wordt laagsgewijs op het basismateriaal aangebracht
en hiermee versmolten. Hiermee gaat het metaalpoeder een sterke lasver
binding met het oppervlak aan. Na het afkoelen ontstaat een metaallaag
die mechanisch kan worden bewerkt.

highlights van de lasertec 65 am
Intelligent gecombineerd:
Lasercladden met geïntegreerde frees-eindbewerking

Freesbewerking

_	Unieke combinatie van laser toepassing en
frezen maakt de beste oppervlakken mogelijk
alsmede precisiecomponenten
_ Lasercladden met poedermondstuk:
20 × sneller dan poederbed proces
_	Maakbaarheid van complete onderdelen
_	Veel 3D-geometrieën ook met ondersnijdingen
te realiseren
_	Reparatie van turbinecomponenten zoals
gereedschap / matrijsbouw
_	Aanbrengen van slijtlaag

1

generatieve productie

Een 3D-component wordt geproduceerd:
Lasercladden

1: basisopbouw van een
behuizingsring
Freesbewerking

Lasercladden

2: genereren van een kraag
zonder support geometrie
Lasercladden

Aerospace:
Reparatie van een rotorschoep
Materiaal: Inconel
3

3: invoegen van flensboringen

Prot
otyp
e op
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o
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coating

de h

Lasercladden

Gereedschap- en matrijsbouw:
Wals met slijtvaste coating
Materiaal: Stelliet

5: constructie van 12 aansluit
steunen

4: constructie van een trechter

Freesbewerking

6: frezen van de complete
binnencontour

Uitvoerbaarheid van 3D contouren met ondersnijdingen: bijv. voorbereiding
van een kraag zonder support geometrie (foto 2), produceren van een kegel
(zie foto 4). De flexibele wissel tussen laser- en freesbewerking maakt de
directe bewerking van componenten mogelijk die niet meer toegankelijk zijn
aan het eindproduct (zie foto 3).

technische gegevens

LASERTEC

Werkbereik X / Y / Z: 650 / 650 / 560 mm; max. werk
stukafmeting (5-assig): ø 500 × 350 mm; max. laadgewicht (5-assig): 600 kg (1.000 kg); min. opstelplaats
(alleen machine): ca. 7,9 m²; besturing: 19" ERGOline®
met Operate 4.5 op SIEMENS 840D solutionline
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DMU 70 ecoline
De perfecte synthese uit functionaliteit
en techniek met NC-zwenkrondtafel voor
de 5-zijdige bewerking en moderne
3D-besturingstechnologie in de standaard!

C-as

360 °

B-as

– 10 ° / + 95 °

SLIMline® met
HEIDENHAIN TNC 620

Veelzijdig: moderne
besturingstechnologie
met 3D-simulatie

NIEUW! DMU 70 ecoline
5-zijdige bewerking
met gepatenteerde
NC-zwenkrondtafel

12

Gepatenteerde NC-zwenkrondtafel met digitale
aandrijving voor de 5-zijdige bewerking. Robuuste,
servicevriendelijke spil met toerentalbereik tot
12.000 omw./min. reeds in de standaard – optioneel
uit te breiden voor interne gereedschapkoeling.

SLIMline® met Operate 4.5
op SIEMENS 840D solutionline

highlights van de dmu 70 ecoline
_ Krachtige hoofdspil toerentalbereik
tot 12.000 omw./min. (13 / 9 kW, 83 / 57 Nm,
40 / 100 % ID)
_ Grote verplaatsingen: X / Y / Z:
750 / 600 / 520 mm
_ IJlgang lineaire assen: 24 mtr./min.
_ Gereedschapmagazijn 32 plaatsen SK40
ketting met kokers en dubbele grijper
incl. instelhulp voor de hoofdtijdparallelle
werkstukbelading
_ Hoogste efficiëntie- NC-zwenkrondtafel
met digitale aandrijving voor de 5-zijdige
bewerking
_ 3D quickSET®*
Toolkit voor het controleren en corrigeren
van de kinematische nauwkeurigheid
* optie

technische gegevens

vanaf €

144.900,–

Verplaatsing X / Y / Z: 750 / 600 / 520 mm; ijlgang
lineaire assen: 24 mtr./min.; krachtige spil met toerentalbereik tot 12.000 omw./min.; 83 / 57 Nm, 13 / 9 kW
(40 / 100 % ID); gereedschapkettingmagazijn met kokers
en dubbele grijpers 32 plaatsen
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NLX-, CTX- en NEF universeel draaien – nu ook met
Benchmark in de Turn & Mill compleetbewerking:
CELOS
Automatendraaien met het nieuwe
CTX TC en NTX
Infiniti Red Bull Racing:
technologiecentrum locatie Italië
wereldkampioen met 5-assige technologie van DMG MORI

Technologieën en
succes verhalen
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NLX – 9 modellen
in verschillende
uitvoeringen.
Sinds de introductie van de NLX-bouwserie eind
2010 zijn er reeds meer dan 3.000 verkocht. De NLX-bouwserie biedt de gebruikers maximale prestaties, flexibiliteit en betrouwbaarheid. De geïntegreerde koelmiddelcirculatie in het machinebed zorg voor betere thermische
stabiliteit. De vlakgeleidingen in alle assen dienen als perfecte basis voor het high performance draaien.
Bovendien overtuigt speciaal de voor korte draaidelen
tot maximaal 500 mm lengte ontwikkelde NLX2500/500
door een kleine opstelplaats en hoge stijfheid. De nieuwe
NLX3000MC/1250 biedt de gebruikers bij draailengtes
tot 1.250 mm de BMT®-Revolver met geïntegreerde gereedschapaandrijving voor uitstekend freesvermogen. Twee
karakteristieke kenmerken van de NLX4000BY/1500 zijn
het grote werkbereik in de X-as van max. 315 mm (in de
MC-versie 365 mm) en de brillen tot max. 350 mm doorsnede en in de variaties met Y-as de draaidiameter van max.

500 mm (in de MC-versie 600 mm). De NLX4000BY/1500
overtuigt met een zeer compact ontwerp voor de bewerking
van grote draaidelen met aangedreven gereedschappen
tot maximaal 4.000 omw./min. (10.000 omw./min.)* en
Y-as. Voor maximaal verspaanvermogen zorgt 3.225 Nm
koppel van de hoofdspil in de uitvoering als type B (type
A = 1.910 Nm). De NLX2500SY/700 wordt voor de Europese markt ook op locatie van der GILDEMEISTER Italiana
S.p.A. in het Italiaanse Brembate di Sopra bij Bergamo gebouwd, vanaf mei eveneens in het nieuwe ontwerp en met
CELOS. Alle drie NLX-wereldpremières worden met CELOS
21,5" ERGOline® en MITSUBISHI gepresenteerd op de
EMO en zijn vanaf april 2014 leverbaar.

Hoogste precisie door directe meetsystemen
van Magnescale met 0,01 µm resolutie.

Efficiënte compleetbewerking met
aangedreven gereedschappen, tegenspil
en Y-as aan de NLX2500SY/700.

De succesvolle NLX-bouwserie met meer
dan 3.000 geïnstalleerde machines.
NLX2500/500
Perfect 2-assig
draaien op 3,5 m2
voor werkstuk
lengtes tot 500 mm

highlights van de nlx-bouwserie
_	Geïntegreerde koelmiddelcirculatie in het machinebed voor verbeterde thermische stabiliteit
_	Vlakgeleidingen in alle assen voor hoogste
belasting
_	Met BMT®-Technologie (revolver met geïntegreerde aandrijfmotor), freesvermogen vergelijkbaar met dat van bewerkingscentra
_	Leverbaar in diverse uitvoeringen (bijv. met
aangedreven gereedschap, Y-as, krachtige
tegenspil)

BMT® Built-in Motor Turret – verbeterd
freesvermogen met maximaal 100 Nm koppel
en verbeterde nauwkeurigheid frezen.

Het succesvolle model van de NLXserie, de NLX2500 biedt DMG MORI
nu ook met 500 mm draailengte. Een
maximale draaidiameter van 460 mm en
verplaatsing van 260 en 500 mm in Xen Z-richting maken de NLX2500/500
tot een veelzijdig instrument in de
draaibewerking. Het geoptimaliseerde
machine ontwerp heeft een klein
opstelvlak (3,5 m2).

Voor elke gebruiker de juiste oplossing –
9 machinemodellen met 29 variaties.
Draailengte
(mm)
1500

1250

700

500

NLX
4000/ 1500*

NLX
2500/ 1250

NLX
3000/ 1250*

MC, Y, SMC, SY

MC, Y

NLX
2500/ 700

NLX
3000/700

NLX
4000/ 750

Turning
MC, Y, SMC, SY

Turning
MC, Y

Turning
MC, Y

NLX
1500/ 500

NLX
2000/ 500

NLX
2500/ 500*

MC, Y, SMC, SY

MC, Y, SMC, SY

Turning

6"

8"

10 / 12"

Turning
MC, Y

Maat klauwplaat
12"

15 / 18"

Direct leverbaar met MAPPS IV
en 10,4" TFT scherm.**
* leverbaar vanaf april 2014 alleen in het nieuwe ontwerp en CELOS; ** 19" voor
NLX4000; Turning = vaste gereedschappen; MC = aangedreven gereedschappen,
Y = aangedreven gereedschappen en Y-as; SMC = aangedreven gereedschappen
en tegenspil; SY = aangedreven gereedschappen, Y-as en tegenspil

white version
Het nieuwe ontwerp van
DMG MORI is zonder
meerprijs verkrijgbaar in
“BLACK” of “WHITE”.

technische gegevens
Max. diameter: 460 mm; max. draailengte:
500 mm; stangendoorlaat: 80 mm; toerental:
3.500 omw./min. in de standaard; aandrijf
vermogen: 18,5 kW; 10-voudige revolver
(optioneel 12-voudige revolver)
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Optionele revolver: TRIFIX®-precisie-snelwisselsysteem.
TRIFIX® maakt gereedschapombouw in < 30 sec. bij een
herhalingsnauwkeurigheid van < 6 μm mogelijk.

NLX2500SY/700
6-zijdige bewerking
door inzet van hoofden tegenspil en
revolver met 100 mm
Y-verplaatsing

Geïntegreerde koelmiddelcirculatie in het machinebed voor verbeterde thermische stabiliteit.
30 % bredere, zeer stabiele vlakgeleidingen maken high performance draaien mogelijk,
bijv. 80 mm breedte bij de NLX2500.

Het succesvolle model NLX2500SY/700
met tegenspil en Y-as staat voor een
efficiënte complete bewerking in één
opspanning of van de stang. De revolver
is in de standaard uitgerust met
BMT60-interface en kan optioneel met
VDI TRIFIX® (12-voudig) worden
voorzien. Toerental: 10.000 omw./min.

NLX4000BY/1500
Efficiënte complete bewerking van grote werkstukken tot
500 mm doorsnede (600 mm
doorsnede zonder Y-as)

BMT®-Technologie voor uitstekend
freesvermogen van de aangedreven
gereedschappen met 4.000 omw./min.
(10.000 omw./min. optie) M30 tapping
door maximaal 100 Nm koppel, brede
geleidingsbanen in de Z-as, grote
verplaatsing in de X-as, brillen tot
max. ø 350 mm.

tot 1
0%
koer
s voo
rdee
l
d
technische gegevens
Max. draaidiameter: 366 mm (460 mm draaidiameter
zonder Y-as); max. draailengte: 705 mm; stangendoorlaat: 80 mm; hoofdspil: 4.000 omw./min.; 18,5 kW;
tegenspil: 6.000 omw./min.; 11 kW; 12-voudige revolver
(optioneel 10, 16, 20-voudige revolver); toerental
aangedreven gereedschappen 10.000 omw./min.

e bes
te te
chno
voor
logie
de b
este
prijs

* Verzeker u van 10% koers
voordeel door de actuele
ontwikkeling van de YEN

*
technische gegevens
Max. draaidiameter: 500 mm (Turning & MC-versie: 600 mm);
max. draailengte: 1.500 mm; max. stangendoorlaat: 164 mm;
toerental 1.500 omw./min.; aandrijfvermogen: 37 kW;
10-voudige revolver (optioneel 12-voudige revolver);
toerental aangedreven gereedschappen 4.000 omw./min.
met 100 Nm specificatie (10.000 omw./min. als optie)
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CTX alpha en CTX beta –
Hightech universeel draaien
met lineaire aandrijving,
Direct Drive en TRIFIX®.
De universele CTX alpha en beta bouwserie biedt de
gebruiker een hoge mate aan flexibiliteit, ergonomie en
nauwkeurigheid. Door de flexibele en modulaire bouwwijze kunnen de machines geheel worden gebouwd volgens
wens van de klant, van bewerking van eenvoudige klauwdelen tot aan complete bewerking. Voor een maximaal
verspaanvermogen zijn bijv. de spilmotoren tot 770 Nm
verkrijgbaar.
Voor hoogste continue precisie is lineaire aandrijving in de X-as verkrijgbaar die optioneel is voor CTX beta
machines. Deze zorgt met een versnelling van 1 g ook voor
hoogste dynamiek bij de bewerking. Reeds in de standaard
beschikken de machines over directe meetsystemen in
de X-as en vloeistofgekoelde spilmotoren voor een maximum aan thermische stabiliteit. Highlight voor echte
freesbewerking is de optionele Direct Drive Revolver met

een toerental van maximaal 12.000 omw./min. (CTX beta:
10.000 omw./min.) en een koppel tot maximaal 34 Nm
(CTX alpha: 20 Nm). Deze revolver beschikt reeds in de
standaard over het TRIFIX®-Precisie-snelwisselsysteem
voor ombouw van het gereedschap van < 30 seconde. De
belangrijkste opties zijn hier ten eerste voor de excentrische bewerking het uitbreidingspakket Y-as met 120 mm
slag (CTX alpha: 80 mm). Ten tweede het pakket 6-zijdige
compleetbewerking, inclusief tegenspil, Y-as en een sterrevolver met TRIFIX®.
Bezoek ons op de
huisshow in Bielefeld van 13 t/m 16 mei 2014

Pakket voor de 6-zijdige complete bewerking incl. hoofd- en
tegenspil en Y-as met 120 mm slag (CTX alpha 500 met 80 mm)
en sterrevolver met TRIFIX®.

highlights van de ctx alpha 500
CTX alpha 500
Excentrische bewerking
door Y-as* met 80 mm slag*

Leverbaar vanaf april 2014: CELOS
van DMG MORI met 21,5" ERGOline®
en SIEMENS, direct leverbaar met
19" ERGOline® met Operate 4.5
op SIEMENS 840D solutionline of
HEIDENHAIN CNC PILOT 640

vanaf €

129.100,–

_	Direct Drive* Revolver met
12.000 omw./min. en 20 Nm voor
hoogste verspaanvermogen
_	Krachtige draaibewerking van
werkstukken tot ø 210 × 525 mm
door hoofdspil met 170 Nm
* Optie

highlights van de ctx beta 800 linear
CTX beta 800 linear
Lineaire aandrijving in de
X-as met 1 g versnelling en
hoge langdurige precisie
Leverbaar vanaf juni 2014: CELOS
van DMG MORI met 21,5" ERGOline®
en SIEMENS, direct leverbaar met
19" ERGOline® met Operate 4.5
op SIEMENS 840D solutionline of
HEIDENHAIN CNC PILOT 640

_	Krachtige draaibewerking van werkstukken tot ø 410 × 850 mm door hoofdspil
met 770 Nm*
_	Grote werkruimte voor het gebruik van
spanklauwen* tot ø 400 mm en brillen*
tot ø 200 mm
* Optie

technische gegevens

technische gegevens

Stangenbewerking tot ø 65 mm; 525 mm max.
draailengte en 200 mm max. werkstukdiameter;
hoofdspil ISM 52 PLUS met 6.000 omw./min.;
170 Nm; 27 kW; 12-voudige VDI 30 revolver,
5000 omw./min., 5,4 kW en 16 Nm

Stangenbewerking tot ø 76 mm; 850 mm max.
draailengte en 410 mm max. werkstukdiameter;
hoofdspil ISM 76 met 5.000 omw./min., 380 Nm,
34 kW; 12-voudige VDI 40 revolver, 4.000 omw./min.,
11,3 kW en 28 Nm, plus 6 blocktool gereedschappen
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CELOS van DMG MORI met 21,5" ERGOline® en SIEMENS voor eenvoudige
werkplaatsprogrammering door 3D-besturingstechnologie.
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NEF 400 –
Beste performance
in deze klasse
met geïntegreerde
spilmotor.

De 5e generatie van de NEF-serie markeert
met de NEF 400 en NEF 600 de instap in de wereld
van de universele draaimachines en biedt de beste
techniek voor een unieke prijs. Daarbij worden nog
de beste componenten uit Duitsland, zoals bijv. besturingen, meetsystemen, hydrauliek, spillen en
revolvers gebruikt. Reeds in de standaard beschikt
de NEF 400 over een vloeistofgekoelde geïntegreerde spilmotor. Optioneel kan de machine ook
met een revolver met 6 aangedreven gereedschappen worden voorzien, incl. een C-as voor de hoofdspil. Een ander highlight is de groter werkruimte die
de bewerking mogelijk maakt van werkstukken tot
ø 350 × 650 mm – bij slechts 4 m² opstelruimte.
Sterrevolver met TRIFIX®-precisie-snelwisselsysteem voor < 30 sec.
gereedschapombouw en < 6 µm herhaalnauwkeurigheid.

Lineaire aandrijving –
minimale onderhouds
kosten, maximale precisie
en productiviteit.

Geïntegreerde en vloeistofgekoelde spilmotor met 340 Nm voor
hoogste verspaanvermogen en temperatuur stabiliteit.

highlights van de nef 400
NEF 400
Bewerking van werkstukken
tot ø 350 × 650 mm op
slechts 4 m² opstelruimte

_	Nieuwste 3D-besturingstechnologie:
CELOS van DMG MORI met 21,5" ERGOline®
en SIEMENS (vanaf KW 3 / 2014)
_	Alternatief 19" ERGOline® met Operate 4.5 op
SIEMENS 840D solutionline en ShopTurn 3G
of HEIDENHAIN CNC PILOT 640
_	Maximum nauwkeurigheid door geïntegreerde
C-as met 0,001 ° resolutie (optie)
_	Grote werkruimte voor werkstukken tot ø 350 ×
650 mm op slechts 4 m² opstelruimte
_	
Optimale ergonomie en toegankelijkheid, slechts
289 mm ingrijpdiepte tot aan hoofdspil
_	Vloeistofgekoelde geïntegreerde spilmotor voor
maximale temperatuur stabiliteit

5 jaar garantie op de lineaire aandrijving
1 g versnelling en 60 mtr./min. ijlgang
Maximum continue nauwkeurigheid, nauwelijks slijtdelen
Hoge versnelling, geen mechanische overbrengingselementen
_ Gering onderhoud, lage life cycle costs
_ Verlaging van de productiekosten, door hoge dynamiek
en beschikbaarheid
_ Beschikbaar voor alle CTX beta universele draaimachines
_
_
_
_

inclusief
Inclusief gereedschapkoffer HORN

Waarde vanaf € 2.390,–

technische gegevens

vanaf €

82.900,–

Stangenbewerking tot ø 65 mm; 650 mm max.
draailengte en 340 mm max. werkstukdiameter;
hoofdspil ISM 65 met 4.500 omw./min., 340 Nm,
11,5 kW; 12-voudige VDI 30 revolver
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CTX TC –
Turn & Millcomplete
bewerking.
CTX TC – 5-assig universeel draaien van werkstukken tot
ø 700 mm en tot 3 mtr. draailengte, 6-zijdige complete
bewerking door optionele tegenspil.

De CTX TC en
CTX TC 4A-bouwserie
in één oogopslag
Draailengte 850 mm
Draailengte 1.300 mm

UNIVERSEEL: CTX TC

CTX TC 4A – 5-assig productiedraaien met hoofd- en tegenspil,
en extra onderste revolver; revolver optioneel met Direct Drive
aandrijving voor toerental tot 10.000 omw./min.

PRODUCTIE: CTX TC 4A

Hoofd- en optionele tegenspil

Hoofd-, tegenspil en extra revolver

beta

gamma

beta

gamma

ø 500 mm

ø 700 mm

ø 500 mm

ø 700 mm

CTX beta 800 TC

–

–

–

CTX beta 1250 TC (linear)

CTX gamma 1250 TC (linear)

CTX beta 1250 TC 4A

CTX gamma 1250 TC 4A (linear)

ø 550 mm
Draailengte 2.050 mm

CTX beta 2000 TC

CTX gamma 2000 TC (linear)

–

CTX gamma 2000 TC 4A (linear)

Draailengte 3.050 mm

–

CTX gamma 3000 TC

–

CTX gamma 3000 TC 4A

highlights van de ctx gamma 2000 tc linear

5 jaar garantie

CTX gamma 2000 TC linear
6-zijdige complete bewerking
van werkstukken tot ø 700 mm

Meer vermogen, hogere nauwkeurigheid.
5 jaar garantie op lineaire motoren, maximum
continue nauwkeurigheid en dynamiek.

_	6-zijdige complete bewerking door hoofd- en
tegenspil*, tegenspil bij TC 4A in de standaard
_	
5-assige simultane bewerking door Direct Drive
B-as met ±120 ° draaibereik in combinatie met
technologie-cyclus*
_	Y-as met ±200 mm slag voor excentrische
bewerking
_	Draai-freeskop met 12.000 omw./min., optioneel tot 18.000 omw./min. of 8.000 omw./min.
met 160 Nm
_	Gebruik van brillen* voor werkstukken tot
ø 460 mm en spanklauw* tot ø 630 mm
_	
CTX gamma 2000 TC 4A linear: tweede gereedschaphouder als 12-voudige VDI 40 revolver met
TRIFIX®-precisie-snelwisselsysteem, optioneel
als Direct Drive revolver met 10.000 omw./min.
en 34 Nm
* Optie

inclusief
technische gegevens
Inclusief gereedschapkoffer
HORN / LMT / SCHUNK

Waarde vanaf € 5.390,–

leverbaar vanaf 4 e kwartaal 2014:
CELOS van DMG MORI met 21,5" ERGOline ® en
SIEMENS, direct leverbaar met 19" ERGOline ®
met Operate 4.5. op SIEMENS 840D solutionline.

max. draailengte: 2.050 mm; max. werkstukdiameter:
700 mm; Y-slag ±200 mm; hoofdspil ISM 102 met
4.000 omw./min.; 770 Nm, 45 kW; HSK-A63 draaifreespil met 12.000 omw./min., 100 Nm, 22 kW;
verticaal gereedschapmagazijn met 36 plaatsen,
optioneel kettingmagazijn tot max. 180 plaatsen
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Bewerking van een zuiger met freesspil en gedraaide tegenspil.

NTX1000/SZM:
Turn & Mill-complete
bewerking van
complexe enkelen seriedelen.

De machines uit de NTX-serie zijn
compacte geïntegreerde frees-draaicentra
en zijn voor bewerkingen in de medische
techniek, op het gebied van lucht- en ruimtevaart, in het medische bereik, de horloge-industrie en de halfgeleiderindustrie
geschikt. Drie van onze oorspronkelijke
technologieën maken een uitstekende bewerking met hoge precisie en efficiëntie
mogelijk. De NTX-serie staat voor maximale productiviteit.

Betrouwbare productie van polygonale verbindingen
op een CTX beta 1250 TC 4A in slijpkwaliteit.

KAMPF Schneid- und
Wickeltechnik GmbH & Co. KG
Turn & Mill complete bewerking
combineert vijf machines in één.
Het hoofdkantoor van KAMPF Schneid- und Wickeltechnik
GmbH & Co. KG in Wiehl bij Keulen geldt als technologische leider
op het gebied van de snij- en wikkeltechniek voor de productie en
verwerking van bijv. kunststoffolies, composiet materialen, laminaat
of aluminiumfolie. Highlights zijn de faciliteiten voor dunste folie
vanaf materiaaldikte van 0,9 µm, die met snelheden tot 700 mtr./min.
worden geproduceerd. Naast dit innovatieproces overtuigt KAMPF
ook door een hoge competentie in de mechanische productie, die in
het filiaal in Dohr in de Eifel is ondergebracht. En juist hier zorgt sinds
kort een Turn & Mill-bewerkingscentrum CTX beta 1250 TC 4A
voor furore. Uitgevoerd met tegenspil, krachtige freesspil als B-as en
12-voudige revolver als extra gereedschaphouder met aangedreven
gereedschappen en Y-as, kon de nieuwe investering de kosten voor
een aandrijfas halveren. Achtergrond en besparingseffect beschrijft
Stephan Schleicher als plant manager in Dohr: “De polygonale verbinding als hoofdaandrijf element stelt extreem hoge eisen aan precisie en oppervlaktekwaliteit, wat in het verleden een slijpproces
onvermijdelijk maakte. DMG MORI was de enige leverancier, die
ons garandeerde, het werkstuk met de vereiste proceskwaliteit op
slechts één machine te produceren.” Hiervoor liet KAMPF de complete bewerkingsopgave over aan de specialisten van DMG MORI –
inclusief keuze van gereedschappen, spanmiddelen en het maken
van programma’s. “Wij hebben het referentiedeel in Bielefeld afgenomen en extern gemeten en gecontroleerd,” herinnert de plant
manager en zegt: “Alle tests lagen duidelijk binnen de toleranties
en werden zelfs in moeilijke werkomstandigheden bereikt. Terwijl
we vroeger op vijf machines inclusief slijpbewerking moesten
produceren, kunnen wij de assen nu compleet produceren op de
CTX beta 1250 TC 4A!”

– 25 °

– 195°

Botsingsvrije parallelle bewerking met freesspil en revolver door
draaibare tegenspil. Draaibereik tot –195 ° voor werkstukontlading.

highlights van de ntx1000/szm
NTX1000/SZM
Hoog efficiënt geïntegreerd
frees- / draaicentrum

_	DDM-technologie (Direct Drive Motor) aan
de B-as en BMT-technologie (revolver met
geïntegreerde aandrijfmotor voor aangedreven
gereedschappen)
_	40 % minder opstelruimte vergeleken met
vorige modellen
_	ORC-Technologie (Oktagonal Ram Constructie)
aan de Y-as voor uitstekende dempingseigenschappen en thermisch-symmetrische opbouw
_	Verschillende uitbreidingen zijn mogelijk
_	ESPRIT CAM software in de standaard
_	NTX1000 ook met Operate 4.5 op SIEMENS
840D solutionline beschikbaar

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

Draaidiameter: ø 370 mm; draailengte: 450 mm; Y-as: ±105 mm;
hoofdspil: aandrijfvermogen max.: 11 kW; toerental max.:
6.000 omw./min.; gereedschapspil: opname Capto C5, toerental:
12.000 omw./min. (HSC optioneel: 20.000 omw./min.); aandrijf
vermogen max.: 7,5 kW
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TWIN-concept: 2 onafhankelijke werkruimtes door
dwarsslag van de tegenspil-losse kop-combinatie.

draai-technologie

CTX beta 4A –
30 % kortere stuktijden
door het gepatenteerd
TWIN-concept met
2 onafhankelijke werk
ruimtes.

draai-technologie

NZX1500 en
NZX2000 –
Productiedraaien
met max. 3 revolvers
en 3 Y-assen.
X1

Kernpunt van de CTX beta 800 4A en CTX beta 1250
4A is het gepatenteerde en het duizendmaal bewezen
TWIN-concept. Het unieke werkruimteconcept met twee
revolvers en de dwarsslag van de tegenspil-losse kop-combinatie maakt parallelle en botsingsvrije bewerking mogelijk in twee onafhankelijke werkruimtes. Extra kunnen
asdelen in de hoofdspil worden ondersteund. De werkruimte biedt de mogelijkheid werkstukken tot een diameter
van 340 mm te bewerken, bij een draailengte tot 800 c. q.
1.200 mm. In combinatie met maximaal 2 Y-assen (onder
optioneel) kunnen zelfs complexe klauw- of stangdelen
hoogproductief vervaardigd worden. De machine beschikt
over twee VDI 40 revolvers met een totaal 24 aangedreven gereedschappen en het TRIFIX®-precisie-snelwisselsysteem.

X3

Z1
Z3

Revolver 1
C1

Y1

Revolver 3

Y3
X2

C2

B
Z2

Y2
Revolver 2
TWIN-concept voor de botsingsvrije bewerking in twee onaf
hankelijke werkruimtes met twee revolvers en losse kop.

NZX2000/800STY3 met hoofdspil,
tegenspil en 3 revolvers incl. 3 Y-assen.

highlights van de ctx beta 800 4a
CTX beta 800 4A
Gepatenteerd en duizendmaal bewezen TWINconcept met twee onaf
hankelijke werkruimtes

technische gegevens
Max. draailengte: 800 mm (CTX beta 1250 4A: 1.200 mm);
max. werkstukdiameter: ø 340 mm; Y-slag ±60 mm;
hoofd- en tegenspil ISM 76 synchro met 5.000 omw./min.,
360 Nm, 32 kW; tweei VDI 40 revolvers met TRIFIX®,
4.000 omw./min., 28 Nm, 11,3 kW

_	Y-as aan beide revolvers (boven
±60 onder* ±40 mm)
_	Twee VDI 40-sterrevolvers met 24 aangedreven gereedschappen en VDI 40
TRIFIX®-precisie-snelwisselsysteem
_	Direct Drive* Revolver met
10.000 omw./min., 14,2 kW en 34 Nm
_	19" ERGOline® met Operate 4.5 op
SIEMENS 840D solutionline met
ShopTurn 3G
* Optie
	

	ctx beta 800 4a
met geïntegreerde handling:
_	NC-gestuurde be- en ontlading
met dubbele grijper
_ Werkstukmagazijn als carrousel band
_	Klauwdelen tot ø 250 × 160 mm
en max. 15 kg
_	50 % kortere neventijd door hoofdtijd
parallelle ontlading t. o. v. externe
laadportalen

NZX2000/800STY3
Hoogefficiënt productiedraaien met drie revolvers
voor serie-delen

technische gegevens
nzx1500 / nzx2000
Draaidiameter: ø 320 mm
Draailengte: 810 mm
Aantal revolvers: max. 3
Aantal Y-assen: max. 3
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ORC (Oktagonale Ram Constructie) maximale
stijfheid van de Y-as van de onderste revolver
bij de NZX1500 c. q. NZX2000.
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NZX4000 en
NZX6000 –
Hoogproductieve
bewerking van assen
met 2 revolvers.

De machines van de NZX-bouwserie zijn geschikt
voor de bewerking van assen met kleine diameters (NZXS-Serie) en voor de bewerking van complex gevormde,
lange en grote werkstukken met een grote diameter
(NZX4000, NZX6000). De machines uit deze serie garanderen een hoogefficiënte productie en productieve bewerking.
Magnescale meetsystemen
›› Hoge resolutie magnetische absolute lengte

meetsystemen
›› Meetnauwkeurigheid klasse ±3 µm
›› Condensatiewater- en oliebestendig
›› Stootvast tot 45 g
›› Dezelfde thermische uitzetting als staal c. q.
Hoogste precisie door directe meetsystemen
van Magnescale met 0,01 µm resolutie.

het machinebed uit gietijzer

highlights van de
nzx2000/800sty3
_	BMT®-Revolver voor freesbewerking tot 12.000 omw./min.
(6.000 omw./min. in de standaard)
_	Per revolver 16 aangedreven stations
_	Y-as voor alle drie de revolvers
met 110 mm verplaatsing
(optioneel verkrijgbaar)
_	ORC (Oktagonale Ram Constructie)
voor maximaile stijfheid van de Y-as
van de onderste revolver
_	IJlgang X / Y / Z: 30 / 20 / 50 mtr./min.

Een andere machine uit de NZX-serie NZX2500: hoogproductieve draai- en freesbewerking
van een krukas met 2 revolvers en een Y-as in de bovenste revolver.

highlights van de nzx4000 en nzx6000
NZX4000C/2000Y
Groot 4-assig draaicentrum
voor de efficiënte en productieve bewerkingen van grote
werkstukken tot 2 mtr. lengte

_	BMT®-Revolver, revolverkop met geïntegreerde
aandrijfmotor voor freesbewerking met tot
3.500 omw./min.
_	Y-as voor de bovenste revolver met 200 mm
verplaatsing (NZX4000 met 140 mm verplaatsing)
_	Spilboring voor de NZX6000 met ø 285, ø 375,
of ø 560 mm beschikbaar (NZX4000: ø 145, ø 185,
of ø 285 mm)

technische gegevens
nzx4000

technische gegevens
nzx6000

Draaidiameter: ø 660 mm
Draailengte: 1.000 / 2.000 / 3.000 mm
Aantal revolvers: 2
Aantal Y-assen: max. 1 (boven)

Draaidiameter: ø 900 mm
Draailengte 1.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 mm
Aantal revolvers: 2
Aantal Y-assen: max. 1 (boven)
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3 t/m 7 juni 2014 – Grand Opening van de compleet gemoderniseerde locatie van
GILDEMEISTER Italiana S.p.A. in het Italiaanse Brembate di Sopra bij Bergamo.

Wij nodigen u van harte uit voor de Grand
Opening in Bergamo in juni 2014.

GILDEMEISTER Italiana – Opening van
het nieuwe technologiecentrum en
de nieuwe productie voor single- en
multispil draai-automaten.
GILDEMEISTER Italiana S.p.A. in het Italiaanse
Brembate di Sopra bij Bergamo is het kenniscentrum
van DMG MORI, wanneer het om de rendabele bewerking
van rotatie symmetrische delen in grote series of massaproductie gaat. Productie-draaimachines met maximaal
3 revolvers en single-spilautomaten voor kort- en langdraaien behoren evenzeer tot de portfolio als de mechanische en CNC-gestuurde multispil draai-automaten. Verder
wordt hier de NLX2500SY/700 voor de Europese markt
gebouwd, die vanaf juni 2014 ook in het nieuwe ontwerp
en CELOS met MITSUBISHI verkrijgbaar is. In totaal is
deze locatie voor meer dan 15 mio. € compleet gemoderniseerd. Er is een nieuwe montagehal van meer dan
1.200 m² gebouwd en op ca. 1.000 m² is een nieuw tech-

nologiecentrum ontstaan waarin klantspecifieke tests en
oplossing worden ontwikkeld. Voor nog meer kwaliteit en
precisie is de mechanische productie nu op ±1 ° geconditioneerd. De productie beschikt nu bijv. over de volgende
nieuwe machines: DMC 125 U duoBLOCK® en DMC 160 U
duoBLOCK®, een DMC 100 H duoBLOCK® met 33-voudig
palletmagazijn en een CTX gamma 2000. Daarop worden
o. a. hoogprecisie componenten zoals machinebed voor
de multi-spil draai-automaten gemaakt. Door deze uitgebreide modernisering kunnen in de toekomst tot 380 machines en 100 NLX2500 machines worden gebouwd. De Grand
Opening vindt plaats van 3 t/m 7 juni 2014. Dan wordt
ook de SPRINT 20 | 5 gepresenteerd.
Hoogmoderne montage voor machines van de sprint-reeks, de
multi-spildraai-automaten GM en GMC en de NLX2500SY/700.

Hydraulica

Ventielblok
Materiaal: AISi 430F
Afmeting: ø 25 × 60 mm

Automotive

Stuurhuis
Materiaal: 4SS20
Afmeting: ø 21 × 129 mm
Gecentreerd middenblok voor maximale stijfheid bij
de bewerking van werkstukken tot ø 35 × 140 mm.

GMC 35 ISM –
multispil-draai-automaat met 65 % kortere
ombouwtijden door
CNC-technologie.

SWISSTYPEkit (optie) voor kortdraaien tot 80 mm en langdraaien
tot 240 mm; < 15 min. ombouwtijd van kort- naar langdraaien.

highlights van gmc 35 ism
_	Bewerking van hoogcomplexe werkstukken
met maximaal 56 gestuurde NC-assen
voor spil, slede, aangedreven gereedschap*,
U- en Y-assen*
_	Gecentreerd middenblok voor maximale
stijfheid bij de voorzijde bewerking
_	Aparte aandrijving van elke zesde hoofdspil
via een geïntegreerde spilmotor met C-as voor
optimale snijwaarde bij elke bewerking
_	Tot maximaal 6 aangedreven gereedschappen*
en 5 U-assen* voor de excentrische bewerking

SPRINT 20 | 8 linear
met SWISSTYPEkit voor
kort- en langdraaien
op één machine.

* Optie

nieuw: sprint 20|5

Zie blad 11
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Bewerking van lange werkstukken met 2 revolvers en TWIN-concept
voor de bewerking in twee onafhankelijke werkruimtes door dwarsslag
van de tegenspil-losse kop-combinatie.
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SPRINT 50 en
SPRINT 65:
met TWIN-concept,
3 revolvers, of 3
revolvers met B-as.

Meer dan 45 jaar ervaring
in het automatendraaien
_ 	4.500 wereldwijd geïnstalleerde
multspil-draai-automaten
_ 	4.000 wereldwijd geïnstalleerde
automatische draaimachines
_ 	50 application engineers voor
technologie en tijdstudies

182 °

158,5 °

– 23,5 °

3 gereedschaphouders voor de hoogproductieve bewerking van
korte werkstukken: botsingsvrije bewerking met 3 revolvers aan
de hoofd- en tegenspil.

Machinebouw / kortdraaien

Schijf
Materiaal: CK45
Afmeting: ø 24 × 50 mm

Medical / langdraaien

Uniek – 3 revolvers met B-as voor de bewerking van een negatieve
hoek; draaibereik van –23,5 tot +158,5 graden voor de hoekbewerking
met voordelige standaard gereedschappen.

highlights van de sprint 65 met twin-concept
SPRINT 65
met gepatenteerd en
duizendvoudig bewezen
TWIN-concept

_	TWIN-concept: dwarsslag van de tegenspil-losse
kop-combinatie voor de parallelle bewerking in twee
onafhankelijke werkruimtes
_	Stangenbewerking tot ø 90* mm, 65 mm in de standaard
_	Grote werkruimte, diepgatboren over 350 mm op de
hoofd- en tegenspil mogelijk
_	12-voudige VDI 30 revolver met TRIFIX®-precisie-
snelwisselsysteem
_	Hoogste verspaanvermogen door Direct Drive revolver
met tot 12.000 omw./min.
_	19" ERGOline® met Operate 4.5 op SIEMENS 840D
solutionline met ShopTurn 3G

Botschroef
Materiaal: Titanium
Afmeting: ø 6 × 45 mm (schroefdraad)

highlights van de sprint 20|8 linear
_	Lineaire aandrijving in de X1-as voor
1 g versnelling en hoogste continue
nauwkeurigheid
_	8 NC-assen en twee Y-assen in de standaard
_	Hoogste productiviteit, 2 gereedschappen
gelijktijdig inzetbaar
_	Automatische werkstukontlading voor
werkstukken tot 120 mm in de standaard
_	0,2 sec. spaan-tot-spaan-tijd voor lineaire
aandrijving met 1 g versnelling voor korte
neventijden
_	Stangenbewerking tot ø 25 mm (20 mm
in de standaard)

technische gegevens
Stangenbewerking tot ø 90 mm*, 65 mm in de standaard;
hoofdspil met 5.000 omw./min., 210 Nm en 31 kW;
tegenspil met 7.000 omw./min., 135 Nm en 24 kW;
2 × VDI 30 Direct Drive Revolver met 9.000 omw./min.
en 20 Nm (12.000 omw./min. optioneel), incl. TRIFIX®-
precisie-snelwisselsysteem
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“DMG MORI is a very important partnership for us.
Without that support none of the results that we see on
a sunday afternoon would be possible”
Christian Horner
Team Principal Infiniti Red Bull Racing

Video van interview
met Christian Horner:

www.dmgmori.com

Infiniti Red Bull Racing
Voor de 4e keer wereldkampioen
met techniek van DMG MORI.
In 2010 wint Sebastian Vettel voor de eerste keer
de Formule-1-World cup en bracht zijn Team Infiniti Red
Bull Racing samen met zijn teamgenoot Mark Webber
ook het constructeurs wereldkampioenschap. In het engelse Milton Keynes zorgen meer dan 500 medewerkers
ervoor, dat het dubbele succes nu al voor de vierde keer
op rij herhaald kon worden. De basis voor deze indrukwekkende vervolgserie zijn de jarenlange race-ervaring,
deskundigheid en de moderne technologische apparatuur – waaronder een aantal hightech-machines van
DMG MORI.
Wie succes wil hebben in de formule 1, moet in alle
disciplines weredkampioen zijn. Daarvan is Christian Horner, teamchef van Infiniti Red Bull Racing overtuigt en
prijst in dit verband op de eerste plaats zijn team achter de
coureurs. Maar het partnernetwerk moet ook voldoen aan
de extreem hoge eisen, want zonder deze is geen wedstrijd te winnen. Dat geldt voor Renault als motoren- of
Pirelli als bandenleverancier en voor Siemens op het gebied van de PLM software en DMG MORI als machineleve-

rancier in de mechanische productie.
Voor Al Peasland als verantwoordelijke voor het “technical partnership” is het cruciaal om optimaal gebruik te
maken van de technologische middelen in de productie.
Aan de ene kant is dat vanwege het beperkte budget, aan
de andere kant de uitdaging om indien mogelijk ook in de
ontwikkeling sneller te zijn dan de concurrentie. En hij is
ervan overtuigd: “Met de machines van DMG MORI kunnen wij onze complexe componenten ten eerste zeer
snel en ten tweede in hoogste kwaliteit en nauwkeurigheid maken.” De hoge productie-eisen bepalen bij Infiniti
Red Bull Racing zowel de interne en externe communicatie.
Aan de ene kant moeten ontwerpers en ingenieurs nauw
samenwerken, aan de andere kant zijn ook de technologische partners zoals DMG MORI verplicht, hun knowhow
op diverse vakgebieden bij te dragen. “Met de uitgebreide
kennis op het gebied van de verspaning is DMG MORI
een waardevolle partner voor ons geworden.”
Het machinepark van Infiniti Red Bull Racing omvat
20 CNC-machines van DMG MORI, daaronder alleen al
acht 5-assige machines uit de DMU eVo-serie, waarop

Machine shop bij Infiniti Red Bull Racing in Milton Keynes: Productie van hightech-componenten op de krachtige en dynamische duoBLOCK®-bewerkings
centra – grote kubische werkruimte voor werkstukken tot 2.500 kg en hoogste continu nauwkeurigheid door gepatenteerd duoBLOCK®-ontwerp.

precisie werkstukken voor wielophanging, hydrauliek, chassis en transmissie worden gemaakt. Bij Infiniti Red Bull
Racing zijn ze vooral onder de indruk van het intelligente
concept van de NC-gestuurde zwenkrondtafel van de
DMU-eVo centra. De tafel volgt in zijn bewegingen bijna
een menselijke hand, die het begrip voor en de overgang
naar 5-zijden technologie voor de medewerkers vereenvoudigd heeft. Voor grotere componenten zoals tandwielkasten uit koolstof zijn er ook adequate 5-assige oplossing
van DMG MORI in de vorm van de DMU 200 P en de DMU
125 P duoBLOCK®.
Analoog aan de verbetering van de rondetijden op de
baan heeft Infiniti Red Bull Racing sinds het gebruik van
de 5-assige freestechniek een soortgelijke ontwikkeling
meegemaakt in de productie. Daling van de tijdcycli is ook
het belangrijkste criterium, om recht te doen aan het hoge
succes en deadlines.

5-assige bewerking met NC-zwenkrondtafel op een DMU 60 eVo linear.
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Success Story

monoBLOCK® Next Generation:
1.000 geleverde machines
een ontwerp – een succesverhaal.

Racing Technology

Voordelen van
dit werkstuk:
›› hoge dynamiek = korte
bewerkingstijden
›› groter draaibereik
–5 ° / +110 °
›› spiltoerentallen
tot 42.000 omw./min.

Astap voor de F1-wagen van Infiniti Red Bull
Racing gemaakt op een DMU eVo linear
Materiaal: Aluminium

Hetzij bij 5-assige simultaanbewerking bij
hoogdynamisch highspeed-frezen, bij geïntegreerd frees-draaien, bij het krachtig verspanen
of het gebruik bij de productieve onderdelenvervaardiging met drie tot vijf assen – de gereedschapmachines van de monoBLOCK® zijn voor
bijna alle branches een eersteklas hulp in de
concurrerende verspaning. Ook na 1.000 geïnstalleerde modellen geldt: monoBLOCK® machines zijn de veilige weg van de grondstof tot het
meesterwerk.

±120°

±120°

5-assige simultaanbewerking met zwenkrondtafel.

highlights van de 105 monoblock®
DMU 60 eVo linear
Dynamische 5-assige
bewerking met
zwenkrondtafel en
lineaire aandrijving
in de X- en Y-as

Geoptimaliseerd gantry ontwerp voor hoge
stabiliteit en grote werkruimte bij weinig
opstelruimte.
Dynamische zwenkrondtafel met groot
draaibereik van –5 ° / +110 °.
Lineaire aandrijving met hoogste dynamiek
voor verminderde bewerkingstijden en hoogste
precisie.
Uitgebreide basisuitvoering met 14.000 toeren
spil, NC-zwenkrondtafel, gereedschapmagazijn
met 30 plaatsen en directe meetsystemen.

DMU 105 monoBLOCK®
Hoogste maatvastheid
uit één stuk

_	Grote werkruimte voor werkstukken tot
ø 1.240 mm, 690 mm hoogte en max. 2.000 kg
bij zwenkrondtafel, zowel voor werkstukken
tot 1.400 × 1.240 × 690 mm en max. 2.500 kg
bij vaste tafel
_ Kraanbelading van bovenaf tot het midden
van de tafel in de standaard
_	Toegankelijkheid en ergonomie: deuropening
1.700 mm, hoofdtijdparallelle gereedschapbelading van voren en volledige toegankelijkheid
van voren ook bij automatisering
_	Weinig ruimte met 15 m2 opstelruimte SK50 /
HSK-A100 voor de DMU 105 monoBLOCK®
beschikbaar

monoBLOCK®-bouwserie
niet gepalletiseerd
DMU 65 / 75 / 85 / 105 / 125
monoBLOCK®
DMU 65 / 85 / 105 / 125
FD monoBLOCK®
DMU 75 monoBLOCK®

vanaf €

233.000,–

Palletversie
DMC 65 / 85 monoBLOCK®
DMC 65 / 85 FD monoBLOCK®

technische gegevens
Verplaatsing X / Y / Z: 600 / 500 / 500 mm;
ijlgang: 80 mtr./min.; tafelafmeting:
600 × 500 mm; laadgewicht: 400 kg;
spil: 14.000 omw./min., 18,9 kW, 100 Nm

technische gegevens
Verplaatsing X / Y / Z: 1.135 / 1.050 / 750 mm;
ijlgang: 40 mtr./min.; spiltoerental: 10.000 omw./min.;
vermogen: 13 kW; koppel: 83 Nm; grootte werkstuk:
ø 1.240 × 690 mm; werkstukgewicht: 1.500 kg;
gereedschapmagazijn: 30 (60 / 90 / 120 / 180) plaatsen
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DMF-bouwserie –
Machines met beweegbare kolom tot 6 mtr.
verplaatsing en 10 t
werkstukgewicht.

Met een slag tot 6 mtr. biedt de DMF-bouwserie een
hoge mate aan flexibiliteit in de productie. Hetzij voor de
zware verspaning van werkstukken tot 10.000 kg met
spillen tot 413 Nm, de 5-assige bewerking met geïntegreerde NC-tafel en B-as, de complete bewerking door
frees-draai-technologie of de serieproductie met twee
aparte werkruimtes. Een optionele lineaire aandrijving in
de X-as zorgt daarbij voor hoogste precisie en dynamiek
tot 80 mtr./min. ijlgang.

De DMF-bouwserie in één oogopslag:

Grote werkruimte voor maximale flexibiliteit
bij verschillende toepassingen.

Z
900 mm
700 mm

DMF 260
DMF 260

DMF 360

DMF 180
1.800 mm

2.600 mm

3.600 mm

DMF 600

highlights van de dmf-bouwserie
6.000 mm

X

700 mm
1.100 mm
Y

DMF 180
Maximale flexibiliteit van
de verticale bewerking
van lange delen tot aan
5-assige bewerking en
frees-draai-technologie

DMF 600 linear
6 mtr. verplaatsing in
de X-as en 10.000 kg
werkstukgewicht

_	Bewerking van lange, zware bouwdelen tot 6 mtr. en 10.000 kg
_	Zware verspaning met tot 413 Nm en SK50 / HSK-A100
_ Productie in twee werkruimtes met optionele werkruimte
scheidingswand
_	5-assige bewerking met B-as en geïntegreerde C-as
_	Frees-draaien tot 1.200 omw./min.
_ Thermosymmetrische beweegbare kolom voor hoge stabiliteit
over de totale verplaatsing
_	Standaardversie met schroefdraadaanrijving, dynamische versie
met lineaire aandrijving in de X-as
_	Motorspil 8.000 omw./min. (SK40), 14.000 / 18.000 /
10.000 omw./min.*
_	Korte span-tot-span-tijden door meebewegend gereed
schapmagazijn
_	INGERSOLL gereedschappakket voor de frees- en boorbewerking
* Optie

technische gegevens

technische gegevens

Verplaatsing X / Y / Z: 1.800 / 700 / 700 mm;
ijlgang: 40 (80) mtr./min.; spiltoerental:
8.000 omw./min.; werkstukgewicht: 1.500 kg;
gereedschapmagazijn: 30 (60 / 120) plaatsen

Verplaatsing X / Y / Z: 6.000 / 1.100 / 900 mm;
ijlgang: 80 / 60 / 60 mtr./min.; spiltoerental:
8.000 omw./min.; werkstukgewicht: 10.000 kg;
gereedschapmagazijn: 30 (60 / 120) plaatsen
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5-assige bewerking met geïntegreerde NC-tafel en B-as.
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5-assige simultane bewerking op en NVX5080II
met de optionele opzettafel 5AX-DDRT200X.

frees-technologie

NVX-Serie –
Verticale bewer
kingscentra met
uitstekende stijfheid
en duurzaamheid.

De NVX5000II werd ontwikkeld uit de NVX5000 serie
van premium machines. Deze verticale bewerkingscentra maken een hogere productiviteit en bediening mogelijk, daar de stijve machinestructuur werd aangehouden. Ze zijn met vlakke geleidingen met een uitstekende
trillingsdemping uitgevoerd.

Lineaire aandrijving in de X-as voor hoogste
precisie en ijlgang tot 80 mtr./min.

Koelmiddelcirculatie banen

technologie-integratie

ULTRASONIC 260:
Zeer efficiënte composietbewerking: 50 %
snellere productietijden met verminderde
proceskrachten door ULTRASONIC.

ULTRASONIC-compleetbewerking van een CFK-middenconsole
(800 × 400 × 250 mm); kantsnijden, boringen, tassen in < 4 min.

highlights van de nvx-bouwserie
NVX5080II
800 mm verplaatsing
in de X-as en 1.000 kg
werkstukgewicht

_	Uitstekende stabiliteit en demping door
gebruik van vlakgeleidingen in alle assen
_	Krachtige spil met 8.000 omw./min. in de
standaard – optioneel 15.000 omw./min.
bij ISO 50 opname, bij ISO 40-uitvoering:
13.000 omw./min. in de standaard, met
verhoogde spil 12.000 omw./min. en bij
HSC-uitvoering 20.000 omw./min.
_	Geïntegreerd koelsysteem in het machinebed
en de staander voor verbeterde thermische
stabiliteit*
_	Efficiënte 4- of 5-assige bewerking door
optionele Direct Drive (DDRT) opzettafel
* Optie

technische gegevens
Verplaatsing X / Y / Z: 800 / 530 / 510 mm;
tafelgrootte: 1.100 × 600 mm; belading:
1.000 kg; freesspil: 8.000 omw./min.
(15.000 / 20.000 omw./min. optioneel)
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Lineaire aandrijving met max. 80 mtr./min. ijlgang in alle assen in de standaard.

HSC-spil met as-, flens- en mantelkoeling.

De HSC 30 linear en HSC 70 linear stellen nieuwe
normen voor nauwkeurigheid en oppervlaktekwaliteit
in de gereedschap- en matrijzenbouw. Daarmee leidt
DMG MORI de 20-jarige HSC-historie met hoge snelheid
in een nieuwe dimensie. Uitstekende eigenschap is de
unieke hoge nauwkeurigheid op lange termijn onder
5 µm door het innovatieve koelconcept en de thermosymmetrische bouwwijze en de perfecte oppervlaktekwaliteit
van Ra < 0,15 door HSC-spillen met as-, flens- en mantelkoeling.
Daarbij opgeteld de bekende voordelen van de lineaire
motoren in alle assen voor hoogste dynamiek en met
5 jaar garantie. Afgerond wordt de uitvoering door talrijke
specifieke besturingscycli voor de HSC-techniek. De nieu-

we HSC linear machines zijn vanaf het 2e kwartaal 2014 verkrijgbaar met CELOS met 21,5" ERGOline® en SIEMENS.
Beide machines zijn bovendien leverbaar met Operate 4.5
op SIEMENS 840D solutionline of HEIDENHAIN TNC 640.
De nieuwe look in het nieuw machine ontwerp van DMG
MORI vormt het optische frame voor de innovatieve highlights op weg naar perfecte componenten.

Nieuwe HSC-bouwserie:
Hoogste nauwkeurigheid
op lange termijn < 5 µm
en oppervlaktekwaliteit
Ra 0,15 µm.

HSC Center, Geretsried bij München
Meer dan 2.500 bezoekers vertrouwen jaarlijks op onze knowhow en
informeren zich in het HSC-Center over de nieuwste technologieën en
strategieën in de gereedschap- en mouldprocesketen. Het dienstenpakket
omvat een groot aanbod aan seminars en workshops, scholingen en
klantspecifieke testen. Tevens bieden wij ondersteuning bij de problemen
rondom de HSC-bewerking.

HSC 30 linear
Hoogste precisie
op 4,5 m²

Verder beschikbaar in 2014:
HSC 20 linear, HSC 55 linear, HSC 75 linear, HSC 105 linear

HSC 70 linear
Precisie in een
nieuwe dimensie

Thermosymmetrische bouwwijze voor
hoogste precisie aan het onderdeel:
< 0,005 mm. Lineaire aandrijving in
X, Y, Z met 50 mtr./min. ijlgang en 1,2 g
versnelling en 40.000 toeren HSC spil met
as-, flens- en mantelkoeling in de standaard. 5-assige versie met zwenkrondtafel.

Thermosymmetrisch ontwerp voor hoogste
precisie aan het onderdeel: < 0,005 mm.
Lineaire aandrijving met 80 mtr./min. en
10 mtr./s² in alle assen in de standaard.
Precisiespillen met 40.000 omw./min. met
as-, flens- en mantelkoeling. Innovatief
koelconcept – tempereren van het machinebed, de aandrijving en geleidingen.

technische gegevens

technische gegevens

Verplaatsing X / Y / Z: 320 / 300 / 280 mm;
ijlgang: 50 mtr./min.; spiltoerental:
40.000 omw./min.; werkstukkgewicht: 200 kg;
gereedschapmagazijn: 30 (60) plaatsen

Verplaatsing X / Y / Z: 650 / 600 / 380 mm; ijlgang:
80 mtr./min.; spiltoerental: 18.000 omw./min.
(28.000 / 40.000); werkstukgewicht: 700 kg;
gereedschapmagazijn: 30 (60 / 120) plaatsen
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Thermo symmetrisch gantry-ontwerp en innovatief koelconcept.

5-assige precisiebewerking van geavanceerde materialen
(bijv.: saffierglas, zerodur, zirconia, siliciumcarbide / -nitride).

ultrasonic

ULTRASONIC 30 linear:
Hoogste contournauwkeurigheid en opper
vlaktekwaliteit van
Ra < 0,1 μm in geavanceerde materialen.
Innovatief koelconcept:
Thermosymmetrisch
gantry-ontwerp, HSCspil met as-, flens- en
mantelkoeling.

Met de ULTRASONIC 30 linear presenteert DMG MORI
een nieuwe 5-assige precisiemachine voor geavanceerde
materialen in op lange termijn stabiel gantry-ontwerp en
met holistisch temperatuurbeheer voor hoogste nauwkeurigheid en perfecte oppervlaktekwaliteit.
Door de ultrasoon ondersteunde slijpbewerking met
minimale proceskracht worden met de ULTRASONIC 30
linear oppervlaktekwaliteiten van RA < 0,1 µm mogelijk.
Lineaire aandrijving in X, Y, Z met versnellingen van
> 1,2 g en 50 mtr./min. ijlgang zorgen voor hoge dynamiek
en contournauwkeurigheid. De ULTRASONIC-Technologie
van SAUER is gebaseerd op een genormaliseerde HSK-
interface die een flexibele integratie mogelijk maakt in bijna
alle 5-assige freesmachines van DMG MORI.

±120°

ultrasonicoscillatie
20 – 50 kHz

ULTRASONIC

ULTRASONIC-werkingsprincipe: overlay van de standaard
gereedschaprotatie met een extra oscillatie in Z-richting.

highlights van de ultrasonic 30 linear

highlights van de hsc 30 / 70 linear

ULTRASONIC 30 linear
5-assige precisiebewerking
van geavanceerde materialen
met maximaal 40 % verminderd proceskrachten

_	Hoogste nauwkeurigheid op lange termijn
< 5 µm door innovatief koelconcept en thermo
symmetrisch gantry-ontwerp
_	Beste oppervlaktekwaliteit Ra < 0,15 µm door
HSC-spillen met as-, flens- en mantelkoeling
_	Lineaire motor in alle assen in de standaard
voor hoogste dynamiek en precisie met tot
80 omw./min. ijlgang en 60 maanden garantie
_	HAIMER gereedschaphouderpakket voor
hoogste precisie op het gebied van gereedschapklemming

Gereedschapen matrijsbouw

Gereedschapen matrijsbouw

Optische industrie

Matrijs voor automotive
Materiaal: 1.2714
Afmeting: 270 × 210 × 200 mm
Ra < 0,2 µm

Matrijs voor motorkap
Materiaal: 1.2312
Afmeting: 700 × 400 × 160 mm
Ra 0,25 µm

Gyroscoop
Materiaal: Zerodur (keramisch)
Bewerkingstijd: 12 uur

Gereedschapen matrijsbouw

Gereedschapen matrijsbouw

Horloge industrie

_	Complexe geometrieën in precisiedelen
voor optische- / horloge- / medische industrie
en de precisievorm bijv. uit zerodur, keramiek
en saffier
_	Tot 40 % verminderde proceskrachten door
ULTRASONIC
_	< 5 µm stabiliteit op lange termijn door
hoge precisie portaalbouwwijze en holistisch
temperatuurbeheer
_	Hoogdynamische, actief gekoelde lineaire
aandrijving in X, Y, Z met > 1,2 g
_	Flexibele 5-assige simultaanbewerking
met optimaal draaibereik van ±120 ° in
de B-as
Leverbaar vanaf juni 2014: CELOS van DMG MORI met 21,5"
ERGOline® en SIEMENS, direct leverbaar met 19" ERGOline®
met Operate 4.5 op SIEMENS 840D solutionline

technische gegevens
Krimptang
Materiaal: 1.2744
Afmeting: ø 48 mm
Ra 0,15 µm

Matrijs heuppin
Materiaal: 1.2343
Afmeting: 230 × 180 × 120 mm
Ra 0,22 µm

35

Horlogekast
Materiaal: saffierglas
Bewerkingstijd: 18 uur

Verplaatsing X / Y / Z: 320 / 300 / 280 mm;
ijlgang: 50 mtr./min.; versnelling: 12 m/s2;
spiltoerental: 40.000 omw./min.; tafelbelading:
max. 80 kg (5-assige versie)
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Freesspil met SK / BT50 en groot spillager voor hoge
verspaningsopbrengst (vanaf NHX5500).

frees-technologie

NHX-serie – Horizontale
bewerkingscentra met
superieure stijfheid,
beweeglijkheid en precisie.

Met de NHX presenteert DMG MORI een compact en snel horizontaal bewerkingscentrum voor
hoogproductieve serieproductie tot massaproductie
voor verschillende branches zoals de automobielindustrie en de algemene machinebouw. In de basissamenstelling zijn de NHX machines uitgevoerd met

DDM-technologie en directe meetsystemen voor alle
assen. Voor het gebruik met korte gereedschappen in
de buurt van het palletmidden is met het ontwerp van
de machine rekening gehouden – dit leidt tot hogere
stabiliteit in verschillende bewerkingen.

highlights van de nhx5000
NHX5000
Horizontaal bewerkings
centrum met hoogste
precisie en dynamiek

_	Machine voor 500 pallets met
maximaal 700 kg laadgewicht
(standaard 500 kg)
_	ISO 40 gereedschap tot 550 mm
lengte en 12 kg gewicht
_	Hoogste dynamiek door
60 mtr./min. ijlgang in X, Y en Z
_	Freesspil met 12.000 omw./min.,
optioneel verhoging koppel of
HSC-spil met 20.000 omw./min.
_	Directe meetsystemen van
Magnescale in de standaard

technische gegevens
Max. werkstukafmeting: ø 800 × 1.100 mm;
max. tafelbelading: 500 kg (700 kg)*; palletgrootte:
500 × 500 mm; gereedschapopname: ISO 40
* Optie

highlights van de nhx6300
NHX6300
Hoogprecies en snel
bewerkingscentrum met
uitstekende prestaties in
de zware verspaning van
grote werkstukken

_	Machine voor 630 pallets met
maximaal 1.500 kg laadgewicht
_	ISO 50 gereedschap tot 630 mm
lengte en 30 kg gewicht
_	Hoogste dynamiek door
60 mtr./min. ijlgang in X, Y en Z
_	Freesspil met 8.000 omw./min.,
optioneel verhoging koppel
of verhoogd toerental met
15.000 omw./min.
_	Directe meetsystemen van
Magnescale in de standaard

technische gegevens
Max. afmeting werkstuk: ø 1.050 × 1.300 mm;
max. tafelbelading: 1.500 kg; palletgrootte:
630 × 630 mm; gereedschapopname: ISO 50
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DMC 60 / 80 H linear:
Universele 5-assige
bewerking tot
maximaal 25 % meer
productiviteit en
nauwkeurigheid door
lineaire aandrijving.

highlights van de dmc 60 h linear
_	Lineaire aandrijving: hoge continue nauw
keurigheid, minimale onderhoudskosten en
5 jaar garantie op de lineaire aandrijving
_	Dynamiek: 100 mtr./min. ijlgang en
1 g versnelling
_	Precisie: < 4 μm circulaire nauwkeurigheid
en < 6 μm rondheid
_	5-assig vermogen: geïntegreerde
zwenkrondtafel
_	Powertrain Variant: directe belading
van boven
_	100 % hoofd- en neventijdparallel instellen:
slechts 2,5 sec. span-tot-span-tijd
_	Slecht 2,5 mtr. machinebreedte: ideaal
voor de opstelling in productielijnen; slechts
15,6 m² plaatsruimte met palletwisselaar

Variant met kogelomloopspil,
ijlgang van 60 mtr./min. in X, Y en Z
voor een gunstige instapprijs
_	Operate 4.5 op SIEMENS 840D solutionline
of HEIDENHAIN iTNC 530 HSCi
_	5-assige uitvoering voor de bewerking
negatieve hoek tot –25 °

vanaf €

CPP – drager palletmagazijn: uit te breiden tot maximaal 8 machines
en het gebruik van 2 instelplaatsen. Bedieningsvriendelijke software
gebaseerd op systeembesturing MCC-LPS III.

Productie in 3-ploegen van versnellingsbakken voor personenauto’s op
vijf hoogdynamische precisiecentra van het model DMC 60 H linear.

319.000,–

Success Story

SITEC GmbH –
Hoognauwkeurige 24 / 7 productie van versnellingsbakken op vijf DMC 60 H linear machines.
SITEC GmbH bestaat bijna 20 jaar als duits
topadres voor veeleisend verspanen van de meest verschillende materialen. De precisie bewerking van
standaard delen bijv. voor de personenauto- en vrachtwagenindustrie is ook een van de onderdelen net zoals
het 5-assige frezen van zeer complexe onderdelen. Voor
het in 3-ploegendienst maken van versnellingsbakken voor personenauto’s installeerde men onlangs vijf
hoogdynamische DMC 60 H linear precisiecentra en
bereikte sinds het eerste werkstuk een maximum aan
efficiëntie en nauwkeurigheid. Speciaal voor de extreem smalle vorm- en positietoleranties komt de kracht
van de directe aandrijving hier volledig tot zijn recht.
Naast de uitstekende kwaliteit van de horizontale centra biedt de installatie nog een bijzonderheid. Om alle

Contact: Sitec GmbH
Lingwiesenstraße 6, 70825 Korntal-Münchingen, Duitsland
info@sitec-praezision.de

nieuwe machines vanwege de krappe ruimte online op
te stellen, werden de koelmiddelinstallaties in samenwerking met DMG MORI op een podium geplaatst. Hierdoor konden de compacte horizontale centra met een
breedte van slechts 2,5 nog dichter naast elkaar worden
geplaatst, zonder de toegang tot de besturing en het
gereedschapmagazijn te beïnvloeden. De strakke productiesamenstelling verschaft samen met het geïntegreerd klemsysteem een groot rationaliseringseffect,
zoals manager Ulrich Sigloch verklaart: “De automatische klemming bespaart ons bij elke opspanning
2 minuten insteltijd. Samen met de kortere lijnen en de
verbeterde logistiek zijn nu 2 medewerkers per ploeg
voldoende om de 5 centra optimaal te benutten, terwijl
we daarvoor 3 medewerkers nodig hadden.”
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dmg process chain

DMG Process Chain –
Door CAD / CAM en 1 : 1
simulatie veilig en snel
naar het eindproduct.
Construeren met SIEMENS NX CAD, programmeren met
SIEMENS NX CAM en aansluiten 1 : 1 simulatie van het
NC-programma in de DMG Virtual Machine. Door de perfecte
verbinding van de modernste CAD / CAM technologie in het
draaien en frezen met exacte machinesimulatie wordt de
productiviteit van alle DMG MORI draai- en freesmachines
gemaximaliseerd.

dmg mori software solutions

Job Preparation
MORI MfgSuite
Eenvoudige programmering

highlights
_	Nauwkeurige machinemodellen worden
ter beschikking gesteld en maken een
storingsvrije machineconfiguratie mogelijk
_	Volledige integratie van de MAPPS
parameters
_	Virtuele machine-omgeving zoals bij
de echte machine
_	Volledige compatibiliteit met MAPPS /
MORI-AP gereedschapgegevens

MORI MfgSuite Post Processor
Wrijvingsloze programma-uitvoer

highlights
_	Universeel MORI-APT-CL-formaat, dat op
de verschillende MORI SEIKI machines
overgedragen kan worden
_	Integratie van het geteste standaard model
voor elke MORI SEIKI machine
_	Klantgerichte berichten-sjabloon die
aangepast kan worden op de specifieke
G-code uitgang van de klant

MORI MfgSuite NC-Simulatie
Krachtige machinesimulatie

highlights
_	MORI MfgSuite is een Windows applicatie
software, die bewerkingssimulaties met
een krachtige en hoge precisie botsings
bewaking uitvoert
_	Nauwkeurige modellen van MORI SEIKI
gereedschapmachines worden voor een eenvoudige configuratie standaard meegeleverd
_	Probleemloos gebruik van de MAPPS-
parameters
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programmering
siemens nx cad / cam
Dankzij de moderne NX CAD-technologie profiteert u van een uiterst snelle productie
georiënteerde modelvoorbereiding. NX CAM ondersteunt alle bewerkingen van uw
DMG MORI machine zowel in het draaien als ook in het frezen. De programma-uitvoer
via gecertificeerde postprocessoren garandeert de verwerking in het NC-bereik.
Nieuw: geoptimaliseerd draadsnijden bij draaien, perfecte ondersteuning van radiuscorrectie bij het frezen.

1 : 1 simulatie
dmg virtual machine
Na automatische overname van NC-programma’s en relevante bedrijfsmiddelen uit NX
in DMG Virtual Machine wordt dankzij de complete integratie van de besturing en de
exacte afbeelding van de machinegeometrie en – kinematica een unieke 1 : 1 machine
simulatie doorgevoerd. Botsingen en programmeerfouten worden herkend – en niet
slechts op de machine.
Nieuw: 30 % hogere simulatiesnelheid, 30 % hogere stabiliteit simulatie.

productie
dmg mori gereedschapmachines
Voor de realisatie van uw idee op een DMG MORI machine staat nu niets meer in de
weg. 100 % aanvaringsvrij vervaardigd u werkstukken op de machine van DMG MORI.
Dankzij SIEMENS en DMG MORI nu nog rendabeler, veiliger en sneller!
Nieuw: integratie van de universele draaimachine CTX beta 4A, integratie van de
draai- / freesmachine NTX1000.

Job Monitoring
DMG Service Agent
Hoge beschikbaarheid door tijdig onderhoud!

De DMG Service Agent is het intelligente onderhoudssysteem voor het verhogen van de beschikbaarheid
van uw DMG machine. Door de DMG Service Agent
wordt u vroegtijdig geïnformeerd over noodzakelijk
onderhoud en daarbij ondersteunt. De werkelijke machine looptijd wordt automatisch door PLC gelezen en
geregistreerd. Aan de hand van deze gegevens kunt u
onderhoud aan de machine uitvoeren.

Voordelen:
›› Automatisch activeren
van komende onderhouds- en servicewerkzaamheden
›› Vooraankondiging van
onderhoudswerkzaamheden met slijtdelen

€ 1.050,–

DMG MORI Messenger
Zo weet u altijd, wat er in uw productie gebeurt!

Stilstand verminderen – productiviteit verhogen: de
nieuwe DMG MORI Messenger maakt live toegang
mogelijk op gedetailleerde machinestatus – altijd en
overal. Door permanente online bewaking heeft u de
productie steeds in zicht en kunnen stilstandtijden
aanzienlijk verminderd worden.

Voordelen:
›› Overzichtelijke machine
live status
›› Analyse van machine
looptijd, stilstand en
storing

€ 1.050,– plus € 209,– voor elke aangesloten machine

40

intro

wereldpremières

technologieën

ecoline

systems

lifecycle services

DMG Programmer 3D
Turning – 50 % minder
set-up tijd voor multichannel machines.

Highlights
›› Programmacontrole vooraf in

de 3D-werkruimtesimulatie
›› Automatisch genereren van de

in de praktijk bewezen structuur
programmering
›› Stuktijdberekening per druk op
de knop
›› Verbinding met bestaande CAM-
systemen en aan de virtuele
machine (optie)

Met de DMG Programmer 3D Turning beschikt u over een programmeeren simulatiegereedschap met de mogelijkheid om doeltreffender te programmeren en aanvaring d. m. v. programmeerfouten op uw DMG draaimachine tot een minimum te beperken.

€ 15.700,–

Marktleider in lineaire techniek
Kogelomloopspindels

Lineaire geleidingen

Kruisrollenlagers

THK is pionier op het gebied van lineaire techniek en ontwikkelt voortdurend nieuwe
producten met micronprecisie en de hoogste stijfheid; de belangrijkste eisen van
werktuigmachinebouwers.
De lineaire geleidingen met kogel- en rollenkettingtechnologie maximaliseren de prestaties
van machines, bieden veel toegevoegde waarde door de hoogst mogelijke betrouwbaarheid
en de wereldwijde verkrijgbaarheid, verlagen de onderhoudsbehoefte en dragen bij aan een
schoner milieu door een lagere energiebehoefte en een lagere partikelemissie.
THK zal werktuigmachinebouwers blijven ondersteunen, niet alleen door het aanbieden van
haar originele en vertrouwde technologie, maar ook door het wereldwijd ontwikkelen van
nieuwe, vaak unieke technologie.

Dat klopt. Wat jij wil. Van eenvoudig tot complex, gebruik de
CAM software die dit mogelijk maakt.
Vijf-assen? Multi-task machines? Langdraaien? ESPRIT is
ontwikkeld voor de meest geavanceerde CNC machines.
En onze klantgerichtheid is als de kers op de taart. Onze
applicatie engineers staan altijd klaar om u te ondersteunen
met welke uitdaging dan ook.
WIJ STAAN ER KLAAR VOOR
DMG 2013_Mise en page 1 14/10/2013 14:42 Page 1
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Maak wat jij wil met ESPRIT.

GET MOVING

Sales Head Offices
THK Co., Ltd., 3-11-6 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8503, Japan, Tel: +81-3-5434-0351, thk@thk.co.jp
THK GmbH, Hubert-Wollenberg-Str. 13-15, 40878 Ratingen, Germany, Tel: +49 2102 7425 555, info.ehq@thk.eu
THK (Shanghai) Co., Ltd., 1002 Kirin Plaza, 666 Gubei Road, Shanghai 200336, China, Tel: +86-21-6219-3000, www.thk.com/cn/
THK India Privated Limited, 2nd Floor, 4/4, 1st Main Road, Industrial Town West of Chord Road, Service Road, Rajajinagar, Bangalore 560044, India, Tel: +91 80 23409934, thkindia@thkind.com
THK LM SYSTEM Pte. Ltd., 38 Kaki Bukit Place LM Techno Building, Singapore 416216, Tel: +65-6884-5500, www.thk.com/sg/
THK America, Inc., 200 East Commerce Drive, Schaumburg, IL. 60173, USA., Tel: +1-847-310-1111, chicago@thk.com

www.dptechnology.com
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Wereldpremière DMU 70 ecoline: 5-zijdige bewerking
met NC-zwenkrondtafel voor de beste nauwkeurigheden
CTX 450 ecoline / CTX 650 ecoline: de nieuwe compacte
machines voor klauwgrootte 250 mm en 400 mm met 3D
3D besturingstechnologie: grote
besturingstechnologie
keuze in het entry-bereik, Operate 4.5 ook voor ECOLINE
Energie-efficiëntie
reeds in de standaard

ECOLINE

DMU 50 ecoline

NIEUW // DMU 70 ecoline
5-zijdige bewerking met gepatenteerde
NC-zwenkrondtafel.
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dmu 70 ecoline

DMU 70 ecoline
Een perfecte synthese uit functionaliteit
en techniek met NC-zwenkrondtafel voor
de 5-zijdige bewerking met moderne 3D
besturingstechnologie in de standaard!

Na het succes van de DMU 50 ecoline biedt DMG
MORI in het entry-level segment met de DMU 70 ecoline
een ander zeer nauwkeurig 5-zijden bewerkingscentrum
aan. Prijsbewuste en kwaliteitsgerichte gebruikers hebben
daarmee direct de mogelijkheid ook grotere componenten
5-zijdig te bewerken. De DMU 70 ecoline biedt verplaatsing
en van 750 × 600 × 520 mm in X / Y / Z. De gepatenteerde
NC-zwenkrondtafel, het draaibereik ligt bij –10 ° tot +95 ° –
heeft een opspanvlak van ø 800 × 620 mm en kan beladen
worden met maximaal 350 kg. Bovendien beschikt hij
over digitale aandrijving en een hydraulische tafelklem-

	5-zijdige bewerking
met gepatenteerde
NC-zwenkrondtafel met
digitale aandrijving
_	Maximale belading 350 kg
_	Opspanvlak ø 800 × 620 mm
_	Zwenkbereik –10 ° tot +95 °
_	Tafelklemming hydraulisch /
automatisch incl. elektronische
hoekaanduiding en vlakkenoverdracht

ming. De 12.000 toeren spil en ijlgangen van 24 mtr./min.
in de lineaire assen garanderen een indrukwekkende vermogensontwikkeling, waarbij het gereedschapkettingmagazijn met 32 SK40-plaatsen en snelle dubbele grijper een
grote veelzijdigheid bieden. Daarnaast is de DMU 70 ecoline
met een 3D quickSET® voor de controle en correctie van
de machinekinematica uitgevoerd en voorbereid voor automatisering. Voor wat betreft besturing staan de Operate 4.5
op SIEMENS 840D en de HEIDENHAIN TNC 620 ter beschikking – beiden met ergonomisch SLIMline® Panel voor
optimaal bedieningscomfort.

Krachtige hoofdspil toerentalbereik tot 12.000 omw./min.
(13 / 9 kW, 83 / 57 Nm, 40 / 100 % ID)

Grote verplaatsingen
X / Y / Z: 750 / 600 / 520 mm

IJlgang lineaire assen: 24 mtr./min.

Gereedschapmagazijn 32 plaatsen SK40
ketting met kokers en dubbele grijper incl. instelhulp
voor de hoofdtijdparallelle gereedschapbelading

Hoogste efficiëntie – NC-zwenkrondtafel met
digitale aandrijving voor de 5-zijdige bewerking

3D quickSET®*
Toolkit voor controle en correctie van
de kinematische nauwkeurigheid

SLIMline® met Operate 4.5 op
SIEMENS 840D solutionline of
SLIMline® met HEIDENHAIN TNC 620

* Optie

vanaf €

144.900,–
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ctx 450 ecoline en ctx 650 ecoline

De nieuwe compacte
machines voor klauwgrootte
250 mm en 400 mm met 3D
besturingstechnologie.

CTX 650 ecoline
2.000 Nm koppel en
klauwgrootte 400 mm

3D besturingstechnologie:
_	15" SLIMline® met Operate 4.5 op
SIEMENS 840D solutionline
_	15" SLIMline® met HEIDENHAIN
CNC PILOT 640
_	10,4" TFT-Display met MAPPS IV
met MITSUBISHI*
VDI 40-Servorevolver* met 12 aangedreven gereedschapstations*; grote
stangendoorlaat ø 65 mm / ø 75 mm*;
ruimtebesparende opstelling door
optioneel achterwaartse spanentransporteur.

NIEU
W!

3D besturingstechnologie:
_	15" SLIMline® met Operate 4.5 op
SIEMENS 840D solutionline
_	15" SLIMline® met HEIDENHAIN
CNC PILOT 640
VDI 50-Servorevolver* met 12 aange
dreven gereedschapstations*; grote
stangendoorlaat ø 102 mm / ø 110 mm*;
watergekoelde motorspil met 2.000 Nm
koppel bij 230 omw./min. zonder hulp
van een transmissie.

3 mm

1.905 mm

CTX 450 ecoline
De nieuwe compact
voor klauwgrootte
250 mm

De CTX 450 ecoline en CTX 650 ecoline zijn de twee eerste gezamenlijk ontwikkelde
draaimachines van DMG en MORI. De nieuwe CTX ecoline modellen bieden samen een
scala aan vaardigheden: het stabiele ontwerp garandeert hoogste precisie, de uitgebreide uitvoering belooft maximale efficiëntie, de 3D besturingstechnologie van SIEMENS,
HEIDENHAIN en MITSUBISHI zorgt voor flexibiliteit en de geoptimaliseerde configuratie
biedt de mogelijkheid voor machine upgrade tot aan Turn & Mill bewerking. Grote diameters (ø 400 mm / ø 600 mm) en de in deze klasse unieke stangendoorlaat van ø 65 mm /
ø 102 mm (optioneel ø 75 mm / ø 110 mm) zorgen voor flexibiliteit bij de klauw- en stangenbewerking.

Compacte
ruimte 4,9 m²

vanaf €

1. 8 3

2 .6 9 0 mm

technische gegevens

77.900,–

Omloopdiameter over bed: 650 mm;
draaidiameter over slede: 400 mm;
langsweg (Z): 600 mm; stangendoorlaat:
ø 65 mm (optioneel ø 75 mm); koppel:
370 / 280 Nm (40 / 100 % ID); aandrijfver
mogen: 17,5 / 12,5 kW (40 / 100 % ID)

Beste Performance
_	VDI 40 / 50** revolver met 12 gereedschapstations in de standaard
_	Optioneel snellere Servorevolver met 12 aangedreven gereedschapstations en 6 block-tools
_	Gereedschapwisseltijd van 1 station met 30 ° van 0,15 seconde
(CTX 450 ecoline) c. q. 0,4 seconden (CTX 650 ecoline)

* Optie

* * Gegevens voor CTX 650 ecoline

Compacte
ruimte 9,8 m²

vanaf €

Compacte plaatsruimte
_	Achterwaartse spanentransporteur
_	30 % minder installatiebreedte in de voorkant van de machine
_	Efficiënt gebruik van het productiegebied
(beschikbaar voor CTX 450 ecoline)

technische gegevens

153.900,–

Omloopdiameter over bed: 860 mm;
draaidiameter over slede: 600 mm;
langsweg (Z): 1.150 mm; stangendoorlaat:
ø 102 mm (optioneel ø 110 mm); koppel:
2.000 / 1.700 Nm (40 / 100 % ID); aandrijfver
mogen: 48 / 41 kW (40 / 100 % ID)

Goede stabiliteit
_	Geoptimaliseerde gietijzeren bedden voor beste stijfheid
en beste vibratiegedrag
_	Kogelrolspillen van de hoogste kwaliteit en walsgeleide rolgeleidingen
_	Hoge omloopnauwkeurigheid en levensduur door 4-voudig
gelagerde hoofdspillen
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Gebruiksvriendelijke 3D-besturingstechhnologie met ergonomisch SLIMline®
bedieningspaneel- zo zien moderne en verantwoordelijke functies er vandaag uit.

ecoline-ontwerp

ECOLINE
9 Machines –
geschikt voor
elke bewerking.

ECOLINE van DMG MORI heeft getracht het unieke
succesverhaal in het instapbereik met draai- en freesmachines voort te zetten. Daarbij is het ECOLINE succes op
veel pijlers gebaseerd:
› B
 ewezen “Best in Class”-technologieën voor
optimale prestaties
› Exclusief gebruik van beproefde componenten
van toonaangevende fabrikanten voor hoogste
performance
› Unieke 3D-besturingstechnologie en verscheidenheid voor eenvoudig programmeren en snelle
processen
› Innovatief ontwerp voor meer productiviteit en
ergonomie
› Internationaal productienetwerk voor maximale
klantgerichtheid en geringe investerings-nevenkosten

CTX ecoline-serie
CNC-universele
draaimachines
Sandvik Coromant Tool Kit
voor CTX ecoline met zes gereedschappen voor het draaien, boren,
steken en draadsnijden en zes passende
VDI 30 / 40 / 50-gereedschaphouders
en 70 wisselplaten.

ter waarde van € 2.190,–
CTX 310 ecoline

ter waarde van € 2.390,–

› I ntegratie in het wereldwijde netwerk van
DMG MORI LifeCycle service voor optimale
ondersteuning
Ralph Christnacht directeur van ECOLINE zegt hierover
het volgende: “Onze ECOLINE machines zijn wereldwijd
succesvol, omdat onze klanten tot efficiënte en betrouwbare
productprocessen komen en wij op de vraag van de markt
kunnen inspelen met onze producten.” Dat komt ook tot
uiting in de meest recente, innovatieve nieuwe ontwikkeling van de DMU 70 ecoline – de uitbreiding van de succesvolle DMU 50 ecoline. Beide machines overtuigen in
de 5-zijdige bewerking door gepatenteerde NC-zwenk
rondtafel. Verder is de ECOLINE familie onlangs uitgebreid met de beide nieuwe ontwikkelingen CTX 450 ecoline
en CTX 650 ecoline. Terwijl de CTX 650 ecoline met haar
aandrijvingen met hoog koppel vooral gericht is op het

Geen compromis bij
de draaibewerking
VDI 30 / 40 / 50-revolver nu optioneel met
maximaal 12 aangedreven gereedschappen
Grote spanklauwdiameter 210 mm /
210 mm / 250 mm / 315 mm
Y-as* op de CTX 510 ecoline voor efficiënte
productie bij de draai- en freesbewerking
in een set-up
Servo-revolver* met synchroonmotor voor
50 % verminderde gereedschapwisseltijd
en hydraulische klemming

verspanen met hoog vermogen, maakt de CTX 450 ecoline
indruk als snelle alleskunner in de meest verschillende
branches door maximale efficiëntie en weinig plaatsruimte. Het compacte bewerkingscentrum MILLTAP 700
overtuigt door hoogtepunten op alle terreinen en diverse
uitbreidingsopties zoals de optioneel geïntegreerde 4e / 5e
as en de voorbereiding voor automatiseringsoplossingen.
Met deze portfolio is ECOLINE holistisch uitgevoerd en
voldoet aan de internationale eisen en biedt zo met haar
machines het passende antwoord. Dit wordt onderstreept
door locaties op tal van plaatsen over de gehele wereld
en de hoge dienstverlening van DMG MORI: ECOLINE is
daar, waar de klant is.

DMC V ecoline-serie
Vertical Machining Centres
Krachtige spil met 8.000 omw./min. 83 / 57 Nm
en 13 / 9 kW (40 % / 100 % ID) en optionele
motorspil met 12.000 omw./min., 83 / 57 Nm
en 13 / 9 kW (40 % / 100 % ID)

Krachtige natuurtalenten
voor flexibiliteit en hoogste
nauwkeurigheid

Gereedschapmagazijn voor 20 gereed
schapstations – (30 stations)* en snelle
dubbele grijper
Verminderde neventijden: 30 mtr./min.
ijlgang, 1.6 sec. gereedschapwisseltijd
Hoogste stijfheid en precisie en minder
plaatsruimte door C-frame-ontwerp

CTX 450 ecoline, CTX 510 ecoline

ter waarde van € 2.990,–
CTX 650 ecoline

CTX 310 ecoline

vanaf €

64.000,–

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

DMC 635 V ecoline

vanaf €

64.000,–

› DMC 635 V ecoline
DMC 1035 V ecoline

* Optie
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ecoline-ontwerp

ECOLINE
Ready for
automation.

Groen licht voor geautomatiseerde processen in het entry-bereik:
Op het gebied van massaproductie hebben geautomatiseerde systemen een lange levensduur. Ondertussen
erkennen fabrikanten van componenten ook de voordelen
van flexibele automatisering voor de productiviteit van
verspanende processen. Tegen deze achtergrond is de
ECOLINE-serie de nieuwe standaard in het entry-bereik –
want met duidelijk gedefinieerde interfaces en dankzij een
krachtige besturingstechniek zijn de ECOLINE-machines
reeds vanaf fabriek compatibel met verschillende automatiseringsapparatuur.
De zowel flexibele als krachtige combinatie van een
DMU 50 ecoline of DMC 635 V ecoline met een werkstukhandlingsysteem WH 10 van DMG MORI systems en een
combinatie van de MILLTAP 700 met de WH 3 zijn slechts
twee voorbeelden van de vele mogelijkheden.

Meer over systems vanaf blad 49

DMU ecoline-serie
CNC-universele
freesmachines

DMU 50 ecoline en DMC V ecoline
›› Automatiseringsdeur rechts met een grootte van 870 × 650 mm en een
afstand van de bodem van 780 mm voor de DMU 50 ecoline en voor
de DMC 635 V ecoline van 870 × 695 mm en een afstand van de bodem
van 760 mm
›› Profibus – automatiseringsinterface van DMG MORI met gedefinieerde
functies
›› Integratie in een veiligheidscircuit
›› Hydraulische en pneumatische media-voeding naar de werktafel ontworpen voor max. 200 bar hydraulische- en max. 10 bar pneumatische druk

ter waarde van € 2.190,–

›› Automatiseringsdeur rechts met een grootte van 860 × 535 mm
en een afstand van de bodem van 770 mm
›› Profibus – automatiseringsinterface van DMG MORI met
gedefinieerde functies
›› Integratie in een veiligheidscircuit
›› Hydraulische en pneumatische media-voeding naar de
werktafel ontworpen voor max. 240 bar hydraulischeen max. 6 bar pneumatische druk

WH 2 | WH 3

WH 10
›› Complete bewerking door geïntegreerde extra
bewerkingen mogelijk
›› Complete oplossing met een hoge opslagcapaciteit
en intuïtieve bediening
›› 6-assige industrierobot, te laden tot 25 kg
›› 2- of 4-voudig lade module met max. 300 kg gewicht
per lade voor hoofdtijdparallel laden

››
››
››
››

vanaf €

vanaf €

69.900,–

5-zijdige bewerking met gepatenteerde
NC-zwenkrondtafel
Hoogste efficiëntie – NC-zwenkrondtafel met digitale
aandrijving voor de 5-zijdige bewerking van
eenvoudige tot zeer complexe werkstukken

Sandvik Coromant Gereedschappakket voor
DMC V ecoline / DMU ecoline met vier
hoogwaardige freesgereedschappen uit de
CoroMill®-serie en gereedschaphouders
keuze uit ISO 40, BT 40, CAT 40 – en
30 freeskeerplaten.

MILLTAP 700

Krachtige spil met 8.000 omw./min., 83 / 57 Nm en
13 / 9 kW (40 % / 100 % ID) c. q. 12.000 omw./min.
voor de DMU 70 ecoline; optioneel verhoogd
toerental met 10.000 omw./min., 83 / 57 Nm en
13 / 9 kW (40 % / 100 % ID) voor de DMU 50 ecoline
Gereedschapwisselaar van de DMU 50 ecoline met
16 plaatsen in het pick-up magazijn, optioneel
gereedschapkettingmagazijn met kokers en dubbele
grijpers met 30 plaatsen, voor de DMU 70 ecoline
32 plaatsen in de standaard

MILLTAP
Hoog productief
compact bewer
kingscentrum

Sandvik Coromant
gereedschappen:
meer productiviteit! Sandvik
Coromant gereedschappen
passend voor MILLTAP 700
van DMG en MORI.

Hoge autonomie (tot 2 uur werkontkoppeling)
Zeer flexibel aan de MILLTAP aangepaste automatiseringsoplossing
6-assige industrierobot, optioneel te laden tot 7 kg
15-voudige werkstukhouder-omloopsysteem voor bijzonder
hoge opslagcapaciteit

53.550,–

Sensationeel snel en permanent nauwkeurig
Gepatenteerde gereedschapwisselaar met 0,9 sec.
gereedschapwisseltijd en spaan-tot-spaan-tijd van minder
dan 1,5 sec.
Hoogdynamische spil met een koppel van max. 45 Nm
en een toerental van 10.000 omw./min. (10.000 omw./min.
high torque*, max. 78 Nm / 18.000 omw./min.*,
max. 40 Nm / 24.000 omw./min.*)
Hoge asversnelling van 18 m/s², 60 mtr./min. ijlgang
en lineaire geleiding van grootte 35
Direct meetsysteem in X / Y / Z* voor beste herhaalen tijdnauwkeurigheden

Direct meetsysteem* en centraal gesmeerde
rollengeleiding voor hoge langdurige precisie

Nog efficiënter door optioneel geïntegreerde
4e / 5e as – zelfgemaakt door DMG MORI (DDR) –
of door werkstuk handling WH 2 | WH 3.

› DMU 50 ecoline
DMU 70 ecoline NIEUW!

vanaf €

100.700,–

* Optie

› MILLTAP 700

vanaf €

59.900,–

* Optie
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DMG MORI Messenger: Permanente
online-bewaking van uw DMG MORI
machines voor meer productiviteit door
verminderde uitvaltijden.

slimline ® met operate 4.5 op siemens 840d solutionline

Operate 4.5 omvat
alle gebieden van de
verspaningstechnologie in de aandrijf- en
besturingstechniek.

›› OPERATE 4.5 is het nieuwe systeemplatform

van DMG MORI voor alle machines met SIEMENS
besturing – ook voor ECOLINE
›› OPERATE 4.5 omvat alle gebieden van de verspaantechnologie in de aandrijf- en besturingstechniek
›› OPERATE 4.5 biedt de gebruikers een consistente
gebruikersinterface met moderne bediening voor
alle technologieën
›› OPERATE 4.5 overtuigt als holistisch pakket voor
maximale productiviteit in de verspaning
›› OPERATE 4.5 op de SIEMENS 840D solutionline is
reeds in alle ECOLINE machines met SIEMENS
besturing in de standaard inbegrepen

15" SLIMline® met Operate 4.5 op SIEMENS 840D solutionline
›› 15" TFT-scherm met overzichtelijk schermontwerp
›› Nieuwste softwaregeneratie, intuïtieve gebruikersinterface

van de tekening tot het eindproduct
›› 3D-werkstuksimulatie
›› Workshop georiënteerd programmeren met ShopMill

c. q. ShopTurn
›› Talrijke cycli zoals tappen zonder compensatie klauwplaat,
tassenfrezen en vallende contouren in de standaard
›› Programmageheugen bestaande uit 5 MB NC-geheugen
en extra 4 GB op de systeem CF-kaart
›› 1,5-voudige snellere regelverwerkingstijd

meer performance en minder verbruik

Energie-efficiëntie

–30 %

energieverbruik bij
gereedschapmachines1)

Met veel individuele maatregelen biedt de ECOLINE
veel rendement. DMG MORI streeft sinds jaren de strategie
na om innovatieve en technisch hoogwaardige gereedschapmachines op de nieuwste technische stand en wetenschappelijke kennis te ontwikkelen, te construeren en te
bouwen. Het energieverbruik van een machine is hierbij
steeds meer een aandachtspunt. De ECOLINE machines
kenmerken zich door aanzienlijke vermindering van het
energieverbruik en verlies van energie.

1)

De werkelijke energiebesparing hangt in belangrijke mate af van het gebruik van de

machine. De hier opgegeven waardes tonen de mogelijkheden die door gebruik van
machines van de nieuwste generatie vergeleken met eerdere machineconcepten bij
overeenkomstig gebruik mogelijk zijn.
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Voor elke gebruiker de
passende 3D besturings
technologie.
15" SLIMline® met HEIDENHAIN CNC PILOT 640 / TNC 620
›› 15" TFT-scherm met overzichtelijk schermontwerp
›› Comfortabele programmering met nieuw Full-ASCII-toetsenbord
›› 1,5 ms regelverwerkingstijd in de standaard
›› Programmageheugen met 250 MB op een CF-kaart
›› Workshop georiënteerd programmeren met grafische ondersteuning
›› Snelle data interface voor extern gemaakte programma’s
›› Cycli voor het meten van werkstukken en gereedschappen met

tastsysteem in de standaard

10,4" TFT-Display met MAPPS IV met MITSUBISHI
›› MAPPS IV-gebruikerssysteem met bedieningspaneel

en Windows fronted PC
›› 3D-bewerkingssimulatie voor eenvoudige controle van de contouren
›› Automatische programmeerfunctie met bewerkingsmenu
›› DNC-werking door gebruik van het externe en gebruikersgeheugen
›› In- en uitvoer van programma’s via MORI SEIKI-server
door externe PC
›› Displaybestand en memo voor toegang op bedieningshandleidingen, tekeningen en teksten

SLIMline® met Operate 4.5 op
SIEMENS 840D solutionline

SLIMline® met HEIDENHAIN
CNC PILOT 640 / TNC 620

MAPPS IV
met MITSUBISHI

CTX 310 ecoline

•

•

•

CTX 450 ecoline

•

•

•

CTX 510 ecoline

•

•

CTX 650 ecoline

•

•

DMC 635 V ecoline

•

•

DMC 1035 V ecoline

•

•

DMU 50 ecoline

•

•

DMU 70 ecoline

•

•

•

MILLTAP 700 *

fic
ef

dyn
te
iën

ek
am i

– kWh +

2. Nevenaggregaten
met IE2
Energiebesparing van 5 % t.o.v. IE1.4
door gebruik van nevenaggregaten
zoals pomp en spanentransporteur met
energie-efficiëntieklasse IE2.

50 Hz Eff: IE2 79,6 %
60 Hz Eff: IE2 82,5 %

IE2

Lineaire geleidings-technologie
van de assen zorgt voor minder
wrijvingscoëfficiënt, daardoor:
›› Verminderd energieverbruik
door kleinere motoren
›› Vermindering van de milieu
effecten door verminderd
gebruik smeermiddel

5. Innovatief 400 V
technologie

Hoogste energie-efficiëntie door
configureerbare machine.
Geautomatiseerd en onbemand

19 % verminderd warmte- en reactief
vermogenverlies op het gebied van
besturing en aandrijfcomponenten
door de invoer van de innovatieve 400 V
technologie.

›› Uitschakelen van de stroomverbruikers (pompen, pneumatiek,
beeldscherm, licht enz.)
›› Inschakelen “Wake-up” volgens
tijdschema
›› Starten van het warming-up
programma “Warm-up”

800

600

400

598 w

Terugwinning van de remenergie
van aandrijfassen en hoofdspil in het
toevoernetwerk, energiebesparing
ca. 10 %.

4. DMG
AUTOshutdown

200

0

ENERGY
SAVING

Warmte-afvoer in W

400 v

3. Lineaire geleidings-technologie

711 w

1. Energieterug
winning!

* zonder SLIMline

®

200 v

• Standaard

•
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ecoline productiebedrijven. Waar u ook bent.
Wat u ook maakt. ecoline is altijd dichtbij.

FAMOT Pleszew Sp. z o.o.,
Pleszew, Polen

DMG Shanghai MT Co., Ltd.,
Shanghai, China

Ulyanovsk MT OOO,
Ulyanovsk, Rusland

Machines:
CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline
CTX 510 ecoline

Machines:
CTX 310 ecoline
CTX 450 ecoline
CTX 510 ecoline

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

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

DECKEL MAHO
Seebach GmbH,
Seebach, Duitsland

DMG MORI SEIKI
Co., Ltd.
Chiba, Japan

DMG MORI Manufacturing
and Digital Technology
Laboratory, Davis, USA

Machine:
MILLTAP 700

Machines:
CTX 450 ecoline
MILLTAP 700

Machine:
CTX 450 ecoline

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

Fabrieken met ECOLINE productie:

Nieu
w!
vana
f2
014

GILDEMEISTER
Drehmaschinen GmbH,
Bielefeld, Duitsland

Machine:
CTX 650 ecoline

Nieu
w!
vana
f2
014

eni refining & marketing
Snijvloeistoffen en industriële smeermiddelen
Het onderzoekslaboratorium van eni, leider op de Italiaanse industriële smeermiddelen markt, heeft een
aantal nieuwe metaalbewerkingsproducten ontwikkeld.
• Aquamet koelmiddelen
• Aster minerale snijoliën
• Fresia plantaardig en biologisch afbreekbare snijoliën
De samenwerking met DMG / MORI SEIKI pleit voor het gebruik van eni smeermiddelen, vetten en
snijoliën voor alle werktuigmachines van de groep en stimuleert de ontwikkeling van nieuwe technologische oplossingen voor het verbeteren van de productieprocessen van de klant.

van eni research

eni refining & marketing’s commerciële structuur kan de meest geschikte oplossingen voor alle
smeringsbehoeften in alle Europese landen identificeren.

smeermiddelen en oplossingen
voor high-tech metaalbewerking

Eni Benelux B.V.
Postbus 9410
3007 AK Rotterdam
12

a world moving with you

Inveio™

Uni-directional crystal orientation

Nieuwe GC4325 voor het draaien van staal

Ultieme,
onvoorstelbare precisie
De eerste wisselplaatkwaliteit met Inveio™

Door deze innovatie op atoomniveau wordt metaalsnijden nooit meer wat het was. Dankzij de
fijne, regelmatige structuur van de coating gaat de GC4325 langer mee en is slijtage bij het
draaien van staal, ongeacht de toepassing, beter te voorspellen.
Deze wisselplaat creëert nieuwe mogelijkheden met ISO P25 en biedt u precies die eigenschappen die u in één enkele wisselplaat wenst.

Lees meer op: www.sandvik.coromant.com/gc4325
GC4325_Launch ad_283,5x103,7.indd 1

2014-01-30 10:04:26
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DMG MORI Systems – processen perfect automatiseren
Competentie in alle automatiseringssegmenten: machine
geïntegreerde automatisering, standaard automatisering,
flexibele productiecellen en productielijnen

Systems
aanvoerband
Integratie van een extra aanvoerband naar een wasmachine

modulaire uitbreiding
Flexibele uitbreiding van
de installatie mogelijk

6-assige robot
Toevoer en werkstukhandling
d. m. v. 6-assige industrierobot

dmc 55 h duoblock®
Werkstukbewerking op 6 ×
DMC 55 H duoBLOCK®

Flexibele productiecel
+	6 × DMC 55 H duoBLOCK®,
werkstukhandling tot max. 40 kg
+	Prioriteit verwerking van de
volgende afgewerkte machine
+	Parallelle bewerking van
3 verschillende componenten
Meer daarover op blad 52

productie uitbreiding
met 2 × 3 machines

6-assige robot
Aanvoer via
Fanuc Robot

aan- en afvoerband
d. m. v. op maat gemaakte
omloopband
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DMG MORI Systems

Automatiserings
oplossingen voor
de industrie 4.0

De complete oplossing
uit één hand.

Het thema “Industrie 4.0” is een rage over de hele wereld. Centraal staat de systematische verhoging van de flexibiliteit van producten en productie door koppeling op alle
niveaus van een proces- en supply chain tot een intelligente
fabriek (“Smart Factory”).
Ook de verspanende industrie staat daarmee voor revolutionaire tijden – vooral gezien de grote toename van de automatiseringsgraad.
Als competente partner aan uw zijde biedt DMG MORI Systems
op elk gebied van de flexibele automatisering een oplossing.
Wij begeleiden u als 360 °-dienstverlener door alle stadia van
de projectrealisering: van de gedetailleerde situatie- en taakanalyse, engineering, installatie, in bedrijfname en scholing
tot wereldwijd flexibele ondersteuning in geval van service
door groot en compact servicenetwerk.
De unieke deskundigheid op het gebied van automatisering
van DMG MORI blijkt uit meer dan 3.000 succesvolle projecten over de hele wereld. Door het omvangrijke aanbod
van gereedschapmachines en een compleet assortiment van
verschillende automatiseringsoplossingen worden optimale
oplossingen voor elke toepassing gevonden. Van de geautomatiseerde Stand-Alone-Machine tot aan flexibele productiesystemen bestaande uit meerdere productie-eenheden
met nevenprocessen (bijv. ontbramen, reinigen, markeren …)
Vertrouw ook op onze deskundigheid en maak uw onderneming onderdeel van Industrie 4.0.

Machine

Technologie

›› Machineportfolio voor alle

›› Technologie planning
›› Machine ontwerp
›› Cyclustijd berekening
›› Simulatie

toepassingen
›› Omvangrijke machine-expertise

voor bijna elke technologie

Analyse, consulting en
implementatie voor alle
automatiseringssegmenten.
segment 1

segment 2

Machine geïntegreerde
automatisering

Standaard automatisering

Rond- en lineair magazijn
Als optie aan de machine bieden de
DMG MORI vestigingen een aantal
reeds in de machine geïntegreerde
automatiseringen aan.

Werkstuk- of pallethandling
Efficiënte robot- of portaaloplossingen
met extra modules (reinigen, meten, borstelen enz.): als Plus-and-play-oplossing
of in klantspecifieke uitvoering mogelijk.

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

Onze online-afschrijvingsmodule toont u direct
de voordelen van onze standaard-automatisering.

optimalisering van de processtappen binnen de machine
Optimalisatie van de be- en ontlading

Alles over het thema automatisering en de service
van DMG MORI Systems vind u online onder
www.dmgmori.com

segment 1

segment 2
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segment 1

Machine geïntegreerde
automatisering
dmc 60 h linear met rs 12

highlights
_	Maximale productiviteit met 12 pallets in het systeem
_	Lineaire aandrijving in X, Y, Z met 60 maanden garantie
_	Hoge dynamiek met 100 mtr./min. ijlgang en 1 g versnelling
_	Intelligent gereedschapmagazijn met 303 gereedschappen
voor hoofd- en neventijd parallel instellen
_	Spaan-tot-spaan-tijd 2,5 sec.

Automation

Randapparatuur

›› Configuratie van de gehele

›› Integratie van extra bewerkingen

materiaalstroom
›› Layout planning
›› Integratie en implementatie van

alle automatiseringsoplossingen

zoals ontbramen, labeling, wassen
›› Verhoging van de waarde
›› Vermindering van de hand-

matige taken

Wij
mati
sere
n
ook
ande
re
merk
en!

auto

segment 3

segment 4

Flexibele
productiecellen

Productielijnen

segment 2

Standaard automatisering
WH 3 U aan een CTV 160

highlights
_	Operator-ontkoppeling > 1 uur
_	Materiaalstroom via verplaatsbare stapelmanden mogelijk
_	Bijna geen beschadiging werkstuk
_	Geen handmatig omstellen van de werkstukken
_	Gewicht van de mand tot 40 kg
_	Verplaatsingsnelheid 2 mtr. per seconde

Aaneenschakeling van diverse processen
Portaaloplossingen, vaststaande of beweegbare robot en extra module voor
multi-machineladen met integratie van
extrabewerkingen.

Totaaloplossingen in de massaproductie
Configuratie en integratie van pallets-,
portaal- en robothandling als productielijn
incl. hostcomputer.

automatisering van volgende bewerkingsprocessen
massaproductie
segment 3

segment 4

vanaf €

85.500,–
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segment 3

Flexibele productiecellen
Van grondstof tot eindproduct complete
bewerking volgens uw eisen.
In dit segment projecteren wij de totale materiaalstroom van uw werkstuk. Samen
werken we de automatiseringsmogelijkheden uit voor verschillende gereedschap
machines. Natuurlijk integreren we direct de noodzakelijke extra taken zoals
ontbramen, reinigen of monteren in de optimale workflow. Resultaat hiervan is
een automatiseringscel met maximale productiviteit.

Referenie: ZF- Saarbrücken
Be- en ontladen van meetmachines.
Voordelen voor de klant: foutpreventie,
in minder dan een jaar terugverdiend,
procesoptimalisatie met klant, verbetering
ontkoppeling
Schakeltijd: 12 seconden / werkstuk

Voordelen voor de klant:
›› Afgestemd op individuele behoeften
›› Efficiënt gebruik van de ruimte
›› Groot werkstukgewicht mogelijk
›› Automatische productie

›› Just-in-time-productie
›› Turnkey projecten
›› Middelgrote en grote seriegroottes
›› Groot aantal werkstukvariaties

Success Story
Willi Elbe Group –
Met Plug & Play naar het productiesysteem.
De Willi Elbe Group met hoofdvestiging in Tamm in
Baden-Württemberg en productielocaties in Duitsland,
Noorwegen, Zwitserland en China produceert met 600
medewerkers complete stuurinrichtingen en stuurcomponenten voor de internationale automobiel- en bedrijfswagenindustrie. Uitgebreide ontwikkelingscompetentie,
eigentijds operationeel beheer en het gebruik van geavanceerde productietechnologie zijn de hoeksteen van het wereldwijde succes. Highlight in deze context is een flexibel
productiesysteem van DMG MORI Systems, dat reeds

drie jaar geleden is gestart en geconfigureerd om het in de
daaropvolgende jaren stap voor stap uit te breiden. In de
laatste fase zal het totale systeem zes horizontale bewerkingscentra van het model DMC 55 H van DMG MORI
omvatten. Momenteel zijn daarvan reeds vijf machines opgenomen, die via robots be- en ontladen worden en via
een individuele toevoerband met een reinigingsinstallatie
verbonden zijn. Van daaruit worden de werkstukken aansluitend automatisch in het verdere proces geïntegreerd.

Voordelen voor de klant:
›› Hoge aantallen permanent mogelijk
›› Hoge bezettingsgraad door machine
prioritering
›› Variabele uitbreidingsmogelijkheden
›› Individuele conceptontwikkeling
›› Complete oplossing uit één hand

Detailbeschrijving van de installatie op blad 49
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segment 4

i-Serie
Nieuw revolutionair concept voor de flexibele
en ruimtebesparende serieproductie.

Robot voor
verder transporteren
van eindproduct

2-armige
portaallader

i50 – productielijn
voor carter
›› Zes i50 met portaalbelading incl. 2-armige portaallader, buffer voor blanks en robot voor verder
transporten van het eindproduct
›› Ruimtebesparende integratie van meeteenheden,
was-of ontbraamstations etc. tussen de machines

Buffer
voor blanks

i80L
Compact horizontaal-bewerkingscentrum
voor de serieproductie van motoronder
delen voor de automobielindustrie.

i-Concept / i50
tot 50 % minder benodigde ruimte
bij 100 % hogere flexibiliteit door
koppeling van 2 machines.
Gebruik als cel met dubbele spil

Gebruik als productielijn

›› Slechts 11,3 m² plaatsruimte bij combinatie

›› Minimale benodigde ruimte slechts

van 2 machines als cel met dubbele spil

1,5 mtr. machinebreedte c. q.
2,1 mtr. afstand van machinemidden
tot machinemidden incl. 600 mm
onderhoudsruimte

›› Besturing van 2 machines via een gezamenlijke

besturing
›› 100 % hogere flexibiliteit door onafhankelijk

wisselaar voor de seriële bewerking van
cilinderkop en motorblok
›› Verbetering van stijfheid door Z-as in de tafel
›› Gereedschapwisselaar met dubbele arm
›› Dynamische A-s door het gebruik van
Direct Drive motoren

1.700 mm

2.700 mm

verplaatsen van de assen in elke machine

Highlights van de i80L
›› Horizontaal bewerkingscentrum zonder pallet-

3 .1

00

mm

3.6

50

mm

Slechts 11,3 m² plaatsruimte bij de koppeling van twee i50,
bediening van beide machines over een gezamenlijke besturing.

1.4

90

mm

Slechts 5,4 m² plaatsruimte en lage hoogte van
de werkruimte voor korte be- en ontlaadtijd.

2.5 50 mm

technische gegevens
Verplaatsing X / Y / Z: 800 / 550 / 850 mm; opspanvlak tafel: 1.050 ×
400 mm; spiltoerental max.: 8.000 omw./min.; ijlgang: 60 mtr./min.;
gereedschapmagazijn: 20 plaatsen; opstelruimte: 11,94 m2
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Success Story

segment 4

Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd. –
Procesoptimalisatie door gedeeltelijke
automatisering van de materiaalstroom.
Vooral in de massaproductie telt elke milliseconde.
Efficiëntie is hier het grootste gebod. Maar niet altijd kan
men maximale efficiëntie bereiken met een volledige geautomatiseerde oplossing. Bij de japanse automobiel toeleverancier Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd stond DMG
MORI Systems voor een grote uitdaging. De in het Japanse
Präfäktur Nagano gevestigde fabrikant van componenten
draagt met trots het stempel “Made in Japan”. Tsuzuki
geniet het volledige vertrouwen van de automobielindustrie en maakt o. a. belangrijke componenten voor chassis, tandwielen en motoren. Voor zijn fabriek in Thailand
zocht Tsuzuki naar een productielijn waarop drie verschil-

Gedeeltelijk geautomatiseerde productielijn met twee
gekoppelde NHX5000 en een NVX7000 machine.

lende transmissiebehuizingen van verschillende groottes
parallel vervaardigd kunnen worden. Met jarenlange ervaring bij de optimalisatie van bewerkingsprocessen en de
mogelijkheid tot oplossingen op maat ontwikkelde DMG
MORI Systems samen met Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd.
een gedeeltelijk geautomatiseerde productielijn met
twee gekoppelde NHX5000 en een NVX7000. De werkstukwissel gebeurt verder handmatig – voor maximale tijdbesparing tussen de afzonderlijke bewerkingen. Dankzij
de automatiseringsoplossing van DMG MORI Systems kon
Tsuzuki zijn productiviteit verhogen en de bewerkingstijden optimaliseren – een doorslaand succes.

Voordelen voor de klant:

transport van zware werkstukken mogelijk
›› Gedeeltelijk geautomatiseerde productielijn
voor een zeer flexibele productie

Leveringsomvang: NHX5000 + NVX7000 + spanmiddel lagerinstallatie +
transporteur + spanmiddeltransporteur + spanmiddellift + spanmiddel-
overdragingseenheid
Klant: Tsuzuki Manufacturing Co., Ltd.
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›› Eenvoudige werkstukwissel
›› Handmatige transportband maakt eenvoudig

g

De energiekosten in een oogopslag.
Verminder uw energiegebruik met de GILDEMEISTER energy monitor.
De aanhoudende vermindering en een continue
optimalisatie van het energieverbruik vereisen
een continu energiemanagement proces. De
GILDEMEISTER energy monitor neemt al het
relevante energieverbruik op en helpt u met

intelligente analysefuncties, potentiële energiebesparing te bepalen, actieplannen vast te stellen
en te realiseren. Dat bespaart energiekosten en
helpt u concurrerend te blijven.

Onze experts ontwikkelen een oplossing voor minimaal energieverbruik voor het verlagen
van uw energiekosten. Neem contact op met ons en vraag onze introductie aanbieding aan.

Functies

Uw voordeel

•
•
•
•

• Minder kosten
• Eenvoudige toegang via webbrowser
• Intuïtieve bediening
• Bedrijfsbrede energie kostentransparantie
• Gereed voor ISO 500001

Gedetailleerde verbruiks-analyses
Energieverbruik per muisklik
Kostenplaatsberekening
Efficiency beoordeling door
energie-indicatoren

GILDEMEISTER energy solutions
Tel.: +49 (0) 931 250 64-120 | Fax: +49 (0) 931 250 64-102
energysolutions@gildemeister.com | www.energy.gildemeister.com
a+f GmbH: Carl-Zeiss-Straße 4 | 97076 Würzburg | Duitsland
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Service-check DMG MORI Spilmobiel
Onderdelen
Training wereldwijd direct van fabriover de hele wereld
Vier het mee: 20 jaar DMG MORI Used Machines
kant

LifeCycle Services
LifeCycle Services –
Meer dan alleen een machine
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LifeCycle Services –
De klok rond bereikbaar
dankzij 24 / 7 Hotline.

Service-check
bij dmg mori.
DMG MORI klanten stellen behoorlijk hoge eisen aan
onze service. Wie als eersteklas producent gereedschapmachines bouwt, moet ook top-service bieden.
Daarom staat DMG MORI LifeCycle Services voor
hooggekwalificeerd personeel, korte reactietijden,
de klok rond bereikbaarheid en maximale beschikbaarheid van onderdelen. De DMG MORI Service-
check laat zien, wat wij onze klanten bieden.

Dr. Maurice Eschweiler
Raad van bestuur industriële diensten
DMG MORI SEIKI
AKTIENGESELLSCHAFT

Thomas Wolf
Directeur
DMG MORI SEIKI Services GmbH

“Altijd bereikbaar te zijn
voor onze klanten, is een
echte plus. Daarmee
verzekeren wij maximale
prestaties en machine
beschikbaarheid.”

“Wij werken er dagelijks
aan om de beste service
te bieden. Bij ons staat
de klant centraal – geen
mitsen en maren.”

ice

Nederland: +31 (0) 20 200 81 83
Belgium: +32 (0) 22 00 62 52

Top-Service

e rv

Onze competentie
voor uw productiviteit.

LifeCycle
Top-S

De klok rond beschikbaar zijn voor onze klanten
heeft bij DMG MORI LifeCycle Services de hoogste prioriteit. Daarom hebben wij een kosteloze 24 / 7 Service
Hotline ingericht. Onze medewerkers beantwoorden
elke telefoon direct en sturen deze door naar onze ervaren servicetechnici aan de Hotline. Daarmee behoren
lange wacht-tijden bij DMG MORI tot het verleden. Binnen korte tijd bellen wij elke klant terug en kunnen dan
al meer dan de helft van de problemen telefonisch oplossen – kosteloos. Daarmee garanderen wij onze klanten altijd snelle hulp bij storingen en maximale beschikbaarheid van de machine. DMG MORI LifeCycle
Services – competentie, veiligheid, betrouwbaarheid.
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e
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_ Kosteloze 24 / 7 Service Hotline voor
bereikbaarheid de klok rond
_ Meer dan 2.500 gecertificeerde
servicemedewerkers wereldwijd
_ 143 verkoop- en servicecentra		
voor maximale klantgerichtheid
_ Onze technici hebben gemiddeld
meer dan 10 jaar werkervaring

Snelheid &
bereikbaarheid

_ Verwerking na prioriteit van
telefonische vragen van de klant
_ Snelle terug oproep
(meestal binnen een uur)
_ 60 % van alle vragen worden
via de telefoon opgelost
_ Ongeveer 270 ervaren Hotliners
wereldwijd
_ Binnen 24 uur bij de klant

K la

nttevre

Exclusieve training
knowhow door de
fabrikant
_ Meer dan 200 hooggekwalificeerde opleidingsdeskundigen voor
het opleiden van bedienings- en
onderhouds-personeel
_ 11 opleidingslocaties wereldwijd
_ Individuele opleiding bij de klant
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DMG MORI
Onderhoudskits.
Onderdelen
direct wereldwijd
beschikbaar

Fabri
kan
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n
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-h
ow

e Services

_ 7 onderdelencentra’ s wereldwijd
_ Reserveonderdelen beschikbaarheid
van 95 %
_ 170 mio. € voorraad reserveonderdelen wereldwijd
_ Meer dan 100.000 verschillende
onderdelen op voorraad alleen al in
Geretsried
_ 5 mio. € investering in ons Global
Parts-Center in Geretsried
_ Beschikbaarheid voor machines
tot bouwjaar 1970

Originele onderdelen in
een compleet pakket!

tot

–30 %

highlights
_ Alle essentiële slijtagedelen
in een kit
_ Perfect afgestemd op de 		
betreffende machine
_ Inhoud samengesteld door
onze experts
_ Originele onderdelen van de
hoogste kwaliteit
_ Tot 30 % besparen door aantrekkelijke pakketprijs
_ Veiligstellen beschikbaarheid
en productiviteit van de
machine
_ Bescherming tegen dure
schade

onde

rd e l e n

versus een onderdeelbestelling
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Ons resultaat*:
Tevreden klanten

edenhe

id

_ Tevredenheid gezamenlijke
service: 2,0
_ Kwaliteit & expertise buitendienst: 1,7
_ Beschikbaarheid onderdelen: 1,9
_ Tevredenheid Hotline: 2,1

* naar een beoordelingsschaal van 1 – 6

Voorbeeld: onderhoudspakket voor
de DMC 105 V freesmachine

Voorbeeld: onderhoudspakket voor de
CTX 600 linear draaibank

Machine afhankelijk 

vanaf € 190,–

Onderhoudskoffer t. b. v. spil
highlights

“Met de retro-fitproducten en toebehoren van
DMG MORI hebben wij de prestatie en productiviteit
van onze DMG MORI machines sterk verhoogt.”

_ Professionele ondersteuning bij het
onderhoud van de motorspil
_ Alle componenten in één systeem
_ Perfect afgestemd op het betreffende
gereedschap spansysteem
_ Veiligstellen beschikbaarheid en
productiviteit van de machine

Beschikbaar

christian scheid
directeur zsm zertz + scheid
maschinenbau- und handelsgesellschaft mbh

Voor de spansystemen SK40, SK50,
HSK-63 en HSK-100.

vanaf €

1.549,–
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Scholingsconcepten op maat zijn de
focus van DMG MORI Academy.

onderdelen

DMG MORI Spare Parts –
Onderdelen beschikbaarheid over de hele wereld.
duitsland
3

4

rusland

1

usa

china
india

5

6

2

japan

7

thailand

Wereldwijde levering van onderdelen
1

duitsland

5

Global Parts Center,
Geretsried
2

Indian Parts Center,
Chennai

japan

6

Global Parts Center,
Nara
3

thailand

Thailand Parts Center,
Ayutthaya

usa

7

American Parts Center,
Dallas
4

india

Alleen originele onderdelen van DMG MORI garanderen u een maximale productie betrouwbaarheid.

Russian Parts Center,
Moskau

uno 20 | 40

china

China Parts Center,
Shanghai

rusland

2-da
agse
desk
undi
ge
train
ing
al va
€ 99 naf
0,–

UNO 20 | 40
Unieke hightech
functies voor de
instapklasse van het
voorinstelapparaat

highlights
_ Wereldwijd logistiek netwerk met 7
grote onderdelencentra’ s op 3 continenten 		
(opslagruimte van meer dan 60.000 m2)
_ Onderdelen beschikbaarheid > 95 %
_ Originele onderdelen rechtstreeks van de 		
fabrikant
_ Snelle levering aan 86 landen
_ Meer dan 100.000 verschillende artikelen op
voorraad – alleen al in Geretsried afhandeling 		

TFT-monitor BF 155
met toetsenbord

_
_
_
_
_
_

van meer dan 20.000 orders / maand
Meer dan 600 ton luchtvracht / jaar
Kostenbesparend retourproces
Nieuw- en ruildelen beschikbaar
Veel onderdelen ook voor de oudere 			
modellen tot bouwjaar 1970
Bestelling via de 24 / 7 service hotline 			
voor een nog snellere verzending
Gecertificeerde processen naar DIN ISO 9001

In pr
ij
verla s
agd!

Highlights:
›› Probleemloze ruil wanneer het u schikt
›› Chassis met roestvrijstalen frontpaneel geïntegreerd toetsenbord en gecoat beschermglas
›› Toebehoren: bevestigingsmateriaal, lintkabel,
stekker, toets kappen
Beschikbaarheid:
Voor alle HEIDENHAIN-besturingen
iTNC 530 / MillPlus / MillPlus IT (ID 2833657)
technische gegevens

In plaats van € 3.015,–

slechts €

2.290,–

vanaf €

6.990,–

Meetbereik:
X = +200 tot –50 mm
Z = 400
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training

DMG MORI Academy:
Wereldwijd gebundelde
trainingscompetentie
uit één bron.
Als het gaat om training van wereldklasse, is DMG MORI Academy de eerste keus.
Over de hele wereld kijken onze klanten naar de
gebundelde training competentie direct bij de
fabrikant. Als ’s werelds grootste CNC Academy
schoolt de DMG MORI Academy niet alleen onze
eigen Service-technici maar ook onze klanten in
bediening, programmering en preventief onderhoud. Wij geven onze kennis aan U door – boek
uw cursus vandaag nog!

›› 11 opleiding-locaties wereldwijd,

NIEUW – Wernau (Dui), Uljanovsk (Roe.)
in aanbouw
›› Meer dan 200 hooggekwalificeerde
trainingsexperts wereldwijd voor de
opleiding van bedienings- en onder
houdspersoneel
›› 50 Scholingsmachines met een waarde
van 14 mio. €
›› 50 klaslokalen met meer dan 300 pc’s /
Programmeerplekken
›› Service-scholing voor een maximale
productie betrouwbaarheid

Contact: training@dmgmori.com

Teachware

Op de toekomst gericht en praktisch opleiden,
productief produceren: Hetzij in de industriële productie of in de opleiding- met de besturingsidentieke DMG Programming / Training
Software kunt u onafhankelijk van de gereedschapmachine programmeren en trainen. Verhoog de beschikbaarheid van de machine en
verminder fouten door proefdraaien op de pc.
Contact: Christian Ortmeyer
E-Mail: teachware@dmgmori.com

DMG Programming /
Training Software

vanaf €

1.450,–

Meten & Testen

UNO 20 | 40
Gereedschap-voorinstelling
voor maximale productiviteit.
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highlights
_ FEM-geoptimaliseerde en thermostabiele gietijzeren-constructie
_ Individueel design dankzij een modulair
concept
_ As kaliber principe tot een diameter 		
van 100 mm. (afstand tot X –50 mm.)
_ 19-inch kleurenmonitor
_ Fijn afstelling

“De deelbelichting op de
UNO 20 / 40 vergemakkelijkt
de visuele snijcontrole. En
ook de 45-voudige vergroting
is indrukwekkend.”

martin knödlseder,
manager toolshop global
technology eu, sumida ag

Opties:
›› NIEUW – autofocus voor het automatisch

scherpstellen van de snijkant
›› NIEUW – handmatig Balluff-systeem

(RFID-chip)
›› NIEUW – tweede camera voor draai-center

meting
›› 24-inch Touch-display
›› Comfort-systeemkast
›› Adapterlade
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gebruikte machines

dmg mori Used Machines:
Uw partner voor direct
leverbare DMG MORI machines.
highlights
SHOWROOM-MASCHINE

_ ‘s Werelds grootste handelaar in
gebruikte machines – sinds 20 jaar
_ Direct beschikbaar aanbod
_ Unieke selectie
_ Gecertificeerde kwaliteit
_ Aantrekkelijke financiering
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Voordat een gebruikte of showroommachine bij u in bedrijf genomen wordt, doorloopt het een streng en uitgebreid testprogramma. Alle componenten worden nauwkeurig gecontroleerd. Bij afwijkingen van de
optimale staat brengen onze experts de machine weer naar een top niveau. Slijtagedelen
en niet 100 % functionerende delen worden
in principe vervangen door nieuwe originele
onderdelen.
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eindinspectie

CTX beta 800
2-assige universele draaibank met
C-as en gereedschap aandrijving

We vieren 20 jaar dmg mori Used Machines –
Viert u mee! Onze actuele Jubileumaanbiedingen:
nr.

machine

070847

CTX beta 1250 4A

Universele draaibank

2010

€ 459.100,–

€ 399.900,–

Uitvoering

070826

NZ 1500T3Y3

Universele draaibank

2011

€ 523.930,–

€ 456.900,–

085000

MSL 42-7

Automaten-draaibank

2011

€ 208.345,–

€ 183.900,–

190025

NT 4300DCG/1500SZ

Turn & Mill-compleet bewerkingscentrum

2011

€ 835.900,–

€ 699.900,–

050717

DMC 635 V ecoline

Verticaal-bewerkingscentrum

2011

€ 85.200,–

€ 67.900,–

Hoofdspil ISM102 met gedeeltelijke holle spaninrichting ø 95 mm.,
tegenspil ISM 52, C-, Y-as in plaats van losse kop, pakket stangenbewerking voor de CTX beta met ø 95 mm., versterkte koelmiddelpomp
12 bar, 23 ltr./min., scharnierende spanentransporteur CTX beta, incl.
DMG Netservice

065034

DMC 55 H ecoline

Horizontaal-bewerkingscentrum

2008

€ 230.910,–

€ 159.900,–

Universele-freesmachine
voor 5-zijdige bewerking

2009

€ 617.300,–

€ 419.900,–

130029 DMU 80 FD duoBLOCK
		

®

050766

NVX 5080/40

063870

NHX 5000

055018

HSC 55 linear

speciale prijs

Verticaal-bewerkingscentrum

2011

€ 179.250,–

€ 157.900,–

Horizontaal-bewerkingscentrum

2011

€ 371.990,–

€ 295.900,–

High-Speed-snijprecisie centrum

2011

€ 364.820,–

€ 321.900,–

Gebruikte machine:
Bouwjaar: 2013
Machine-Nr.: 070868

slechts

€ 214.900,–

CNC-SCOUT – vind hier uw
droommachine met de juiste
configuratie online op:

cnc-scout.dmgmori.com

DMG MORI SEIKI BENELUX
Nederland: Wageningselaan 48, NL-3903 LA Veenendaal
Tel.: +31 (0) 318 - 55 76 11, Fax: +31 (0) 318 - 52 44 29
Belgium: Hermesstraat 4B, B-1930 Zaventem
Tel.: +32 (0) 2 / 7 12 10 - 90, Fax: +32 (0) 2 / 7 12 10 - 99
info@dmgmori.com, www.dmgmori.com
Colofon: Journal – dmg mori
Journal voor klanten en geïnteresseerden. Uitgever en verantwoordelijk voor de inhoud: DMG Europe Holding AG (Dübendorf, Schweiz). Ontwerp, vormgeving, organisatie en foto’s: Montfort Werbung, A-6833 Klaus. Oplage: 600.000 stuks.
Alle in dit Journal genoemde prijzen zijn gebaseerd op de lokale catalogusprijs (EUR excl. verpakking, transport en BTW) en kunnen daarom afwijken in andere landen of kunnen onderhevig zijn aan koers schommelingen. Prijswijzigingen en technische veranderingen, beschikbaarheid
en tussenverkoop voorbehouden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.
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