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Kære kunder og partnere
Vi er i en tid med store industrielle forandringer. Digitaliseringen ændrer verden hurtigt
og afgørende, og omstillingen kræver en grundlæggende videreudvikling, som vi kun
kan klare globalt og sammen i stærke partnerskaber og på lige vilkår. DMG MORI er
din innovative og pålidelige partner.
Digitale produkter og teknologier styrkes til den differentierende succesfaktor, og software påvirker i stigende grad maskiners og systemers ydeevne. Den samlede vækst i
maskinindustri og informationsteknik giver mulighed for nye forretningsmodeller, og
med CELOS og den nye åbne og producent-neutrale IIoT-platform, ADAMOS, tilbyder
vi en konstant og enkel løsning.
Automatisering er et nøgleelement for digital produktion og automatiserede værktøjsmaskiner en fast bestanddel af en fremtidsorienteret produktion, hvor også dynamisk
udvikling af additive fremstillingsprocesser fører til industriel modenhed.
Alle disse fremtidige temaer er i fokus hos DMG MORI. Det gælder også den videre
udbygning af vores Technology Excellence på de vigtigste markeder såsom Aerospace,
Automotive, Die & Mold og Medical. DMQP-partnermanagement (DMG MORI Qualified
Products), der er højeste kvalitet af perifere produkter, og 'Customer First'-programmet, der er med til at øge servicetilfredsheden yderligere, er vigtige søjler i vores
fremtidsstrategi.
DMG MORI er fremragende positioneret. Sammen med jer, kære kunder og partnere,
udformer vi proaktivt den digitale omstilling. Vi ønsker at dele viden med jer, så vi
bruge vores gensidige styrker og udvikle komplette løsninger. Sammen med jer driver
vi fremtidens fabrik mod nye højder. Håndgribeligt og digitalt!

Dr. Ing. Masahiko Mori
Direktør
DMG MORI COMPANY LIMITED
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ADAMOS IIoT-PLATFORM

Fremtiden for produktionsteknologier er i
stadig højere grad digital. DMG MORI står
for fremskridt og udvider sine digitale løsninger. For det første udbygges CELOS til
et åbent ecosystem for producentneutrale
digital factories. For det andet starter den
strategiske alliance med ADAMOS (ca. 200
eksperter) den 1. oktober 2017. Dette joint
venture med ligeværdige partnere fra
maskinindustri og informationsteknik tilbyder en åben producentneutral platform,
til de fremtidige emner for Industri 4.0 og
Industrial Internet of Things (IIoT). Christian
Thönes, bestyrelsesformand for DMG MORI
AKTIENGESELLSCHAFT, forklarer detaljerne i den digitale ændring.
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CELOS som nyt ecosystem for Digital
Factory og ADAMOS som ny IIoT-alliance –
hos DMG MORI har vi mange jern i ilden …
Vores fremtid bygger på traditioner. Vores
værktøjsmaskiner har med den app-baserede styrings- og betjeningssoftware CELOS,
gjort klar til digitaliseringen. Godt 10.000
DMG MORI maskiner er allerede udstyret
og på markedet med CELOS – langt over 100
maskiner fra vores produktprogram taler
CELOS sproget, og tallet stiger konstant.
Allerede i dag understøtter vi den forbundne
intelligente produktion med 26 apps og eksklusive DMG MORI-teknologicyklusser og
powertools. Digitale produkter og teknologier styrkes til den differentierende succesfaktor. Derfor udvidede vi CELOS med „Open

Connectivity“, så det blev et åbent ecosystem
til Digital Factory. Desuden har vi sammen
med partnere fra maskinindustri og informationsteknik etableret den strategiske alliance
ADAMOS.
Hvad kan kunderne forvente af
„Open Connectivity“?
En fundamental faktor på vejen mod Digital
Factory er den nye CELOS NETbox som åben
IIoT-connector - også for eksterne maskiner.
Desuden tilbyder vi vores kunder med CELOS
PROtab en „mobil assistent“ til konstant brug
af CELOS-funktionaliteten på hele shopfloor-området. Det ligeledes nye CELOS Cockpit
visualiserer et intelligent produktionskontrolcenter. Sammen med CELOS maskinerne

ADAMOS IIoT-PLATFORM

"MED CELOS OG
ADAMOS UDFORMES
DIGITALISERINGEN
AKTIVT"

Med ADAMOS tilbyder
vi et åbent netværk
med førende maskinkonstruktions-,
produktions- og
software/it-knowhow –
fra maskinkonstruktører
til maskinkonstruktører,
deres leverandører
og kunder!
Christian Thönes
Bestyrelsesformand
DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT

leverer vi dermed omfattende løsninger til
den digitale produktion, som kunderne trinvist eller på én gang, kan udstyre deres individuelle Digital Factory med.
Hvordan har ADAMOS så hurtigt kunnet
lanceres med så mange partnere?
Som maskinkonstruktører kender vi vores
kunders udfordringer, og vi ved hvad det
drejer sig om. Sammen med brancheviden
fra Software AG er der opstået en stærk alliance med DMG MORI, Dürr og Software AG
som initiativtagere. Vores fælles mål blev
mødt med entusiasme, og da joint venturen
med Carl Zeiss AG og ASM var underskrevet, fik vi flere partnere lige fra begyndelsen
– for øvrigt er de alle globale markedsledere

indenfor deres specialområde. Med ADAMOS
arbejder stærke partnere på lige fod på at
drive den digitale sammenkobling frem. Det
der forener os, er de fælles mål og den faste
overbevisning om, at udfordringerne ved digitaliseringen kun kan klares i stærke partnerskaber. Ved digitaliseringen skal maskin- og
anlægskonstruktionen selv sætte standarder
og drive udviklingen frem. Det sker nu globalt
og i fællesskab!

tegiske alliance. Tysklands første alliance af
kendte industri- og softwareforetagender vil
etablere ADAMOS som global branchestandard og desuden få flere maskinkonstruktører som partnere. ADAMOS er tilpasset
specielt efter kravene til maskin- og anlægskonstruktion og deres kunder, så den åbne
IIoT-platform er producentneutral og forbinder topmoderne it-teknologi med førende
brancheviden.

Hvilke mål har ADAMOS-alliancen?
Navnet siger allerede en del! ADAMOS står
for Adaptive Manufacturing Open Solutions.
Tilpasningsevnen i produktionen og åbenhed
i strukturerne er to vigtige søjler i den stra-

… åben lyder altid lovende …
Åbenhed er fra forskellige perspektiver
essentielt for alliancens succes. Den sætter maskinkonstruktørerne i stand til uden
besvær at tilbyde deres kunder afprøvede
løsninger til digitalt forbundet produktion.

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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ADAMOS IIoT-PLATFORM

1 MIA

LEADING EDGE

INSTALLEREDE MASKINER

200
EKSPERTER

SKALERBARHED
DIGITALE
MARKEDSPLADSER

SHARED
APPS

IIoT
CONNECTIVITY

INGEN VENDOR
LOCK-IN

Det skal maskinkonstruktionsvirksomheder
som ADAMOS drage fordel af med deres
platforms-service, garanti for dataautonomi
og adgang til førende softwareløsninger.
ADAMOS tilbyder afprøvede løsninger til den
digitalt forbundne produktion uden besvær.
Den fælles udviklede platform ADAMOS er
tilgængelig globalt fra den 1. oktober 2017
med ca. 200 eksperter. Alle maskin- og
anlægskonstruktører er inviteret til at deltage i ADAMOS som ligeberettigede partnere.
Netop mellemstore firmaer forholder sig
stadig tilbageholdende, når det drejer sig om
digitalisering.
Der er stadig en tilbageholdende ADAMOS har ingen umiddelbar brugerkontakt,
idet markedsadgang og individualisering
også mange fabrikker, der allerede har

DIGITALISERING

STÆRKE
PARTNERE

INDUSTRI 4.0

konstant IIoT-infrastruktur til den digitale
produktion samt registrering og analyse af
data. På basis af ADAMOS og vores
CELOS Ecosystem viser vi allerede
på EMO konkrete løsninger til CELOS
Machine, CELOS Manufacturing og Digital
Factory – specielt fokuseret på små og mellemstore virksomheder.
Hvilke ydelser kan kunderne vente
af ADAMOS?
ADAMOS har to søjler. For det første tilbyder ADAMOS IIoT-platformen sine kunder
grundlæggende funktionaliteter som „Platform as a Service“ (PaaS), som stiller it-tjenester til rådighed for produktionen samt
gemmer og analyserer produktionsrelevante data. ADAMOS-platformen muliggør
en sammenkobling af produktionsprocesser

MED „OPEN CONNECTIVIT Y“ TIL DEN
DIGITALE FORRETNINGSMODEL
konkrete ideer og endda har indledt den
detaljerede produktplanlægning. Det som
brugeren hidtil har manglet er IIoT-kompatible maskiner og intelligente softwaresystemer til digitale workflows på deres
shopfloor, ligesom der har manglet en
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MASKIN- OG
ANLÆGSKONSTRUKTION

på tværs af firmaer. Alle disse serviceydelser
er baseret på den samlede maskinkonstruktions-, produktions- og software-knowhow i
ADAMOS-alliancen.

Desuden koncentrerer ADAMOS App Factory Alliance, som anden søjle, den teknologi knowhow hos alle partnervirksomheder,
hvilket resulterer i et udviklingsmiljø, hvor
app-innovationer og teknologistandarder kan
implementeres sammen, hurtigt og effektivt.
Det drager hele netværket af partnere og
kunder gavn af. Brugerne vil også i fremtiden
kunne få maskiner samt komplette IIoT- og
softwareløsninger fra ét „sted“ og trygt bruge
deres data. Maskin- og anlægskonstruktørerne er takket være standarder og konstante
end-to-end-solutions sikret deres førende
position i den digitale tidsalder.
ADAMOS har ingen umiddelbar brugerkontakt, idet markedsadgang og individualisering
af digitale produkter og softwaresystemerne
sker via ecosystems hos de producenter, der
er tilknyttet ADAMOS. I vores tilfælde er det
altså CELOS Ecosystem, som vi på basis af
den fremtidssikre ADAMOS-infrastruktur nu
udbygger og videreudvikler både markedsog kundeorienteret.
Altså klare fordele for ADAMOS-partnere.
Du har også beskrevet, hvordan
kunderne drager fordel. Hvordan vurderer
du dine leverandørers rolle i ADAMOS'
digitale verden?
En central funktion ved ADAMOS er en konstant infrastruktur til registrering og vurdering af data. Til det formål har vi brug

ADAMOS IIoT-PLATFORM

ADAMOS IIoT-PLATFORM TIL
MASKININDUSTRIEN
Kunder
powered
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powered
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MARKEDSPLADS
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APP FACTORY
ALLIANCE
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PARTNER

INFRASTRUCTURE AS A SERVICE

…

…

…

Nye partnere

for intelligente analyseværktøjer, så vi kan
udlede informationer fra disse data og generere konkrete forudsigelser, hvad enten det
er forudsigelig vedligeholdelse eller som
grundlag for adaptive produktionsprocesser.
Via de standardiserede ADAMOS-interfaces
er det naturligvis også nemt at integrere
leverandører, der for deres vedkommende
kan koncentrere sig om den digitale performance for deres komponenter uden at skulle
beskæftige sig med tilslutningsmuligheder,
som med ADAMOS også er tilgængeligt fra
et sted. Alle drager nytte - maskinkonstruktører, leverandører og især alle vores kunder.
«

ADAMOS – ADAPTIVE MANUFACTURING
OPEN SOLUTIONS

MASKINKONSTRUKTIONEN
UDFORMER DIGITALISERING
FAKTA
1. Global alliance: DMG MORI, Dürr, Software AG, ZEISS og ASM
samler deres kræfter i ADAMOS til Industri 4.0 og er åbne for andre
partnere
2. Åben platform: ADAMOS IIoT-platformen er producentneutral og
forbinder „leading edge“ IIoT-teknologien og førende brancheviden
3. Bred portefølje af applikationer: ADAMOS App Factory Alliance
Factory koncentrerer sig om partnernes teknologiske knowhow og
brancheviden og bruger dette til hurtig og fælles udvikling af apps
4. Digitale markedspladser: Partnerne repræsenterer deres digitale
kompetencer via egne identiteter og individuelle markedspladser til
deres kunder (f.eks. CELOS powered by ADAMOS).
5. Stærkt setup: ADAMOS GmbH og ADAMOS App Factory Alliance
Factory starter den 1. oktober 2017 med ca. 200 eksperter, 5 digitale
markedspladser og mere end 30 apps
6. End-to-end: Med ADAMOS tilbyder DMG MORI sine kunder, partnere
og leverandører en konstant digitaliseringsstrategi

Der findes mere om emnet ADAMOS
findes på:
www.adamos.com

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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CELOS – DIGITAL FACTORY

MED „OPEN
CONNECTIVITY“
TIL DIGITAL
FABRIK
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Tendensen mod industriel digitalisering
ændrer grundlæggende rammebetingelserne, også for den spåntagende produktionsteknik. I denne forbindelse lavede
DMG MORI allerede i 2013 sine maskiner
med det app-baserede styrings- og betjeningssystem CELOS klar til digitaliseringen.
Desuden skete der en konsekvent udbygning til det åbne ecosystem til den digitale
fabrik. På basis af dette udvider DMG MORI
sit CELOS-sortiment med intelligente softwareløsninger og konnektiv hardware. Open
Connectivity omfatter digitale IIoT-services
og produkter, så processer og maskiner kan
forbindes på omfattende vis.

CELOS – DIGITAL FACTORY

De digitale produkter
i CELOS Ecosystem
giver mulighed for
kundeindividuelle endto-end-solutions.
Dr. Holger Rudzio
Direktør
DMG MORI Software Solutions GmbH

Siden 2013 har CELOS spillet hovedrollen i digitaliserings-roadmappen inden for
DMG MORI-koncernen. I mellemtiden er der
installeret over 10.000 CELOS-maskiner på
markedet. Langt over 100 hightech-maskiner
fra sortimentet hos DMG MORI taler allerede
CELOS, hvorved den generelle tilgængelighed vil blive implementeret på kort sigt.
Også antallet af CELOS-apps er steget i løbet
af årene. Takket være de 10 nye apps findes
der nu i alt 26 CELOS-APPs til klargøring,
maskinkonfiguration og digital interaktion på
værkstedet. Med CELOS får kunderne løsninger der kan betjenes intuitivt og som konstant basis for en papirløs digital produktion.
CELOS Ecosystem med nyt perspektiv
Desuden har DMG MORI videreudviklet sit
CELOS betjenings- og styringssystem til et
åbent og konstant ecosystem til den digitale
produktion. Blandt andre aspekter står digitale workflows til adaptiv produktionsplanlægning og integreret tool-management i
fokus ved den aktuelle version af CELOS.
DMG MORI arbejder samtidig på temaet
Open Connectivity og tilbyder her konkrete
produkter som CELOS NETbox og CELOS
PROtab til den konstante sammenkobling i
produktionen.
På „Path of Digitization“ fra vision
til virkelighed
De aktuelle digitaliseringsinitiativer fra
DMG MORI orienterer sig mod visionen for
Digital Factory, og er kendetegnet ved adap-

tive fabriksstrukturer og er automatisk databaseret tilpasning af processer i produktionen til fleksible betingelser.
Dr. Holger Rudzio - direktør for DMG MORI
Software Solutions GmbH – fastslår: „Særligt
de små og mellemstore firmaer står i fokus
for os“. Som årsag nævner han muligheden
for trinvis og især individualiseret introduktion til den digitaliserede fremstilling og
produktion.
I den forbindelse gælder serviceløftet ikke
kun for hightech-maskiner. Eksisterende
maskiner fra DMG MORI og andre producenter kan også forbindes med CELOS
Ecosystem.
CELOS-maskine med „Open Connectivity“
Det betyder at fra nu af kan maskiner fra
eksterne producenter, maskiner fra komplementære teknologiområder og manuelle
arbejdspladser integreres i CELOS-netværket. Selv ældre maskiner kan til en vis grad
tilsluttes. Det er de nye „Open Connectivity
Solutions“ ansvarlige for.
Således har DMG MORI takket være den nye
CELOS PROtab inkorporeret en mobil assistent, og med CELOS NETbox en intelligent
IIoT-connector i det digitale sortiment.
På den måde kan næsten alle maskiner og
arbejdspladser nu opgraderes som medlem
af CELOS-netværket; „dette åbner helt nye
frihedsgrader for vores kunder, så de kan
optimere deres digitale workflows“, lover
Dr. Rudzio.
»
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CELOS – DIGITAL FACTORY

Med CELOS Manufacturing er der
styr på workflows
På den måde får selv de nyeste software-udviklinger langt mere betydning og merværdi.
Nu er det endelig muligt på basis af et konstant dataflow i shopfloor-området at vise,
styre og optimere arbejdsforløb og bearbejdningsprocesser digitalt.
Digital ordreplanlægning
for de avancerede
Et eksempel er det interaktive planlægningsværktøj FACTORY PLANNING på CELOS med
de standardiserede interfaces til overtagelsen af ordrer fra ERP-systemet. „Ved en
optimal planlægning af ordrebearbejdningen i fremstillingen skal der tages hensyn
til forskellige faktorer, som f.eks. maskin-,
materiale- eller værktøjstilgængelighed
samt klargøringsomkostninger.
På grund af det stigende antal ordrer er
denne opgave vanskelig at udføre manuelt“,
forklarer Dr. Rudzio til en start. Derimod kan
eksisterende ordrer, under hensyntagen til
aktuelle ressourcer og kapaciteter, planlæg-

ges og evt. genplanlægges med softwareassistance ved hjælp af FACTORY PLANNING
på CELOS.

TRIN FOR TRIN
TIL DIGITAL
FACTORY
Selv ved manuel genplanlægning af ordrer
tager FACTORY PLANNING hensyn til
den aktuelle ordrestruktur samt de tilgængelige kapaciteter for maskiner og
skifteholdsplaner.
Konstant toolmanagement
Et andet eksempel på de nye digitale
CELOS-workflows er „Digital Tooling“ fra
DMG MORI. Alle værktøjsinformationer, der
er nødvendige til fremstillingsprocessen,
administreres centralt og er tilgængelige
i hele produktionsprocessen, dvs. både

CELOS-PRODUKTION

CELOS MED HEIDENHAIN
HIGHLIGHTS

+ CELOS fra DMG MORI med 21,5″
ERGOline og

+ 22 CELOS-apps klar til introduktion
+ Global Programm Setting – efterfølgende tilpas-

ning af et CAM NC-program direkte på maskinen
+ DXF-converter – CAD-import
+ Værktøjsorienteret bearbejdning
+ Enkel og mere effektiv brug af planskydere
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NYHED

under NC-programmering og ved simulering samt ved klargøring, indlæsning eller
til InProcess-måling.
På den måde er der adgang til værktøjsdata fra forskellige systemer, ligesom alle
procesrelaterede data gemmes i en central
værktøjsadministration, som gør værktøjshistorikken transparent og forståelig.
Trin for trin eller på én gang til
digital factory
Når der ses samlet på „Path of Digitization“,
tilbyder DMG MORI enten sine kunder muligheden for at udføre omfattende kundeindividuelle end-to-end-solutions med digitale
produkter og softwaresystemer fra CELOS
Ecosystem eller for at transformere deres
firma, trin for trin og succes for succes, til en
digital fabrik – med høj transparens, effektive processer, maksimal tilgængelighed og
størst mulig produktionssikkerhed.

CELOS – DIGITAL FACTORY

PLANLÆGNING
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NYHED
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CELOS-APPS

26 CELOS-APPS,
HERAF 10 NYE

Læs alt om vores
26 CELOS APPs på:
celos.dmgmori.com

NETSERVICE

PRODUKTION

CONFIGURATION

UTILITIES

SUPPORT

MACHINE VIEW

Digital kompetence til
værksteds- og arbejdsforberedelse
„Softwareprodukterne og ydelserne fra
DMG MORI hjælper vores kunder til at standardisere og automatisere individuelt udførte
processer“, udtaler Dr. Rudzio. Nødvendige
informationer om arbejdsforberedelse, planlægning og produktion vises også konsistent,
overskueligt og let forståeligt.
«

FACTORY PLANNING

UDVIDET
PLANLÆGNING
NYHED

HIGHLIGHTS

+ Organisation af ordrer under

hensyntagen til mange forskellige
faktorer, f.eks. prioriteter, forbundne
processer, vedligeholdelse osv.
+ Standardiserede interfaces til
overførsel af ordrer fra ERP-systemet
+ Forbindelse mellem Office Floor og
Shop Floors og CELOS PROtabs

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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CELOS – DIGITAL FACTORY

NYHED
DIGITAL TOOLING

DIGITAL
VÆRKTØJSADMINISTRATION I
ARBEJDSFORBEREDELSEN

HIGHLIGHTS

+ Brug af de nødvendige
værktøjsinformationer i hele fremstillingsprocessen

+ Perfekt digitalisering af værktøjsdata
+ Central administration af alle nødvendige værktøjsinformationer

CELOS PROtab

NYHED: PROtab – MOBIL ASSISTENT I
DEN FORBUNDNE FREMSTILLING
CELOS PROtab kombinerer al CELOS funktionalitet på én industri-tablet.
På den måde kan DMG MORI-kunder bruge alle CELOS-funktioner i hele
produktionen. Således muliggør CELOS PROtab for første gang et konstant
dataflow gennem hele produktionen.
HIGHLIGHTS

Mere om CELOS PROtab
findes på:
protab.dmgmori.com

+
+
+
+
+

Løsninger til sammenkoblingen til Digital Factory
App baseret styrings- og betjeningsoverflade
CELOS for første gang til andre maskinproducenter
CELOS PROtab opfylder industristandarden IP54 og MIL-STD-810G
Brug CELOS i hele produktionen

Tool Lifecycle Management
supports Industry 4.0
www.tdmsystems.com
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CELOS – DIGITAL FACTORY

CELOS NETbox

NYHED: NETbox –
ADGANG TIL SKYEN
CELOS NETbox forbinder DMG MORI maskiner fra ældre
generationer samt maskiner fra eksterne leverandører med
CELOS. Via standardiserede interfaces stiller CELOS NETbox
informationer (f.eks. om maskinens tilstand) til rådighed for
CELOS APPs (f.eks. MESSENGER og CONDITION ANALYZER
på CELOS).

HIGHLIGHTS

+ Sammenkobling af DMG MORI-maskiner fra ældre generationer
til maskiner med CELOS fra eksterne leverandører

+ Interfaces muliggør dataudveksling mellem
CELOS NETbox og CELOS-APPs

+ Valg af NC-programmer via CELOS i forbindelse
med CELOS PROtab

+ NETbox øger it-sikkerheden takket være den integrerede

firewall og beskytter maskinen mod adgang fra uautoriserede

Mere om CELOS NETbox
findes på:
netbox.dmgmori.com

Shopfloor oversigt til produktionsledelsen

NYHED

Tuesday 22nd August 2017 | 09:32 AM

Thomas Lochbihler

PRODUCTION PLANNING

Back
AUSLASTUNG

Plan
Ist

MACHINE STATUS

MACHINE STATUS OVERVIEW

NTX 1000 II /SZM

Stopped (14%)
CTX beta 1250 CS

Stopped (14%)

CTX beta 1250 CS | 07:00 23.09.17

CTX beta 800 TC

OVERBLIK OVER
HELE PRODUKTIONEN

DMC 60 H | 08:06 23.09.17

DMC 80FD4 | 11:30 23.09.17
Cabin door unlocked

LASERTEC 65 3D | 13:53 23.09.17

+ Kontrol over produktionen i produktionskontrolcentret
+ Gennemsigtighed i produktionen: Status for alle

LASERTEC 65 3D

OEE DAY TREND
100%

Active

DMC 60 H | 16:30 23.09.17
Cabin door unlocked

DMC 80FD4 | 17:49 23.09.17
Cabin door locked

MPC Process stop

Error

Ready

50%

MACHINE RESOURCE PLANNING
0%
06:00

08:00

10:00

12:00

14:00

12:00

Machine ID

21. Aug

12:00

22. Aug

DMC 80 FD4

KG.20

NHX 4000 II…

AP.11

S. Schmidt

NTX 1000 II…

KG.89

A. Loch

CTX beta 1250 CS

KG.20

KG.41

CTX beta 800 TC

PG.54

PG…

DMC 60 H

WD.01

LASERTEC 65 3D

XC.290

SHIFT CALENDAR
Mon 20th

Cabin door locked

DMC 80FD4 | 17:50 23.09.17

HIGHLIGHTS

DMC 60 H

NHX 4000 II | 07:31 23.09.17

MPC Process stop

Status

NHX 4000 II / RPP21

Paused (5%)

Tool changer active for base position

Cabin door opened

12h

DMC 80 FD4
Processing (81 %)

76%

EVENTS LOG

CELOS COCKPIT

24h

Machine ID

99%

R. Hoffmann
W. Koch
E. Lochbihler

Tue 21th

Wed 22nd

Thu 23rd

Fri 24th

12:00

K.. KG.21

23. Aug

KG.22.5

AP.12
K.. KG.100

12:00

24. Aug

25. Aug

12:00

26. Aug

AP.17

KG.101

KG.23

P…PG.75

PG.82

KG…

KG.55

KG.42.5

WD.02

12:00

KG.23
A.. AP.16

WD.04

WD.05

XC.293

D. Heggenberger

Shift

Active

OK

Late

Fabriksoversigt til produktionsplanlægningen

ordrer, flaskehalse, ventetider og årsager

+ Status for den enkelte ordre i produktionen
med den resterende funktionstid

+ Fremstillingsplanlægning og styring i forbindelse
med FACTORY PLANNING på CELOS

+ Fleksibel anvendelse i virksomheden som ren softwareløsning
+ Opladnings- og synkroniseringsstation til
CELOS PROtabs i forbindelse med kontrolstationen

Mere om CELOS Cockpit findes på:
cockpit.dmgmori.com

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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CELOS – DIGITAL FACTORY

DIGITALE ASSISTENTER
TIL SPÅNTAGNING
Målet med digitaliseringen er højfleksible
og adaptive produktionsnetværk, hvor selv
enkelte dele skal kunne produceres yderst
reaktivt på den korteste tid. Dr. Edmond
Bassett, Head of Technology Development
hos GILDEMEISTER Drehma-schinen GmbH
i Bielefeld forklarer, hvilken rolle DMG
MORI-teknologicyklusser spiller.

De eksklusive DMG MORI teknologicyklusser
er en succeshistorie. Hvordan vurderer du det
næste kapitel i digitaliseringen?
Hovedårsagerne til den værkstedsorienterede programmering er normalt behovet
for små styktal eller enkeltdele samt en høj
reaktionsevne, når det drejer sig om ændringer på kort sigt og hasteordrer – altså i bund
og grund ambitionerne for en digital fabrik.
På denne baggrund er vores teknologicyklusser yderst vigtige værktøjer for Digital
Factory ud fra to synsvinkler. For det første:
Ved f.eks. at udføre komplekse program-

Dr.-Ing. Edmond Bassett
Head of Technology Development,
GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH
edmond.bassett@dmgmori.com

DMG MORIS TEKNOLOGICYKLUSSER = PROGRAMMERING PÅ MASKINEN
DMG MORI-teknologicyklusser

60 % HURTIGERE
PROGRAMMERING
MED DMG MORIS
TEKNOLOGICYKLUSSER

1

HÅNDTERINGSCYKLUSSER

2

MÅLECYKLUSSER

3

SPÅNTAGNINGSCYKLUSSER

4

OVERVÅGNINGSCYKLUSSER

HIGHLIGHTS

+ Dialogstyret programmering med

28 eksklusive cyklusser til håndtering,
måling, opspænding og overvågning
+ NYHED: 3D quickSET Turning:
Genkalibrering af dreje-fræsemaskiner
+ NYHED: ATC på dreje-fæsemaskiner processpecifik tilpasning af
maskindynamikken
+ NYHED: Slibning – drejning – komplet
bearbejdning i ny dimension

UDVALGTE EKSEMPLER PÅ DMG MORIS TEKNOLOGICYKLUSSER
1. Værktøjssorteringscyklus til færre inaktive perioder via automatisk placering af værktøjerne
iht. den nødvendige rækkefølge
2. 3D quickSET til kontrol og korrektion af den kinematiske nøjagtighed på 4- og 5-aksede maskiner,
NYHED: Nu også til dreje-fræse-maskiner
3. Grinding 2.0 til indvendig, udvendig og overfladeslibning samt til automatisk afretning af slibeskiven
4. MPC 2.0 – Machine Protection Control*, vibrationssensor på fræsespindlen inkl. overvågning af skærekraften
(* Fås som Protection Package til dreje-fræsemaskiner inkl. Easy Tool Monitoring 2.0)

14
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CELOS – DIGITAL FACTORY

meringsopgaver med multigevind sparer
2.0-cyklussen medarbejderne op til 60 % af
den tid, der kræves til at udføre konventionel DIN-programmering. Det kan implementeres meget let og hurtigt i dialogen og
sparer. Der spares værdifuld tid, der i stedet kan bruges til at optimere processer og
arbejdsforløb.

udføre fortandinger på standardmaskiner.
med fortandingskvaliteter bedre end DIN 7
standard.
Vi er især stolte over slibecyklussen „Grinding“ til ind- og udvendig overfladeslibning

… og for det andet?
For det andet sørger teknologicyklusser som
digitale værktøjsassistenter for en væsentlig
forøgelse af kvalitet, produktivitet, transparens og processikkerhed i produktionen. Og
de øger maskinernes evner.

PROGRAMMERET
60 % HURTIGERE
I DIALOGEN

… hvordan det?
Fordi der med specielle spåntagningscyklusser er mulighed for ekstra bearbejdningsprocesser. Som resultat giver
„DMG MORI gearSKIVING“ mulighed for at

med automatisk afretning af slibeskiven
med en integreret akustisk sensor. På den
måde tilføjer integreringen af teknologi på
fræse-drejemaskiner begrebet „komplet
bearbejdning“ en ny dimension.

Hvilke andre højdepunkter er der efter
din mening?
Dette spørgsmål kan kun besvares individuelt
ud fra kundens synspunkt, da alle cyklusser
har sin egen merværdi. Ud over de nævnte
spåntagningscyklusser forenkler f.eks. vores
håndteringscyklusser maskinbetjeningen,
idet de automatiserer processerne og giver
en øget sikkerhed. Målecyklusserne øger
herudoverw bearbejdningspræcisionen og
produktionssikkerheden for komponenten,
f.eks. takket være regelmæssig kalibrering
af maskinen med DMG MORI 3D quickSET.
Overvågningscyklusser som MPC – Machine
Protection Control – eller Easy Tool Monitoring 2.0 forbedrer maskin- og processikkerheden, mens MVC-Machine Vibration
Control eliminerer eventuelle vibrationer,
der opstår.
«

DMG MORI-POWERTOOLS = PROGRAMMERING I ARBEJDSFORBEREDELSEN / CAM
1

NYHED: FEATURE CAM

2

DMG MORI VIRTUAL MACHINE

DMG MORI-powertools

CAM-PROGRAMMERING MED DMG MORIPOWERTOOLS
HIGHLIGHTS

+ Automatisk programoprettelse i
arbejdsforberedelsen

3

DMG MORI ADAPTIVE MACHINING

4

NYHED: VERICUT

+ NYHED: Technology Library, Adaptive
Process, CAM Agent

+ 24 DMG MORI eksperter hjælper dig ved
ø 58H7

introduktionen af SIEMENS NX, AUTODESK FeatureCAM og ESPRIT
+ Eksklusive modulære DMG MORIsoftwareløsninger

92

UDVALGTE EKSEMPLER PÅ DMG MORI-POWERTOOLS
1. NYHED: Feature CAM til helt enkel programmering takket være Feature Based Machining
2. DMG MORI Virtual Machine, ægte 1:1 simulering til maskinspecifik kontrol af dit NC-program
3. DMG MORI Adaptive Machining, yderst præcis produktion via adaptiv procesregulering
4. NYHED: VERICUT, hurtig, højtopløsende maskinsimulering inkl. CAM-interface

Mere om DMG MORIs
softwareprodukter
findes på:
digitization.dmgmori.com

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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INTERVIEW | SCHAEFFLER AG – VÆRKTØJSMASKINE 4.0

SOFTWARE OG
DIGITALE
SERVICES FÅR
STADIG STØRRE
BETYDNING

Den hastighed, som
digitaliseringen implementeres
med, gør partnerskaber mellem
etablerede maskinproducenter og
IIoT-firmaer uundgåelige.
Roberto Henkel
Direktør digitalisering
produktion, Schaeffler
Technologies AG & Co. KG

DMC 80 FD duoBLOCK

INNOVATIONSPROJEKT „MASKINE 4.0“
MELLEM DMG MORI
OG SCHAEFFLER
HIGHLIGHTS

+ 60 sensorer til permanent
tilstandsovervågning

+ Visualisering i CELOS APP Condition
Analyzer til effekt- og tilstandsanalyse:
– NC-programoptimering
– Optimering af bearbejdnings		 processer og energi- og
		 smøremiddelforbrug
– Tidlig registrering af fejl
– Analyse af årsager til skader

16
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Schaeffler har i flere år brugt en værktøjsmaskine 4.0, som er udviklet sammen med
DMG MORI, på fabrikken i Höchstadt. Hvordan
adskiller dette anlæg sig fra konventionelle
systemer?
På den færdige komponent adskiller det sig
ikke fra en klassisk værktøjsmaskine. Dog
er graden af digitalisering og konnektivitet til overordnet software og overordnede
systemer tydeligt højere. Værktøjsmaskinen
4.0 tilbyder større intelligens takket være
smarte og sensorstyrede komponenter, og
er et perfekt eksempel på, hvordan et smart
produktionsanlæg integreres i et digitalt
ecosystem, så f.eks. databaserede ydelser
let kan udføres.
Betyder det at softwaren i fremtiden
kommer til at afgøre, om maskinen er en
succes eller ej?
Differentieringen ved hjælp af traditionel
elektromekanik alene vil ikke være tilstrækkelig i fremtiden. Hvis man fremtidigt

ønsker succes inden for konstruktion af
maskinværktøj, skal man supplere sine traditionelle kompetencer med sensorstyrede
komponenter, software og digitale ydelser,
der med smarte maskiner skaber grundlag
for databaseret værdiforøgelse og nye digitale forretningsmodeller. I partnerskab med
DMG MORI er det med værktøjsmaskine 4.0
lykkedes os at tage det første skridt sammen
mod en sådan ny forretningsmodel.
Hvilke mål følger Schaeffler med
digitaliseringen i produktion og
fremstillingsteknologi?
Det primære mål for digitaliseringen i
produktionen er en forbedring af kvalitet,
omkostninger og rettidig levering. Det er
også nødvendigt at kontrollere og konstant
forbedre den øgede kompleksitet i produkter,
processer og ydelser på tværs af alle vores
internationale produktionssteder. I den forbindelse drejer det sig om at bruge data som
basis for en øget merværdi. Vi vil også i stadig
større grad visualisere og analysere data fra
produktionen og udlede pålidelige prognoser,
som vi generelt kan få gavn af – både hvad
angår produktion og processer, men naturligvis også udbytte. For digitaliseringen skal
være profitabel!

INTERVIEW | SCHAEFFLER AG – VÆRKTØJSMASKINE 4.0

Er smarte komponenter i værktøjsmaskinerne nødvendige – helst fra Schaeffler selv
– i form af intelligente lineære føringer?
Et centralt emne ved optimeringen af anlæg
er den stigende maskintilgængelighed, hvor
det drejer sig om at undgå fejl og driftsstop
eller i det mindste være i stand til at planlægge dem. Sensorstyrede løsninger fra
Schaeffler, som f.eks. de intelligente spindellejer, smarte lineære føringer og rundbordslejer med integreret målesystem samt
direkte drev fra IDAM kan yde et vigtigt bidrag.
I kombination med data fra maskinstyringen
er der et betydeligt optimeringspotentiale,
som vi i mange tilfælde allerede har kunnet
bruge i eksemplet med maskine 4.0.

Endnu en gang tilbage til den kooperative
værktøjsmaskine 4.0 fra DMG MORI.
Hvilke resultater er der opnået siden
installationen?
Værktøjsmaskinen 4.0 er en del af en produktionscelle, der består af mere end kun
en maskine. Vi har indtil nu kunnet forbedre
klargøringstiden med 15 procent, og cyklustiderne er også kortere i dag end før installationen. Men det er kun et foreløbigt resultat. Den kontinuerlige forbedringsproces på
basis af digitale data er lige gået i gang og
har endnu større potentiale.
«

SCHAEFFLER FACTS

+ 60 % merværdi i produktionen
+ Mere end 2.000 dreje- og fræsemaskiner i hele verden

+ Investeringsvolumen på
ca. 1 mia. euro i pr. år

+ Samarbejdsprojekt

„værktøjsmaskine 4.0“ sammen
med DMG MORI
+ Adgang til data reducerer klargørings- og cyklustider
+ Eksempel på installation
til den samlede koncerns
produktionsnetværk

Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Industriestraße 1-3
D-91074 Herzogenaurach
www.schaeffler.com

Schaefﬂer-Anzeige Passion 4.0 Machine Tools 200 x 137,5 DMG-MORI-JOURNAL · DAN
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AUTOMATION

SR 1C på G100:
Dobbelt griber med 2 × 1 kg maks.
emnevægt, emnemål maks.
ø 80 × 50 mm, roterende
opbevaring med 10 pladser til
stabling af emnerne

SR – Space-saving Robot

INTEGRERET
GANTRY-AUTOMATISERING TIL
WASINO-MASKINER
HIGHLIGHTS

+ Integreret automatisering – ingen
ekstra opstillingsflade nødvendig

+ Kan kombineres med forskellige

perifere enheder til vask, måling,
markering osv.
+ Enkel programmering og opsætning
via integrering i maskinstyringen
+ Tilstandsovervågning med
DMG MORI Messenger

WH 3 – Workpiece Handling

FLEKSIBEL AUTOMATISERING MED
STOR HUKOMMELSE MED OP
TIL 750 EMNER

HIGHLIGHTS

+ Kompakt opstillingsflade
på kun 1,66 m²

+ Fleksibel og økonomisk
+ Høj hukommelseskapacitet
med op til 750 emner

+ Alt fra ét sted – Afstemt
optimalt efter maskinen

WH 3 på Milltap:
3 kg maks. emnevægt, emnemål
maks. 100 × 100 × 50 mm,
15 paller som udtræksskuffer
(hver maks. 50 emner)
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AUTOMATISERING
FRA FABRIKKEN
I VERTICO-DESIGN
Automatisering er et centralt element for
den digitale produktion. For DMG MORI har
automatiseringen i lang tid været et nøgletema. Lige nu installeres der 2.000 automatiske maskiner hvert år. Hver fjerde ny
maskine leveres med enautomatiseringsløsning, og alle DMG MORI-maskiner kan
opgraderes med en standardautomatisering
eller som kundespecifik automatiseringsløsning til fleksible produktionssystemer.
Dette er imponerende – især på grund af
den globale kundestruktur med et flertal
af små og mellemstore virksomheder med
små batchstørrelser helt ned til enkelte
dele.
Der er sket meget, siden DMG MORI flyttede ansvaret for automatiseringen tilbage
til fabrikkerne. Det nye VERTICO-design
ses med det samme. Men DMG MORI har
også kæmpet med udviklingen. Aktuelt
eksempel er den nye GX 06 portallader til
universaldrejemaskiner.

AUTOMATION

LPP – Lineær pallehåndtering

LPP I NYT
VERTICO-DESIGN
HIGHLIGHTS

+ 1 x NHX 5000 og 1 x DMC 60 H lineær
på en lineær palleopbevaring
med 24 pladser (500 × 500 mm)
+ Op til 8 maskiner, op til
5 klargøringspladser
+ Maks. 99 paller på 2 niveauer,
parallel håndtering af
3 pallestørrelser op til
1.000 × 1.000 mm, maks. 3.000 kg

CENTRALT
ELEMENT VED
INDUSTRI 4.0
Løfte om løsninger til alle anvendelser
Der er en årsag til det høje engagement.
„Automatiserede værktøjsmaskiner er en
fundamental del af en fremtidsorienteret
produktion“, udtaler Alfred Geißler, direktør
for DECKEL MAHO Pfronten GmbH. Derfor
er DMG MORI blevet opfordret til at tilbyde
kunderne et komplet sortiment, fra hvilket
den bedste løsning kan konfigureres sammen med brugeren til alle anvendelser og
alle krav.
Der er mange andre årsager til vores ambition om automatisering. To eksempler er økonomi via flerholdsskift og bedre udnyttelse af
maskinerne. „Også gentagelsesnøjagtigheden ved en automatiseret løsning er højere
end ved manuel opspænding og frigørelse af
emner“, nævner Harry Junger, direktør for
GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH, som
endnu et aspekt.
Fremtidssikret automatisering fra fabrikken
Junger ser det som udtryk for en vigtig strategisk beslutning, når fabrikkerne nu igen
fører an i udviklingen af perfekt automatisering. Produktionsstederne får de bedste
forhold, så de kan afstemme og teste maskiner og automatisering i forhold til hinanden
inden leveringen. Det samme gælder for
hardware og software, f.eks. inden for integreret systemstyring. „Kun hvis alle komponenter griber perfekt ind i hinanden, yder den
komplette løsning i sidste ende det ønskede
bidrag til produktiviteten“, siger Junger.

iLoading på DMC 650 V:
5 kg maks. emnevægt;
emnemål
maks. 80 × 80 × 80 mm;
Mulighed for cyklustider på
8 sekunder pr. komponent

Differentiering via egen udvikling
Ud over høj systemkompetence ser Alfred
Geißler især den høje andel af egne udviklinger som basis for succes. Samtidig tilvejebringes der mange muligheder på baggrund
af spændvidden mellem de imponerende
LPP-lineær pallesystemer på den ene side
og palle- og emnehåndteringssystemerne
fra PH-serien iLoading og RS-serien på den
anden side. Desuden har DMG MORI med
Robo2Go en mobil emnehåndtering i sortimentet, som kan bruges fleksibelt på adskillige universaldrejemaskiner og programmeres via en CELOS APP.
«

iLoading

ROBOT INTEGRERET I MASKINEN TIL
STORE STYKTAL
HIGHLIGHTS

+ Automatisering til store

styktal og små emner ned til 5 kg

+ Op til 8 sek. cyklustid
+ Op til 4 opspændingsanordninger

+
+
+
+

i maskinen – emneskift parallelt med hovedtid via integreret robotautomatisering
Kun 5 m² opstillingsflade
(uden emnetilførsel)
Enkel betjening uden specielt kendskab til robotter
Yderst fleksibel og enkel
ombygning til flere komponenter
Individuel værktøjstilførsel

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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AUTOMATION

OVERBLIK OG
AUTOMATISERING
+ Intelligent kombination af

værktøjsmaskine og automatiseringsløsning

+ Automatiseringsløsninger

til alle DMG MORI maskiner

+ Produktionsanlæg leverer
maskiner og automatisering fra ét sted

+ Perfekt koordinering af hardware og software
+ Sortiment af standardautomatisering

via kundespecifikke automatiseringsløsninger til turnkey-løsning

VERDENSPREMIERE
2017
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1.400 Nm

powerMASTER
SPINDEL

TECHNOLOGY EXCELLENCE

AUTOMATION

Sortimentsoversigt

STANDARDAUTOMATISERING

DREJNING

EMNEHÅNDTERING *

maks. 25 kg

maks. 60 kg

RMS

HIGHLIGHTS

WH

maks. 20 kg

maks. 3 kg

iLoader

maks. 5 kg

PALLEHÅNDTERING **

FRÆSNING

+ Emne- og pallehåndtering
+ Enkel tilpasning til dit emne
+ Optimalt tilpasset og allerede testet

GX

Robo2Go

RPP

i produktionsvirksomheden
+ Standardiserede, funktionsorienterede moduler
+ Integreret brugerflade

CPP

maks. 700 kg

LPP

maks. 7 t

maks. 3 t

RS

PH

maks. 10 t

maks. 350 kg

10

40

Emner i systemet (stk.)

AWC

maks. 80 kg

100

750

Autonomi – automatisk produktion uden ekstern emnetilførsel

* Robo2Go: CTX, NLX, CTX TC, NZX; GX – Gantry X-class: CLX, CTX, NLX, CTX TC, NT/NTX, NZX (-S), NRX; RMS – Robot, Modular System: NVX, NHX; WH – Workpiece handling: MILLTAP; iLoading: DMC V
** RPP – Round Pallet Pool: NHX; CPP – Carrier Pallet Pool: NHX, duoBLOCK; LPP – Linear Pallet Pool: NHX, DMC H linear, duoBLOCK; RS – Rotary Storage: DMC H linear, monoBLOCK, duoBLOCK, Portal; PH – Pallet Handling:
CMX V, DMC V, CMX U, DMU, monoBLOCK, DMU eVo, HSC, ULTRASONIC, LASERTEC; AWC – Auto Work Changer: NMV; visning uden produktspecifikke løsninger SR (Wasino), APC (TAIYO KOKI) og IMTR (NTX 1000)

Sortimentsoversigt

CELLEAUTOMATISERING
OG KUNDESPECIFIKKE
LØSNINGER
HIGHLIGHTS

+
+
+
+
+

Variabelt antal maskiner og typer
Løsninger klar til brug
Integrering af procesrelaterede perifere enheder
Skræddersyede løsninger optimeret til dit emne
Vores universelle løsninger fra planlægning
og simulering til overdragelse af den færdige
produktionslinje

NHX 6300 2nd generation

powerMASTER SPINDEL MED
OP TIL 1.400 Nm
HIGHLIGHTS

+ Klart større maskinstivhed,
ideel til kraftig spåntagning:
– 462 cm³/min titanium (pindsvinefræser ø 80 mm)
– 12 mm skæredybde i støbt jern (EN-GJS-450, ø 160 mm
		 knivhoved, 120 mm skærebredde)
+ powerMASTER-spindel op til 1.413 Nm* eller op til 16.000 min-1
+ SmartSCALE-målesystem fra MAGNESCALE med 0,005 µm
opløsning i alle lineære akser som standard
+ CELOS med MAPPS på FANUC

CPP – CARRIER PALLEPOOL

+ Op til 29 pallepladser
+ Maks. 4 maskiner og 2 klargøringspladser
+ 1.000 × 1.000 mm maks. pallestørrelse (kun til CPP 6)

* Ekstraudstyr

TECHNOLOGY EXCELLENCE

21

Metalworking fluids
from the specialist
For all materials.
For all processing methods.
For significant cost savings.
www.fuchs.com/de/en
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HAIMER –
Your system partner
around the machine
tool
TECHNOLOGY
PARTNER

40

Years

Quality

Værktøjs
Teknologi

Krympe
Teknologi

Balancerings
Teknologi

Måle- og Forudindstillings
Teknologi
www.haimer.com
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DMG MORI LIFECYCLE SERVICE

CUSTOMER FIRST 2.0 – VORES 5 SERVICELØFTER
MED ENDNU FLERE COMMITMENTS!

1

2

3

4

5

Lavere service- og
reservedelspriser

World
class-spindelservice

Flere serviceeksperter hurtigere hjælp

DMG MORI Full-Service,
100 % sikret

Øjeblikkelig hjælp takket
være Netservice 4.0

NYHED

NYHED

UDVIDET SERVICE
OFFENSIVE MED
ENDNU FLERE
COMMITMENTS!
Også stillet over for Industri 4.0 og digitale
tjenester i fremtiden bør man holde øje med
den daglige forretning. Det er i det mindste
hvad Dr. Maurice Eschweiler, formand for
industrielle serviceydelser hos DMG MORI
AKTIENGESELLSCHAFT, råder til. Ud over
en bæredygtig reduktion af service- og
reservedelspriserne, investerer vi endnu
engang helt klart i vores tilgængelighed.
F.eks. har vi med mere end 1.000 spindler
på lager øget spindlertilgængeligheden til
mere end 96 %.

afslutning. Samtidig øger vi vedligeholdelsesintervallerne fra 2.000 til 4.000 driftstimer,
og vil på den måde mærkbart øge tilgængeligheden og reaktionsevnen.
Men generelt har vi også opnået forbedringer på dette område. Det gælder for de
originale reservedele og spindelservice med
garanti for „Best-Price“. Men det gælder
også for de tydeligt lavere priser for service på stedet med faste omkostninger på
kundebesøg og videre til kontrakter med alt
inkluderet, hvor kunderne ikke får nogen regning på service og reservedele i de første tre
år og dermed en 100 % sikring mod nedbrud.

DMG MORI har netop udvidet sin servicekampagne med Customer First 2.0. Hvad
involverer det?
Inden vi starter vil jeg gerne rydde en mulig
misforståelse af vejen. „Customer First 2.0“
har intet at gøre med talinflationen i industrielle revolutioner. Vi ønsker derimod at
understrege, at vi har lanceret andet trin af
vores 5 serviceløfter og er mere „committet“
overfor kunderne end nogensinde før.

Og hvad med de digitale ydelser?
Digitale ydelser bliver utroligt vigtige i fremtiden. Det er derfor vi arbejder hårdt på at
udvikle digitale servicekoncepter. Mange projekter er allerede på prototype-stadiet , mens
andre, som den nye DMG MORI Netservice
4.0, endda allerede er implementeret.

Hvordan kan kunden registrere
denne evolution?
Et klart signal er den planlagte ansættelse af
mere end 100 servicespecialister inden årets

Men vores kunder er hovedsageligt små og
mellemstore virksomheder, som ønsker at
maksimere produktiviteten for de værktøjsmaskiner de bruger, og der kunne digitalise-

NYHED

Dr. Maurice Eschweiler
formand industrielle
serviceydelser, DMG MORI AG

ringen muligvis spille en rolle. Vores spindelservice er lige nu meget vigtigere for vores
daglige forretning …
Hvad gør spindelservice fra
DMG MORI så speciel?
Ud over en bæredygtig reduktion af serviceog reservedelspriserne, investerer vi endnu
engang helt klart i vores tilgængelighed.
F.eks. har vi med mere end 1.000 spindler på
lager øget spindlertilgængeligheden til mere
end 96 %.
Desuden har vi et avanceret løfte hvad angår
ydelsen indenfor reservespindler og spindelreparation. Hvis kunden f.eks. beslutter
sig for en reservespindel, der p.t. ikke er på
lager-, reparerer vi hans spindel inden for 6
dage. Hvis vi ikke klarer det, er reparationen
gratis.
Og under alle omstændigheder gælder samtidig, at kun producenten har den knowhow,
der skal til for at sikre spindlens funktionalitet - „maskinens hjerte“ - på langt sigt. Det
kan ikke understreges kraftigt nok.
«
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FAMOT PLESZEW SP. Z O.O.

GX 06 med CLX 450
2 × 6 kg med dobbelt griber,
emnemål maks. ø 200 × 150 mm,
10 pallepladser à 70 kg

TRADITIONSRIG FABRIK
MED HØJ STRATEGISK
VÆRDI
Som traditionsrigt DMG MORI-firma har
FAMOT Pleszew SP. Z O.O. en stor betydning for koncernen – både for den strategiske tilpasning og for DMG MORIs
produktsortiment.
For det første udvikler og bygger de 550
medarbejdere på stedet CLX, CMX V og CMX
U universalmaskiner. For det andet fungerer fabrikken som den største leverandør af
maskinrammer, enheder og maskinkomponenter. Lige nu investerer DMG MORI 40 mio.
euro i udbygning af produktionsarealet med
21.000 m² og modernisering samt digitalise-
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ring af FAMOT. „Vi ønsker at fordoble fabrikkens størrelse inden 2020“, forklarer direktør
Dr. Michael Budt.
Med ca. 1.500 solgte universalmaskiner fra
CLX / CMX-serien pr. år forsætter FAMOT sin
succeshistorie. Ifølge Dr. Michael Budt er
grundene hertil medarbejdernes motivation
og ekspertise samt den tekniske performance for CLX, CMX V- og CMX U-serien. De
er blevet totalt nydesignet af ca. 50 ingeniører,
konstruktører og designere på den polske
fabrik i tæt samarbejde med kollegaerne i
Japan. FAMOT er dermed den eneste fabrik

CLX-SERIE

VERDENSPREMIERE
2017

FAMOT PLESZEW SP. Z O.O. – SIDEN 1877
+ Produktionssted for serierne CLX, CMX V og CMX U
+ Fremstilling af > 3.500 maskiner og

CLX 550

maskinrammer pr. år

+ Ca. 1.800 masinrammer pr. år til DECKEL MAHO
Pfronten, DECKEL MAHO Seebach og andre
DMG MORI-fabrikker

+ Investeringsvolumen på 40 mio. euro

i 2017 / 2018 til udvidelse og modernisering på vej
mod den digitale fabrik

+ Integrerede automatiseringsløsninger fra ét sted

FULDSTÆNDIGGØRELSEN AF CLX-SERIEN

OPSTILLINGSFLADE KUN

7,4 m2

HIGHLIGHTS

+ Kraftig spåntagning ved hjælp af hovedspin-

del med 630 Nm og 33 kW (maks. 3.250 min-1)
+ 6-sidet komplet bearbejdning af komplekse emner
med modspindel* og Y-akse* med 120 mm
+ Imponerende stabilitet, optimal til kraftig spåntagning i grænseområdet
+ Lineære føringer til højeste præcision og
langvarig nøjagtighed
Tekniske data
Maks. drejediameter ø

mm

CLX 350

CLX 450

CLX 550

320

400

480

Maks. drejelængde

mm

580

600

1.240

Stangkapacitet

mm

51 (65)*

80

80 (102)*

Spindelomdrejningstal

min-1

5.000

4.000

3.250

Ydelse / drejningsm. (40 % ED)

kW / Nm

16,5

25,5

33
* Ekstraudstyr

3D-ST YRINGSTEKNOLOGI

NYHED

i koncernen, der udvikler, bygger og sælger
både dreje- og fræsemaskiner i hele verden.
Som leverandør inden for DMG MORI koncernen bygger FAMOT mere end 1.800
maskinrammer og hundredvis af komponent-sæt pr. år til de forskellige søsterselskaber. Den mekaniske produktion med ca.
45 hightech-værktøjsmaskiner - hovedsageligt gruppens produkter - er derfor fabrikkens hjerte og kører med 21 skiftehold hver
uge. Bearbejdningen af maskinrammer og
komponenter foregår bl.a. på DMC 340 U
og DMC 270 U fra DMG MORIs serie af store

SIEMENS 840D
på 19″ DMG MORI SLIMline panel

NYHED / FANUC i-serie
på 15″ DMG MORI SLIMline panel

Mere om CLX 550 findes på:
clx.dmgmori.com

»
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FAMOT PLESZEW SP. Z O.O.

Med pallehåndteringen
PH 150 kan vi tilbyde
alle CMX V og CMX
U med en integreret
automatiseringsløsning
fra DMG MORI.
Dr. Michael Budt
CSO og FAMOT direktør
PH 150 med CMX 600 V:
Maks. bæreevne 250 kg (350 kg efter valg),
pallestørrelse: 8 stk. 320 × 320 mm
(4 stk. 500 × 500 mm eller 10 stk.
250 × 250 mm efter valg)

trollerer komponenterne, virtuelle maskiner
simulerer bearbejdningen og alle relevante
data overføres til fremstillingen, tool shop
og målerummet“, fortæller Zbigniew Nadstawski, direktør hos FAMOT, om processen.
Desuden giver softwaren MACHDATA, der er
udviklet af FAMOT, mulighed for en konsekvent overvågning og vurdering af alle parametre i hele den mekaniske bearbejdning.

Dr. Michael Budt (til højre), som CSO ansvarlig
for FAMOT og den russiske fabrik Ulyanovsk MT,
og Zbigniew Nadstawski, CTO for FAMOT
og Ulyanovsk MT.

maskiner. Hertil kommer et slibeværksted,
bl.a. med en TAIYO KOKI-maskine fra DMG
MORI, et topmoderne inspektionsrum og
egen spindelproduktion. Et Kadex-smådelslager fordeler hver dag 140.000 dele til
stationerne i produktion og montering. En
nyligt installeret hærdningsmaskine – til
bearbejdning af komponenter fra CTX 5.
generation – fuldender FAMOTs omfattende
produktion.
FAMOT sætter deres lid til innovative og
forbundne produktionsprocesser lige fra
arbejdsforberedelsen til den afsluttende
måleprotokol. „En robot scanner og kon-

26

TECHNOLOGY EXCELLENCE

Automatiseringsløsninger fra fabrikken
Et emne der er i fokus hos DMG MORI, er
automatiseringen af værktøjsmaskiner og
planlægningen af kundespecifikke løsninger.
„Til dette område har vi vores egen montagehal til produktionen, til test af maskinerne
samt til afprøvning af kundernes komponenter“, siger Dr. Michael Budt. CLX 450 med
GX 06, en ny gantry-loader til CLX-serien, er
allerede blevet præsenteret på EMO. Automatiseringsløsningen i det nye VERTICO-design kan klare emnevægte på op til 6 kg, og
emneprocessen kan planlægges individuelt
af engineering-afdelingen hos FAMOT for
alle CLX-drejemaskiner. CMX V- og CMX
U-serierne automatiserer FAMOT med den
velgennemprøvede PH 150-pallehåndtering.
Fuldt integrerede automatiseringsløsninger
er kun det første trin i produktsortimentet.
Også maskinernes udstyr bliver udvidet, som

Dr. Michael Budt forklarer: „Alle CLX-drejecentre tilbydes i fremtiden både med Y-akse
og med modspindel.“ 3D-styringssortimentet udvides især. CMX U-maskinerne fås
allerede med det succesrige DMG MORI
SLIMline Multi-Touch Panel og Operate 4.7
på SIEMENS eller med HEIDENHAIN. CMX Vmodellerne findes i dag også med MAPPS
IV på FANUC, og fra efteråret 2017 tilbyder
DMG MORI også CLX-drejemaskiner med
FANUC i-serien. Takket være det store udvalg
af 3D-styringer, det modulære byggebloksystem, omfattende udstyr og talrige teknologicyklusser, er maskinerne også egnede til
de avancerede teknologiske krav.
«

FAMOT PLESZEW SP. Z O.O.
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OVER 3.500
MASKINER OG
MASKINRAMMER
PR. ÅR MED MAKS.
PRODUKTIVITET
MED 21 SKIFTEHOLD PR. UGE
6

7

1. + 2. FAMOT har med ca. 45 værktøjsmaskiner –
90 % af dem er DMG MORI maskiner – den største
mekaniske produktion inden for koncernen.
3. FAMOT har sit eget slibeværksted med fem maskiner, heriblandt TAIYO KOKI fra DMG MORI.
4. + 5. Digitaliseringen spiller en afgørende rolle hos
FAMOT: En robot scanner og kontrollerer komponenterne, virtuelle maskiner simulerer bearbejdningen
af emner, og alle relevante data overføres til fremstillingen, tool shop og målerummet.
6. + 7. DMG MORI investerer p.t. ca. 40 mio. euro i
den polske fabrik. Et nyt stort støbejernslager og en
ny logistikhal står allerede klar. Ud over udvidelsen
af montagen er der bl.a. planlagt en udbygning af
koncernens egen spindelmontage.

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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CTX 2500 | 700

CTX 2500 | 700

BEST IN CLASS
UNIVERSALDREJNING
turnMASTER, torqueDRIVE
OG CELOS
HIGHLIGHTS

+ Præcis: Effektiv turnMASTER- hovedspindel med
præcis C-akse (0,002 °), aktiv fundamentkøling
og lineær skala fra MAGNESCALE i X-aksen
+ Effektiv: Komplet bearbejdning med
modspindel og torqueDRIVE-revolver (85 Nm)
eller speedDRIVE-revolver (12.000 min-1)
+ Stabil: Glideskinneføringer i alle akser til
krævende højeffekt-drejning og fræsning op til
en notbredde på 12 mm
+ Intelligent: CELOS med SIEMENS og
DMG MORI-teknologicyklusser

torqueDRIVE-revolver med 85 Nm drejningsmoment
til boring op til ø 30 mm (CK45)

UNIVERSALDREJNING
I HØJEFFEKT-KLASSEN
MED DET BEDSTE FRA
TO VERDENER

VERDENSPREMIERE
2017
„CTX-serien er flagskibet inden for universaldrejning og tilbyder det bedste fra de to
verdener af tysk og japansk maskinkonstruktionskunst fra den nye generation!“ Harry Junger, direktør hos GILDEMEISTER
Drehmaschinen GmbH, er meget stolt over
den seneste udvikling.

Tekniske data for CTX 2500|700
Drejediameter: 430 mm, drejelængde: 734 mm,
Patronstørrelse: 250 mm, stangkapacitet: 76 mm
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Maskinfundamentet på den nye CTX 2500|700
samt føringsbanekonceptet stammer fra NLX
2500|700, der er testet 10.000 gange. Fra CTX
beta 800 er den aktivt afkølede VDI-præcisionsrevolver samt SIEMENS 840D solutionline tilpasset. turnMASTER-spindlerne i
hoved og (ekstraudstyr) modspindel er resultatet af den fælles koncernudvikling.

NTX 2500

VERDENSPREMIERE
2017

NTX 2500

Glideskinneføringer til maksimal stabilitet,
f.eks. fræsning op til 12 mm bredde i CK 45

6-SIDET KOMPLET
BEARBEJDNING
MED 122 Nm TURN & MILLSPINDEL compactMASTER
HIGHLIGHTS

+ Mindste opstillingsflade i sin klasse: 16,3 m²
+ Hovedspindel (10″ patron) med 4.000 min-1 og maks. 599 Nm,
„Det er helt sikkert den mest stabile og
effektive maskine, som vi har bygget i denne
klasse i de seneste 25 år“, understreger Junger. Fræsere op til 12 mm bredde og kraftige
bor med en diameter på 80 mm kan nu bruges pålideligt for første gang i denne klasse.
Hertil kommer den fleksible automati-

fås efter valg også med 8″ og 12″ patron

+ Stort arbejdsrum takket være Turn & Mill-spindel compactMASTER med 350 mm længde og 122 Nm drejningsmoment

+ Multitasking: Direct Drive B-akse til 5-akset
simultanbearbejdning af komplekse emner

+ Høj fleksibilitet takket være X-aksernes vandring
op til -125 mm under spindlens midte

+ Fås med CELOS med MAPPS på FANUC og CELOS
med SIEMENS

„DEN MEST
STABILE
OG EFFEKTIVE“
seringsevne. Ud over den integrerbare
emne-aflæsning, en stanglader-tilslutning
og den mobile Robo2Go har DMG MORI
også overtaget den kendte GX-portallader
fra NLX-serien.
«
4-akset bearbejdning af komplette emner op til ø 670 og 1.540 mm
længde med Turn & Mill-spindel compactMASTER og anden emneholder
(nederste revolver) inkl. 80 mm Y-slag.

Mere om
CTX 2500 | 700
findes på:
ctx.dmgmori.com

Mere om NTX 2500 findes på:
ntx.dmgmori.com
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GLOBAL FULL-LINER
TIL DEN ADDITIVE
FREMSTILLING

Enestående udbud af proceskæder til additiv komplet bearbejdning
Med et globalt enestående udbud af tre
universelle proceskæder til additiv fremstilling og spåntagende bearbejdning
understreger DMG MORI for tiden sit
globale engagement inden for området
ADDITIVE MANUFACTURINGS af metal. De
tre successøjler er baseret på de to procesvarianter: powder nozzle og powder bed.
„Begge teknologier supplerer hinanden fremragende og gør det muligt for os, at tilbyde
interesserede inden for området metalbearbejdning en passende løsning til alle anvendelser“, forklarer Patrick Diederich, direktør
for SAUER GmbH.

Fokus på powder bed
Der er lige nu særligt fokus på processen
Selective Laser Melting (SLM). Det er ikke
så mærkeligt, for inden for additiv fremstilling af metalkomponenter har processen en
markedsandel på 80 procent. Desuden er
powder bed processen, som den beskrives
af DMG MORI, en succesfuld industriel fremstillingsproces især til letvægtsanvendelser
til flykomponenter eller højtemperaturanvendelser i turbineteknologi til aerospace og elproduktion.

L ASERTEC 30 SLM
Komponentstørrelse: 300 × 300 × 300 mm

SELECTIVE
LASER MELTING SLM
30
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LASER DEPOSITION
WELDING
3D / 3D hybrid

L ASERTEC 4300 3D hybrid
Komponentstørrelse: ø 660 × 1.500 mm
Emnevægt maks.: 900 kg

L ASERTEC 65 3D hybrid
Komponentstørrelse: ø 500 × 400 mm
Emnevægt maks.: 600 kg

OVERBLIK OVER ADDITIVE MANUFACTURING
+ Enestående: 3 proceskæder til ADDITIVE MANUFACTURING
og spåntagende færdig bearbejdning fra ét sted

+ 20 års erfaring inden for laserteknik og SLM-teknologi
+ End-to-end-kompetence inden for additiv metalforarbejdning
+ Powder bed SLM og powder nozzle 3D / 3D hybrid
under ét tag for alle materialer og geometrier

+ 5-akset komplet bearbejdning og drejebearbejdning
op til 6 sider i en opspænding

+ 5 Additive Manufacturing Excellence Centers globalt:
Bielefeld, Pfronten, Chicago, Tokyo, Shanghai

+ Omfattende rådgivning om materialevalg og parameterdefinition

KOMBINERET
ADDITIV T OG
KONVENTIONELT
Med LASERTEC 30 SLM
i den industrielle produktion
Med aktiemajoriteten i REALIZER GmbH
udvidede DMG MORI som bekendt sit sortiment inden for additiv fremstilling for at få
foden ordentligt indenfor. Det første resultat af samarbejdet er LASERTEC 30 SLM.
I SLM-processen kan små komponenter
fremstilles med en høj grad af kompleksitet.
„Med vores nye LASERTEC 30 SLM bringer
vi for første gang powder bed processen fra
prototype-konstruktion ud i det industrielle
miljø. Maskinen overtager dermed en nøglerolle for den videre etablering af teknologien“,
forklarer Florian Feucht, direktør for salg og
applikation hos REALIZER GmbH.
»

som basis for en høj processikkerhed

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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LASERTEC 3D hybrid – Merværdi for store
komponenter og komplet bearbejdning
Med kombinationen af lasersvejsning og
spåntagende bearbejdning på en maskine har
DMG MORI allerede gennem 4 år revolutioneret den additive fremstilling af metalkomponenter. Det integrerede koncept bruges både
i den 5-aksede LASERTEC 65 3D hybrid og i
LASERTEC 4300 3D hybrid, og forener lasersvejsning og 6-sidet dreje-fræsebearbejdning.

geometrier giver kombinationen mulighed
for tidlig spåntagning af bestemte emneområder, inden der ikke længere er adgang til
dem på det færdige komponent. „Hertil kommer muligheden for at producere innovative
komponenter af et eller flere materialer, men
også graduerede materialer“, understreger
Diederich.
LASERTEC 65 3D – Produktiv forarbejdning af forskellige materialer
En afgørende fordel, som også gælder for
LASERTEC 65 3D, fokuserer på LMD-processen med 45 procent mindre opstillingsflade
og det 40 procent større arbejdsrum. Patrick
Diederich henviser også til forskellige sporbredder, højere lasereffekt op til 4 kW samt
muligheden for også at bearbejde reaktive
materialer som aluminium eller titanium i
sandwich-strukturer.

Perfekt additiv og spåntagende kombination
Det revolutionære ved maskinkonceptet i
LASERTEC 3D hybrid-serien ligger i kombinationen af additiv og spåntagende fremstillingsteknik – og dermed i bearbejdningen af de færdige dele i én opspænding. På
den måde kan de to teknologier bruges på
skift. Det giver helt nye frihedsgrader, hvad
angår komponentdesign, som Patrick Diederich understreger. Netop ved komplekse

ADDITIVE LØSNINGER
TIL ALLE BEHOV

Teknologisk leder med industriel modenhed og global tilstedeværelse
Som det næste på udviklingsprogrammet
står den yderligere udvidelse af sortimentet
med hensyn til større komponenter. Desuden
understreger DMG MORI sin globale førerposition inden for ADDITIVE MANUFACTURING med omfattende kursustilbud i
Technology Excellence-centrene i Pfronten,
Chicago, Shanghai og Tokyo. Målet er klart –
de fascinerende muligheder ved den additive
fremstilling skal bringes endnu tættere på
markederne.
«

ALL IN
ONE

Universelle løsninger fra CAD og CAM
til kombineret bearbejdning af kvaliteten i færdige dele
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3D
hybrid

NYHED

ADM MED POWDER NOZZLE
Komponentstørrelse
maks. ø 650 mm, højde 560 mm

3D

NYHED
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CAD / CAM
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SLM

ADM I POWDER BED
Komponentstørrelse
maks. 300 × 300 × 300 mm

DMG MORI | ADDITIVE MANUFACTURING

Hurtigt materialeskift på mindre end 2 timer i stedet for
2 dage takket være det innovative pulverhåndteringssystem.
Du skal blot rengøre proceskamre, tilslutninger og skyde et
nyt pulvermodul ind.

ADM MED POWDER NOZZLE I KOMBINATION MED:
FRÆSNING – LASTERTEC 65 3D hybrid
Komponentstørrelse maks. ø 500 mm, højde 400 mm

TURN & MILL – LASTERTEC 4300 3D hybrid

Komponentstørrelse maks. ø 660 mm, længde 1.500 mm

FORSTØBT
SPÅNTAGENDE
BEARBEJDNING / FINISHING

FORSTØBT
SPÅNTAGENDE
BEARBEJDNING / FINISHING

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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powder nozzle and
powder bed supplerer
hinanden perfekt i
DMG MORIs sortiment.

TEKNOLOGISAMMENLIGNING

DE TO MEST AVANCEREDE ADDITIVE
TEKNOLOGIER:
POWDER BED / POWDER NOZZLE
Som en af de ganske få producenter (i princippet findes der globalt set kun to tyske
udbydere) tilbyder DMG MORI de kunder, der
har ambitioner om additiv fremstilling, det
fulde spektrum af muligheder med selektiv
lasersmeltning og lasersvejsning. Fællesnævneren er udgangsmaterialet i pulverform, men mens pulveret ved lasersmeltning
påføres over hele fladen og derpå bygges op

lag for lag via en laserstråle, tilføres det ved
lasersvejsning via en luftstrøm og smeltes
kontrolleret til den ønskede geometri med
laserkraft. DMG MORI differentierer de to
processer ved at kalde dem hhv. „powder bed“
og „powder nozzle“.
«

FUNKTIONSPRINCIP
POWDER BED SLM

x-y Scanner

2

FUNKTIONSPRINCIP
POWDER NOZZLE 3D / 3D hybrid

Laser

7
7

7

1

Bearbejdningsretning

2

5
6

Florian Feucht
Direktør salg og anvendelsesteknik
florian.feucht@dmgmori.com

6
1
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3
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1. Inertgas (Argon) 2. Coater 3. Pulverbeholder
4. Nedsænkelig arbejdsplatform 5. SLM-komponent
6. Powder bed 7. Laserstråle

1. Inertgas 2. Pulver 3. Påført materiale
4. Forbindelseszone 5. Emne 6. Smeltebad
7. Laserstråle

SELECTIVE LASER MELTING SLM

LASER DEPOSITION WELDING 3D / 3D hybrid

Proces

Smeltning i powder bed

Svejsning med powder nozzle

Anvendelse

Prototyping, fremstilling

Reparation, belægning, prototyping, fremstilling

System

Lukket proceskammer

Åbent arbejdsrum

Opbygningsrate

Gennemsnitlig 84 g/h
(Stål, 10 cm³/h, 600 W en-laser-system)

Gennemsnitlig 750 g/h
(stål, 90 cm³/h, LASERTEC 65 3D)

Lagtykkelse

Ca. 0,02 – 0,1 mm

(systemafhængig) ca. 0,8 – 1,5 mm

Efterbearbejdning

Nødvendig

Nødvendig

Perspektiv

Produktionssystemer til mindre dele

Større komponenter
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DMG MORI | ADDITIVE MANUFACTURING

POWDER BED

POWDER NOZZLE

SELECTIVE LASER
MELTING SLM

LASER DEPOSITION
WELDING 3D / 3D hybrid

+ Meget filigrane strukturer med lagtykkelser

+ Fremstilling af store emner med lagtykkelser

mellem 0,02 - 0,1 mm
+ Fremstilling af flere emner på én gang

op til 1,5 mm

+ Multi-materialer og bearbejdning af allerede
eksisterende emner

1

2

5

6

3

4

7

8

1. FUNKTIONELLE DELE
Automotive, 125 × 125 × 125 mm, rustfrit stål

5. TURBINEHUSE
Aerospace, ø 190 × 80 mm, Inconel / kobber

2. BLADE
Aerospace, 40 × 18 × 60 mm, titanium

6. DRILLBIT
Aerospace, ø 150 × 160 mm, rustfrit stål, Inconel, wolframcarbid

3. TANDKRONER / -BROER
Dental, ø 70 × 25 mm, CoCr

7. KNIV
Aerospace, 200 × 120 × 80 mm, basis HRC 44, skær HSS (HRC 63)

4. VÆRKTØJSGRUNDDELE
Præcisionsværktøjer, ø 40 × 70 mm, værktøjsstål

8. RØR MED INDVENDIG KØLING
Anlægskonstruktion, ø 80 × 390 mm, rustfrit stål

NXAdditive
Hybrid Additive
NX Hybrid
Manufacturing
Manufacturing
TECHNOLOGY
PARTNER

The integrated software solutions for Additive Manufacturing,
Software-Lösung
incl. simulationDie
and durchgängige
programming of Laser
Metal Deposition für die additive Fertigu
and Laser Metalinklusive
Fusion. Simulation und Programmierung für Laserauftrag

schweißen und selektives Laserschmelzen.
siemens.com/plm/additivemanufacturing

siemens.com/plm/additivemanufact

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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KUNDEHISTORIE

DUELIGHEDSBEVIS TIL DEN
ADDITIVE
FREMSTILLING

På tværs af generationer leder
Franz og Alexander Mack (til venstre) firmaet –
assisteret af direktør Damir Lendler.

Som spåntagende serviceudbyder har
CNC-Technik Mack GmbH & Co. KG fra
Dornstadt et blændende ry hos sine kunder for kvalitet og pålidelighed. Firmaet fra
Schwaben har med en stor del nysgerrighed,
mod og konsekvens udvidet deres kapacitet
med nye teknologier og processer, og har
fået stor succes ved at kombinere det traditionelle med det moderne. Seneste eksempel er starten på selektiv lasersmeltning
– først til den dentale proceskæde og nu i
stadig større grad inden for den generelle
metalbearbejdning.
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Især inden for området præcisionsbearbejdning hører CNC-Technik Mack
GmbH & Co. KG med til det bedste, som
servicemarkedet kan tilbyde. Andre søjler
i firmaets succes er den store parathed til
innovation og investering samt den gode fornemmelse for nye forretningsområder.
Starten på dentalteknik i 2008 er derfor et
glimrende eksempel, som Alexander Mack,
der leder firmaet sammen med sin far,
husker: „For ca. 10 år siden var der her en tendens til en øget industrialisering af manuelle
og håndværksmæssige arbejdsgange. Derfor
spurgte vi os selv, hvorfor vi skulle overlade
den nødvendige spåntagning til andre, når

KUNDEHISTORIE

ROBOTGRIBER
Maskine: LASERTEC 30 SLM
Mål: 100 × 35 mm
Materiale: 1.4404

+ Materiale- og procesudvikling

som nøgleelementer til industriel brug

+ Additive processer som vigtigt

supplement til konventionel
spåntagning på vejen til geometrisk
komponentoptimering

+ Investeringer i powder bed processer
til fremtidsorienteret service

+ Tre SLM-maskiner fra REALIZER

udvider den additive kapacitet – især til
den generelle metalforarbejdning

vi burde være bedre til at gøre det selv med
vores erfaring inden for kerneforretningen.“
Økonomisk bearbejdning af keramik eller
hårde og sprøde materialer
Mack-gruppen startede allerede i 2001 med
ULTRASONIC-teknologien fra DMG MORI.
„Med denne proces blev vi i stand til at bearbejde de mest krævende materialer som
keramik og andre hårde og sprøde materialer
på økonomisk vis - det åbnede døren til dentalområdet for os“ forklarer Alexander Mack.
Webbaseret proceskæde
I de følgende år udviklede firmaet også en
kontinuerlig CAD/CAM-proceskæde. Efter
indtastning af de geometriske data i ordreportalen defineres bearbejdningsparametre
og bearbejdningsstrategier med det samme.
Herfra overføres det simulerede NC-program til de 10 ULTRASONIC-maskiner.

Additiv fremstilling gør MACKs servicespektrum komplet
Men beskrivelsen af proceskæden er ikke
længere så præcis, siden Mack-gruppen
i 2016 startede på den additive fremstilling.

WEBBASERET
TIL PRÆCISE
DENTALDELE
„Additiv fremstilling markerer et kvantespring, særligt hvad angår individualitet og
kompleksitet for de geometriske krav“, siger
firmaets grundlægger Franz Mack begejstret.
Det gælder for dentalsektoren og for „normal“ metalbearbejdning.

Design og produktion uden restriktioner
takket være SLM
Med brugen af selektiv lasersmeltning gælder alle tidligere konstruktive og fremstillingstekniske restriktioner ikke længere. Derfor kan designerne, sammenlignet med
traditionelle processer, skabe materialeeffektive og dermed økonomisk gunstige konstruktioner og få dem fremstillet fremstillet
hos os med total designfrihed, som Alexander Mack fortæller videre.
Integreret SLM-proceskæde med HSC-teknik og ULTRASONIC
Uanset hvor stor designfriheden er – med
høje krav til overfladekvaliteten eller præcise
funktionsdele - når alle additive processer
deres grænse. Hvad angår den interne servicekapacitet, er Alexander Mack ikke i tvivl
om, at især den sekventielle kombination af
additiv fremstilling og spåntagende bear-
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Med den integrerede
proceskæde af additiv
og spåntagende
metalbearbejdning fra
DMG MORI gælder de
konstruktive restriktioner
ikke længere …

2

Alexander Mack
Mack CNC-Technik GmbH & Co. KG

bejdning har en stor fremtid, uanset om de
udføres med ULTRASONC, HSC eller traditionelle fræseteknikker, afhængigt af materiale og krav. Desuden er der ingen tvivl om, at
hans firma med den store kompetence inden
for teknologier, metoder og digitale processer, gerne vil være en betydelig del af denne
fremtid. Det taler de seneste investeringer
også for: Mack-gruppen har for nylig bestilt 3
nye SLM-maskiner fra REALIZER-programmet hos DMG MORI.
«

3

4
MACK CNC TECHNIK FACTS:

+ Over 60 hightech-fræsemaskiner
til alle opgaver

+ ULTRASONIC og ADDITIVE
MANUFACTURING som
fremtidsorienterede supplerende
teknologier
+ Integrerede proceskæder til
additiv og spåntagende fremstilling som nøgle til den industrielle
ibrugtagning af SLM
1. I alt har Mack, ud over et tidligere anlæg fra Concept Laser, nu investeret i tre
SLM-maskiner fra DMG MORI og har dermed udvidet den additive kapacitet betydeligt.

CNC-Technik Mack GmbH & Co. KG
Dieselstraße 25
D-89160 Dornstadt
www.mackgruppe.com
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2. Med de nye LASERTEC 30 SLM-maskiner fra REALIZER-programmet hos
DMG MORI fremskynder firmaet brugen af additiv fremstilling - også til den „normale“
metalbearbejdning.
3.+ 4. Eksempel på industriel ordre: Basisstruktur af en letvægtsrobot fremstillet
i en powder bed inden den endelige HSC-spåntagning.

CoroTurn® Prime og PrimeTurning™
TECHNOLOGY
PARTNER

Den største
innovation inden for drejning
... siden drejning blev opfundet
Vores nye koncept inden for drejning, PrimeTurning-metoden, og CoroTurn Prime-værktøjet gør det
muligt at dreje i alle retninger, hvilket øger produktiviteten markant og dermed også ses på bundlinjen.
Med intet andet moderne koncept inden for drejning kan man opnå 50 % forbedring af produktiviteten
eller mere sammenlignet med almindelige drejeløsninger. Denne innovation giver utallige muligheder
for at udføre en eksisterende drejeopgave på en langt mere effektiv og produktiv måde.
Det er ikke bare et nyt værktøj – det er en helt ny måde at dreje på.

2X

Dobbelt så høj
hastighed og tilspænding

Længere
levetid til skærene

Man skal se det for at tro det, så gå ind på vores hjemmeside for at se PrimeTurning i aktion:
www.sandvik.coromant.com/primeturning

>50%
Øget
produktivitet
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EXCELLENCE NEWS
+ Over 20 års teknologierfaring inden
for alle anvendelser og materialer

+ 20 års dreje-fræse-teknologi Best
in class til casings og rotatives:
Nyhed: Teknologi integreringen
af slibning og ULTRASONIC

+ NYHED: DMU 200 Gantry og

DMU 340 Gantry med op til 0,5 g

+ torqueMASTER-spindler

op til 1.000 Nm til spåntagning
af titaniumkomponenter

+ Aerospace speedMASTER 30.000,

med 79 kW til op til 8 l/min
spåntagningsvolumen af aluminium

+ Additive Manufacturing:

Lasersvejsning og selektiv lasersmeltning i powder bed

BLISK
Maskine: DMU monoBLOCK-serie
Mål: ø 450 × 120 mm
Materiale: Ti6Al4V
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PUSHING
THE GREEN
BUTTON

20 ÅRS
ERFARING
inden for alle emneområder

> 100

Aerospace-specialister

SPARRINGSPARTNER
TEKNOLOGIINTEGRERING

til turnkey-implementering

Mill-Turn, Additive Manufacturing,
PowerDrill, ULTRASONIC,
specifikke proceskrav

Med stigningsrater på gennemsnitligt over
7 procent er luftfart en af de globale vækstbrancher. For luftfartsselskaber er den
vedvarende vækst kun én side af medaljen.
For at bevare konkurrenceevnen skal de
være profitable. Det kan bl.a. lade sig gøre
med mere moderne fly, hvilket øger efterspørgslen betydeligt hos producenterne.
Traditionelt har Amerika og Europa en stor
del af fremstillingen af produkter til aerospace, men også her vinder Asien indpas.
Markedsandelen i denne branche ligger på
37 procent. Som teknologileverandør til flyproducenter og deres leverandører betragter DMG MORI denne udvikling ved hjælp af
ordreindgangen.

Optimale maskinkoncepter til alle
anvendelser
Michael Kirbach, direktør for DMG MORI
Technology Excellence Center Aerospace,
ser især letvægtskonstruktionen som en
vigtig faktor for den positive udvikling. „De
strukturelle dele af fly bidrager i høj grad
til den samlede masse, så der er en øget
tendens til at bruge aluminium, kompositte
materialer og titanium til disse dele.“
»
Eksklusiv teknologicyklus

slibning – fræsning
+ Slibecyklusser til indvendig,
udvendig og overfladeslibning
samt afretningscyklusser

+ Maskinmonterede sensorer
til opstart og afretning
Mere:
techcycles.dmgmori.com

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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TREND
Dreje- og fræsebearbejdning med
automatisk overførsel til modspindel for øget
produktivitet og kvalitet

compactMASTER
MED OP TIL

220 Nm

DMG MORI-LØSNING
Turn & Mill-centre til komplet bearbejdning
med aksial opspænding til automatisk overførsel
fra hoved- til modspindel

+ 6-sidet komplet bearbejdning af motorringe og
-skiver op til ø 700 mm

+ Højproduktiv spåntagning af titaniumog nikkellegeringer

– Drejning: hovedspindel op til 4.000 Nm
og modspindel op til 2.200 Nm
– Fræsning: Turn & Mill-spindel
compactMASTER med op til 220 Nm
eller 20.000 min-1

SPECIAL BL ADE BEARBEJDNING:
++ Højdynamisk blade-bearbejdning takket være
eksklusive DMG MORI-teknologicyklusser:
– 5-akset simultanbearbejdning

+ In-Process måling med eksklusive
DMG MORI-målecyklusser

MOTOR

– ATC – Application Tuning Cycle (Turning)
++ 6-sidet komplet bearbejdning af patronkomponenter
eller NYHED direkte fra standardsortimentet

(demo-komponent)

Maskine: CTX gamma 1250 TC
Mål: ø 250 × 125 mm
Materiale: TiAl6V4

CTX gamma
1250 / 2000 /
3000 TC

Y-akse (mm)
420
300
250
200

CTX beta
800 TC
10″ (250)

CTX beta
1250 TC

12″ (300)

CTX beta
2000 TC

15″ (380)

18 – 15″ (450 – 630)

PATRONSTØRRELSE I TOMMER (MM)
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NYE, LETTERE OG MERE
VARMEBESTANDIGE MATERIALER I MOTOREN – DEN RIGTIGE
LØSNING TIL ALLE MATERIALER

POLYMER-MATRIX-KOMPOSITTER:
++ ULTRASONIC-integrering, f.eks. på en DMF 260
eller på den nye Gantry-serie:
Proces- og kvalitetsforbedring uden delaminering
eller fiberrevner

NYHED

METAL- OG KER AMIK-MATRIX-KOMPOSITTER:

%-del af
materialer
i en motor

Letmetaller (Mg- / Al-legeringer)

80

TITANIUM-ALUMINID:

Polymer-matrix
Kompositter(PMC)

++ ULTRASONIC-integrering, f.eks. på en
DMU 65 monoBLOCK: Procesforbedring og længere
værktøjsholdbarhed ved bearbejdning af
lavtryks-turbineblade

Titaniumlegeringer
Metal- og keramik-matrixkompositter (MMC / CMC)

60

Titanaluminid
(TiAl)

20
Stål
1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2025

BEST IN CL ASS

NIKKEL- OG TITANIUMLEGERINGER:

Nikkellegeringer
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++ ULTRASONIC-integrering på alle DMG MORI
5-aksede maskiner: Økonomisk spåntagning af
MMC / CMC ved hjælp af slibning til kompressorblade
eller skærmduge

++ powerMASTER-spindel med op til 1.000 Nm og
maks. 9.000 min-1 eller drejningsmomentspindler
op til 52 kW og 430 Nm
++ Fræse- og dreje teknologi samt højtrykskøling:
> 20 års fræse- og dreje teknologi, nyhed: Teknologi
integrerings slibning
LETMETALLER OG STÅLLEGERINGER

PR ÆCISION

Kilde: Baseret på ACCIS – Bristol University // egen vurdering

++ speedMASTER-spindler med op til 30.000 min-1
eller 200 Nm
++ Målesystemer fra MAGNESCALE med
opløsning på op til 0,01 µm: 18 måneders garanti
uden timebegrænsning

VENTIL ATORSKIVE
Maskine: DMC 125 FD duoBLOCK
Mål: ø 950 × 400 mm
Materiale: Ti6Al4V

„Det afgørende aspekt er altid tidlig involvering af brugerne i kommende fremtidsprojekter,“ udtaler Michael Kirbach, idet han understreger dette aspekt ved kundeorientering.
Enestående mangfoldighed for additive
manufacturing fra ét sted
Som eksempel nævner han det fremtidige
område - additiv fremstilling af metalmaterialer. DMG MORI tilbyder her som én af de
få udbydere ikke kun én, men to alternative
processer, nemlig selektiv lasersmeltning i
powder bed og lasersvejsning ved hjælp af
powder nozzle. Tilbuddet om integrerede
proceskæder med additiv fremstilling og

ring af teknologier og videre til ULTRASONIC,
LASERTEC og ADDITIVE MANUFACTURING.
Hertil kommer det omfattende automatiseringstilbud fra produktionscelle til det store
produktionssystem.

spåntagende bearbejdning fra ét sted er
enestående.
„Den additive fremstilling kræver en dybdegående viden om de enkelte processer for
at kunne fremstille højkomplekse aerospace-komponenter industrielt og reproducerbart med maksimal processikkerhed. Derfor
er et tidligt og tæt samarbejde mellem os
som udbyder og kunderne så vigtigt“, fortsætter Kirbach.
Det nævnte serviceløfte gælder for alle
DMG MORIs produkter og teknologiområder - fra drejning og fræsning via integre-

Letvægtskonstruktion er det
afgørende emne
Udviklingen af produktionsteknik i dette
segment er især præget af ambitionen om
letvægtskonstruktion og brug af innovative
materialer. Derfor bruges CFRP og titanium
ud over aluminium i stadig større grad. I
motorkonstruktion dominerer derimod titanium- og stadig mere varmestabile nikkellegeringer. Det ses i den diversitet af opgaver
som DMG MORI stilles overfor. Ved aluminiumsbearbejdning er spånfjernelsen fra de
faste materialer blandt andet et vigtigt emne.
Fremstilling af titaniumkomponenter kræver
derimod maskiner, der er specielt konstrueret til kraftig spåntagning.

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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TREND

+ Digitalisering og additiv fremstilling

revolutionerer konstruktionen af fly og
motorer

+ Kraftig spåntagning: Yderst stærke

materialer med lav densitet til avancerede
geometrier

DMG MORI-LØSNING
Effektive 5-aksede
simultanbearbejdningscentre
i duoBLOCK-serien

+ Afprøvet duoBLOCK-koncept tilbyder
DMC 80 FD duoBLOCK
Ideel med sin palleskifter
takket være maksimal produktivitet i komplet
fræse- og dreje bearbejdning.

TORQUE LINK
Maskine: DMC 160 U duoBLOCK
Mål: 100 × 675 × 210 mm
Materiale: Ti-10V2Fe3Al

PILON RIB
Maskine: DMC 80 U duoBLOCK
Mål: 600 × 500 × 45 mm
Materiale: Ti-6Al4V

Kompetencepartner til alle
komponentstørrelser og materialer
„Netop når det drejer sig om materialer, drager kunderne fordel af vores enorme sortiment,“ understreger Michael Kirchbach og
nævner som eksempel DMC H linear-serien
og gantry-maskiner som et eksempel på
aluminiums- og CFRP-komponenter. Hertil
kommer duoBLOCK-maskinerne til højeffektiv fræsning i titanium og fræse-dreje- og
dreje-fræse maskiner til 5-akset komplet
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Den høje spåntagningsvolumen udsluses fra
arbejdsrummet takket være det optimale
spånfald og via den effektive spåntransportør.
Gantry-serien udvidet
Kirbach påpeger desuden, at Aerospace
speedMASTER 30.000 til store strukturelle komponenter også kan bruges
på maskiner med bevægelige søjler i
DMF-serien eller i gantry-serien, som
netop er udvidet. Den nye DMU 200 Gantry

powerMASTER 1000 TITANIUMSPÅNTAGNING MED 1.000 NM DREJNINGSMOMENT
bearbejdning af motorkomponenter og videre
til de nye teknologier, enten som standalone-maskine eller som integreret proces.

Krævende komponenter af titanium:
Understelskomponenter eller rammer fræses
på duoBLOCK-bearbejdningscentre ud af det
faste materiale.

maksimal stivhed og performance
i titaniumbearbejdningen

Aerospace speedMASTER 30.000
Som eksempel på kapaciteten nævner Kirbach desuden spindlen Aerospace speedMASTER 30.000, der er udviklet til små,
komplekse strukturelle komponenter af aluminium. Med 79 kW og 51 Nm muliggør den
en spåntagningsvolumen på op til 8 l/min.
Netop i forbindelse med DMC H linear-serien er dette den optimale løsning til bearbejdning af strukturelle komponenter op til
1.000 mm, lover Kirbach – og endda 5-akset.

kombinerer nu bearbejdning af store dele
med maksimal dynamik ved emnevægte op
til 10.000 kg og 0,5 g acceleration. DMU 600
Gantry linear tilbyder 6.000 × 4.500 × 2.000 mm
arbejdsrum, og er dermed ideel til store
integrerede
komponenter.
Den
nye
DMU 340 Gantry har et arbejdsrum på
3.400 × 2.800 × 1.250 mellem de to søstermaskiner, hvorved maskinen kan udvides til
6.000 mm i X- og 1.500 mm i Z-aksen, som
Michael Kirbach tilføjer.
«
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VERDENSPREMIERE
2017

12 m3

DMU 340 Gantry

DEN NYE MÅLESTOK
INDEN FOR GANTRY-OMRÅDET:
EFFEKTIV, DYNAMISK, KOMPAKT
OG ALLROUND ANVENDELIG
HIGHLIGHTS

+ Stabil: Termo-symmetrisk maskinseng i én del af

EN-GJS-600 til maksimal stivhed og præcision
+ Dynamisk: Lineære drev i X- og Y-akse med op til
0,5 g acceleration (ekstraudstyr), stødstang med integreret
C-akse som direkte drev til højeste dynamik i den
5-aksede simultanbearbejdning
+ Modulær: Kan udvides til 6.000 mm
i X-aksen og 1.500 mm i Z-aksen

ARBEJDSRUMSVOLUMEN

Tekniske data

DMU 340 Gantry

Vandring X / Y / Z

mm

3.400 / 2.800 / 1.250

Ilgang X / Y / Z

m/min

70 / 70 / 60 (90 / 90 / 60)*

Acceleration X / Y / Z

m/s2

4/4/5

Emnevægt maks.

kg

10.000 (30.000)

* Med lineært drev

Mere om
DMU 340 Gantry findes på:
gantry.dmgmori.com

X-Vandring: 3.400 mm

Bearbejdningsområde: 4.400 mm

46 % STØRRE ARBEJDSRUM
TAKKET VÆRE B-/C-AKSE I FRÆSEHOVEDET

1

+ C-akse med ± 300 °
+ 50 ° drejeniveau for B-akse
+ Direkte drev i B- og C-akse

1. 50 ° B-akse: Normalt arbejdsrum: 3.400 × 2.800 × 1.250 mm
					 Kan bruges med 50 ° B-akse: 4.400 × 3.160 × 1.250 mm

2
2. Omfattende køling til maks. komponentpræcision og overfladekvalitet;
lineært drev (ekstraudstyr) med op til 0,5 m² acceleration

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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150 %

STØRRE
DREJNINGSMOMENT

CTV 250

CTV DEN 3. GENERATION MED
85 Nm torqueDRIVE-REVOLVER
HIGHLIGHTS

+ Ny torqueDRIVE-revolver med 150 % højere drejningsmoment
op til 85 Nm

+ Drevne værktøjer med valgfrie 12.000 min-1
+ Hovedspindel op til 450 Nm drejningsmoment til højeste
spåntagningsydelse

+ 25 % højere maskinstivhed
+ Optimeret spånfald i arbejdsrummet
+ 1 koncept til 4 maskiner: CTV 160, CTV 250, CTV 315 og CTV 250 DF
12,5 m²
opstillingsflade
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AUTOMOTIVE EXCELLENCE

CPK

TCO

Procesevne

Livscyklusomkostninger

til alle krav inden for bilindustrien

STYKPRISER

køre-assistent-systemer, sharing economy
og elektrisk mobilitet er nogle af de dominerende emner i direktionslokalerne. Den daglige forretning i produktionsvirksomheder
er derimod præget af de digitale ændringer.
Det der er vigtigt er, at afbøde tendensen
mod individualisering og dermed skiftende batchstørrelser med strukturer, der
er lige så fleksible som de er økonomiske.
Ved hjælp af Technology Excellence Center til bilindustrien vil DMG MORI i høj grad
deltage i den digitale transformation inden
for bilproduktionen og øge salget væsentligt
på dette område fra de årlige 1.500 maskiner.

FLEKSIBLE
PRODUKTIONSCELLER

TURNKEY
1 kontaktperson (leverandør)
for alle teknologier

AUTOMOTIVE
EXCELLENCE NEWS
+ Mere end 1.500 DMG MORI-maskiner
årligt til bilindustrien

+ Alt fra ét sted: Drejning, fræsning,

ULTRASONIC, LASERTEC Shape,
Additive Manufacturing og Automation

»

+ NYHED: CTV fra 3. generation med
85 Nm torqueDRIVE-revolver

+ NYHED: CTX beta 1250 CS,

enestående maskinkoncept til
produktion af krumtapaksler

+ NYHED: MULTISPRINT,

flerspindel-drejeautomater til
SWISSTYPE-bearbejdning op til
180 mm drejelængde

+ NYHED: DMU 200 Gantry og

DMU 340 Gantry med op til 0,5 g

Tekniske data

CTV 250

Patrondiameter, maks.

mm

160 – 250

Omdrejningstal, maks.

min-1

5.000

Ydelse (40 / 100 % ED)

kW

30 / 25

Akseslag X / Y * / Z

mm

925 / ± 90 / 350

m/min

60 / 40 / 40

min

12 × 6.000 (12.000)

Ilgange X / Y * / Z
Drevne værktøjer

*

-1

* Ekstraudstyr

1

Mere om
CTV 250 findes på:
ctv.dmgmori.com

2

1. Hurtig læsning og losning på 5 sek. ved hjælp af 2-spors automatisering
(integreret akkumuleringstransportør eller prismeformet transportbånd)
2. Stort arbejdsrum til emner op til ø 350 mm og 200 mm længde

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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Enestående mangfoldighed til
proceskæden i bilindustrien
„Bortset fra blik- og plastdele kan alle mekaniske komponenter i en bil fremstilles økonomisk og i den nødvendige kvalitet med maskiner og teknologier fra DMG MORI.“ Det lykkes
Harry Junger at forklare DMG MORIs omfattende kompetence inden for proceskæden i
bilindustrien med én sætning. Direktøren for
GILDEMEISTER Drehmaschinen GmbH støtter hans udtalelse ved at henvise til de mange

spåntagende og additive processer – fra produktionen af enkeltdele til seriefremstilling af
komponenter til fremdriftssystemet. Som et
eksempel nævner han det fulde spektrum af
horisontale og vertikale drejeteknologier samt
automatisering. Til produktion af filigrane
overflader eller brug af additiv fremstilling i
powder bed og med powder nozzle nævner
Junger 20 års erfaring inden for LASERTEC
som dokumentation for kompetencen. Takket
være ULTRASONIC-teknologien er DMG MORI

i stand til f.eks. at bearbejde keramiske bremseskriver eller letvægtsmaterialer produktivt
og processikkert i høj kvalitet. Desuden tilbyder DMG MORI med CELOS Ecosystem og den
nye ADAMOS IIoT-platform en omfattende
digitalisering.
«

KRUMTAPAKSEL

KNASTAKSEL

Mål: ø 150 × 560 mm
Materiale: GG20

Mål: ø 40 × 470 mm
Materiale: GG20

CTX beta 1250 CS

NZX-S-serien

Enestående maskinkoncept til produktion
af krumtapaksler
+ Tre værktøjsholdere til de korteste styktider, takket være drejning og fræsning
på én maskine

Kompakte drejecentre
til seriefremstilling
af aksler
+ Pladsbesparende konstruktionsmåde

+ 20 % reduktion af produktionstiden for hele processen, 50 % hurtigere
produktion af hovedlejer og lejetapper

til små vandringer samt optimeret
spindeleffekt og tilspænding

+ Termo-symmetrisk design

+ Patenteret drejeaggregat med 42 værktøjspladser

i forhold til spindelmidte til højeste
bearbejdningspræcision

og integreret brille ø 35 – 80 mm

+ Akselpatron til komplet bearbejdning

+ Optimal tilgængelighed til emner
og værktøjer

Tekniske data
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CTX beta 1250 CS

Maks. emnelængde, der kan bearbejdes

mm

700

Maks. drejediameter

mm

750

Hovedspindel (40 % ED)

kW / min-1

48 / 4.000

To fræseaggregater (40 % ED)

Nm / min-1

3.750 / 120

TECHNOLOGY EXCELLENCE

+ Vertikalt design

til optimalt spånfald

AUTOMOTIVE EXCELLENCE

UNIVERSEL DREJEKOMPETENCE
TIL BILINDUSTRIEN

KUGLENAV AC

STATORAKSEL

FORBINDELSESST YKKE

Mål: ø 18 mm
Materiale: 20MnCr5

Mål: ø 100 × 70 mm
Materiale: Stål

Mål: ø 60 × 100 mm
Materiale: legeret sejhærdet stål

CTV 250 DF

WASINO G100

NRX

Vertikalt dreje- og
fræsecenter til
bearbejdning af konstant
hastighedssamlinger

Ultrapræcise
drejemaskiner til
bilindustrien med
< 0,5 μm rundhed

Højproduktivt
dobbeltspindeldrejecenter til
seriefremstilling

+ Højeste dynamik takket være dreje- og

+ Fuldstændig termisk afkobling

+ Maks. drejediameter ø 180 / 150 mm

+ DF-svingarm til op til to fræsespindler

+ Temperaturstabilitet

fræse-svingarm (DF) som direct drive
med 90 min-1, svingområde +105 / -45 °

6.000 min-1, 14,5 kW og 46 Nm
(en fræsespindel som standard)

+ Ekstra Capto C5-holder

til multi-værktøj med op til fire skær

+ Spejlvendt dobbelt version til højere
produktivitet og hurtigere ROI

af arbejdsrummet med afdækninger
i rustfrit stål
< 3 μm (koldstart)

+ < 1 sek. spån-til-spån-tid

takket være lineær værktøjsholder
uden indekseringstid

+ Ideel til hårddrejning, f.eks.

Finish-bearbejdning i sekventielle
produktionsprocesser

(dreje-specifikation / fræsespecifikation), patronstørrelse
maks. ø 200 mm (8″)

+ Højeste produktivitet takket

være verdens hurtigste emnelæsning
på 5,6 sek.

+ Parallel læsning af en spindel mens

den anden spindel bearbejder;
to 8-dobbelte (efter valg 10*) revolvere
til optimalt spånfald

* MC-model: Standard

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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GILDEMEISTER ITALIANA S.P.A.

EUROPÆISK
KOMPETENCECENTRUM
Enestående! Kompatibel med nyere versioner fra SPRINT til
MULTI-SPRINT ved at
bruge samme teknologi og skæreværktøjer
på begge maskiner.
Mario Stroppa
Direktør for GILDEMEISTER Italiana S.p.A.

SPRINT 32 | 8

HØJPRODUKTIV
AUTOMATISK
DREJNING
HIGHLIGHTS

+ Emner til ø 32 × 240 mm på

under 2,8 m² opstillingsflade

+ SWISSTYPEkit til kort- og

langdrejning på en maskine,
< 30 min. klargøringstid
+ Op til 30 værktøjer på 2
uafhængige lineære holdere,
maks. 10 drevne værktøjer
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TIL AUTOMATDREJEMASKINER

Med mere end 5.000 installerede flerspindels
drejeautomater er GILDEMEISTER Italiana
kompetencecentrum inden for automatdrejning. Siden fabrikken i Brembate di Sopra
blev fuldstændig moderniseret og produktområdet dermed styrket på bæredygtig vis,
har virksomheden nu udviklet et helt nyt
flerspindel koncept med MULTISPRINT-serien. „MULTISPRINT omdefinerer automatdrejning, og er den perfekte maskine til at
øge produktiviteten ved fremstilling af langdrejede dele“, siger direktør Mario Stroppa.

Desuden kombinerer DMG MORI det kendte
SWISSTYPEkit fra SPRINT-serien med alle
produktfordelene ved en flerspindel-drejeautomat. Med en Y-akse på hver spindel
som standard kan yderst komplekse emner
bearbejdes komplet med standardværktøjer.
«

DMG MORI | GITAL

VERDENSPREMIERE
2017

21,9 m2
INKL. LADER OG
HØJTRYKSKØLING

MULTISPRINT

REVOLUTION INDEN FOR
AUTOMATDREJNING –
FLERSPINDELDREJEAUTOMATER TIL
SWISSTYPE-BEARBEJDNING
HIGHLIGHTS

+ Brug af drevne værktøjer på alle spindler
+ Y-akse på alle spindler som standard
+ SWISSTYPEkit til kort- og langdrejning op til

1

Y = 100 mm

2

2

X = 50 mm

180 mm længde, < 2 h opsætningstid

1. Enestående: Y-akse med 100 mm slag
på alle 6 spindler som standard

ø 36 mm, patronkomponenter op til ø 50 mm

2. SWISSTYPEkit inkl. drevet føringsbøsning til langdrejning op til 180 mm

+ Patron- og stangbearbejdning: Stangdiameter op til
+ Dobbelt bagside og excentrisk bearbejdning
+ Nyeste styringsteknologi: FANUC Series 30i

1

SPRINT OG MULTISPRINT:
ALTID DEN RIGTIGE MASKINE TIL
SWISSTYPE-BEARBEJDNING
Styrestang
Branche: Automotive
Mål: ø 21 × 129 mm
Materiale: Stål (45S20)
Bearbejdningstid: SPRINT 32|8: 62,5 sek.
MULTISPRINT 36: 14,1 sek.

Styrestang

Stykpriser (€)

Stangdiameter (mm)
36 (MULTISPRINT 36)
32 (SPRINT 32)

EKSEMPEL STYRESTANG

25 (MULTISPRINT 25)

+ Produktlancering: 1 × SPRINT 32|8
+ Mellemstor batchstørrelse op til 50.000 stk./p.a.:

20 (SPRINT 20)

2 × SPRINT 32|8

+ Serieproduktion over 50.000 stk./p.a.:
Skift til 1 × MULTISPRINT 36

+ 30 % mindre pladsbehov for en MULTISPRINT 36

i forhold til 2 × SPRINT 32|8;
(21,9 m² vs. 31,7 m² / inkl. stanglader, spåntransportør osv.)

5.000
SPRINT

10.000

50.000

100.000

1.000.000

Batchstørrelse (# stk./p.a.)

MULTISPRINT
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DMU 200 Gantry

STOR,
DYNAMISK,
HURTIG OG
PRÆCIS

Tænketank til komplette løsninger
De 80 ansatte hos Fritzmeier Technologie
GmbH udvikler, konstruerer og fremstiller
værktøjer, prototyper, cubing-modeller og
kontrolskabeloner til bilindustrien. Virksomhedens kunder findes både inden for og uden
for Fritzmeier Unternehmens-gruppen, som
virksomheden tilhører. Inden for gruppen
er teknologi-teamet hovedsageligt tænketank for individuelle, tekniske og komplette
løsninger.
DMU 200 Gantry:
I topform til store opgaver
DMU 200 Gantry fra DMG MORI er for nylig
bestilt til især de store opgaver. Det særlige
er, at direktørerne Peter Berger og Robert
Huber nærmest har købt Gantry-maskinen
på „tegnebræt-stadiet“.
Men den ekstraordinære beslutning blev dog
ikke taget ud af ingenting. Af de de 25 maskiner i den spåntagende fremstilling bærer 10
DMG MORIs logo – heriblandt en DMU 200 P
og to drejemaskiner. Det er et tegn på positive erfaringer og en fortrolig forretningsre-
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lation, især hvad angår de innovative krav,
som virksomheden, der blev grundlagt i 1997,
stiller til sit produktionsudstyr.
„Innovative teknologier har altid sikret os
vores konkurrencedygtighed“, forklarer
Robert Huber og henviser til, at de allerede
i 2001 brugte highspeed-centre med lineært
direkte drev for at accelerere produktions-

bearbejdning af cubing-modeller og kontrolskabeloner. Det kan vi ikke klare med de
gode gamle metoder“, siger Peter Berger.
Dynamik, hastighed og præcision i den
5-aksede bearbejdning af store dele
Dette forklarer omstændighederne ved den
seneste investering til bearbejdning af store

DMG MORI SOM TOPLEVERANDØR INDEN FOR
MASKINVÆRKTØJSSEKTOREN
processen. Siden januar har Robert Huber
ledet Fritzmeier Technologie GmbH som
efterfølger for Peter Berger, der har arbejdet i virksomheden i mere end 40 år, og som
„gammel i gårde“ også kender betydningen af
moderne produktionsteknologi. „Vores produkter kræver toppræcision – hvad enten
det drejer sig om værktøjskonstruktion eller

dele. „Som en del af et åbent hus-arrangement i Seebach viste vi nogle kunder vores
maskinstatus på det tidspunkt – maskinseng
og gantry“, mindes Markus Rehm, direktør
hos DECKEL MAHO Seebach. Og Peter Berger supplerer: „Maskinkonceptet overbeviste
os med det samme. Emnet ligger på et stift
bord, mens spindlen bevæger sig rundt om

REFERENCER | FRITZMEIER TECHNOLOGIE GMBH

FRITZMEIER
TECHNOLOGIE: TÆNKETANK FOR INDIVIDUELLE, TEKNISKE
KOMPLETTE LØSNINGER BESLUTTER SIG
FOR DMU 200 GANTRY FRA DMG MORI
TIL BEARBEJDNING
AF STORE DELE

komponentet.“ Desuden imponerede ilgangene på 50 m/min som basis for den dynamiske 5-aksede simultanbearbejdning med
omdrejningstal på op til 30.000 min-1. Det
samlede positive billede fuldendes af ekstraudstyr til fræsehovedet i en 45 °- og en
90 °-model.
Kundeorienteret og skræddersyet
Købet af DMU 200 Gantry i løbet af det
endelige designstadie gav en fordel. På den
måde kunne applikationsingeniørerne fra
Fritzmeier Technologie byde ind med deres
knowhow samt deres forventninger til den
videre maskinudvikling. For Markus Rehm
var det en klar win-win-situation: „Især hvad
angik detaljerne, kunne vi forbedre maskinen
betydeligt i forhold til den oprindelige model“.
For eksempel blev den maksimale maskinbelastning øget til 10.000 kg – med borddimensioner på 2.300 × 2.200 mm – efter feedback fra Fritzmeier. Også tilgængeligheden
og designet af arbejdsrummet blev forbedret takket være det innovative samarbejde
fortæller Rehm.

Billede foroven: Robert Huber
(til venstre) tiltrådte i år som
efterfølger for Peter Berger, der
i mange år var direktør for
Fritzmeier Technologie GmbH.

»

Billede forneden: Perfekt
spåntagning er vigtig for Fritzmeier
i værktøjskonstruktion og ved
bearbejdning af cubing-modeller
og kontrolskabeloner.

TECHNOLOGY EXCELLENCE
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Billede foroven: Fritzmeier
Technologie har i mange år
arbejdet med bl.a. CNC-maskiner
fra DMG MORI.
Billede forneden: Alle
komponenter kontrolleres
fuldstændigt inden udlevering
eller montering.

toolSTAR-magasin og teknologi-integrering som yderligere højdepunkter
Med den nye DMU 200 Gantry fuldender
DMG MORI sit produktsortiment inden for
bearbejdning af store dele. Maskinen med
det store arbejdsrum er især konstrueret
til anvendelser inden for Automotive, Aerospace og energisektoren. „Modelkonstruktion, strukturelle dele og bearbejdning af
aluminiumsplader er eksempler på brug af
DMU 200 Gantry“, forklarer Markus Rehm.
Firmaets eget toolSTAR-magasin med op
til 120 værktøjspladser sørger desuden for
høj fleksibilitet og nedsætter opsætningstiden ved komplekse bearbejdninger. „De
modulære byggeblokke muliggør desuden
integreringen af ULTRASONIC- og LASERTEC-teknologi“, fortsætter Rehm.
Fritzmeier Technologie får deres DMU 200
Gantry i starten af 2018 og kommer til at
bruge den sammen med DMU 200 P. „Begge
maskiner skal være tilgængelige via en fælles platform“, siger Robert Huber om opstil-
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lingsplanerne. Det er til syvende og sidst
altid et spørgsmål om pladsbehov. „I forhold
til opstillingsfladen har DMU 200 Gantry et
meget stort arbejdsrum, så modellen passer
optimalt i vores maskinpark.”, siger han.
Fremme af nye talenter,
modernisering af maskinparken
Som på mange andre områder understreger
Fritzmeier Technologie også med DMU 200
Gantry sine krav til moderne fremstilling.
„Dertil hører naturligvis også veluddannede
specialister“, udtaler Robert Huber. Med
p.t. tolv lærlinge, som også oplæres ved
DMG MORI maskiner i lærlingeværkstedet, sikres de nye talenter. Uddannelsen
er meget praktisk, da den for en stor dels
vedkommende er integreret i den normale
hverdagsproduktion.
«

FRITZMEIER FACTS

+ Oprindelig producent af off-roadkøretøjer og erhvervskøretøjer

+ Førende på markedet inden for
kabiner til konstruktionsmaskiner
og gaffeltrucks
+ Produktsortiment:
Kabiner og systemdele i metal,
plastkomponenter, fast inventar,
værktøjer og specialmaskiner
efter mål samt styresystemer til
gødning

Fritzmeier Technologie GmbH
Forststraße 2
D-85653 Großhelfendorf
www.fritzmeier.de

DMG MORI | AUTOMOTIVE
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2017

10.000 kg
BORDBELASTNING

DMU 200 Gantry

5-AKSET BEARBEJDNING MED
OP TIL 30.000 min-1 OG VALGFRI
TEKNOLOGI-INTEGRERING
HIGHLIGHTS

+ Dynamik: 0,5 g acceleration og 50 m/min ilgang (X / Y / Z)
+ Stort arbejdsrum: Vandringer på 2.000 × 2.000 × 1.200 mm (X/Y/Z),
efter valg 4.000 mm vandring i X
Høj stabilitet: Maskinfundament i støbejern
Høj bordbelastning: Emner op til 10.000 kg
Høj fleksibilitet: 45 °- eller 90 °-fræsehoved til 5-akset
bearbejdning med op til 30.000 min-1
Teknologi-integrering: Valgfri integrering af
ULTRASONIC til CFRP -/GRP-bearbejdning eller
LASERTEC Shape til overfladeteksturering

+
+
+
+

1
1. 45 °- eller 90 °-fræsehoved til 5-akset bearbejdning
med op til 30.000 min-1

Tekniske data

DMU 200 Gantry

Vandring X / Y / Z

mm

2.000 (4.000) / 2.000 / 1.200

Ilgang X / Y / Z

m/min

50

Acceleration X / Y / Z

m/s2

5

Emnevægt maks.

kg

10.000

Mere om
DMU 200 Gantry findes på:
gantry.dmgmori.com

2
2. Low-gantry-konstruktionsmåde med universelt kølekoncept:
0,5 g acceleration til højdynamisk bearbejdning af store komponenter op
til 10.000 kg på en opstillingsflade mindre end 24 m².
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DOBBELT

OUTPUT

… TAKKET VÆRE
DET FLEKSIBLE
FREMSTILLINGSSYSTEM
FRA DMG MORI – HSC
INKLUSIVE

56

TECHNOLOGY EXCELLENCE

Udvikling, konstruktion, fremstilling og
produktion af prototyper er kernekompetencerne i den interne FORMKONSTRUKTION. Desuden tilbyder forretningsområdet
kunststofteknik, overfladeforædling, montering og emballering lige til den rettidige
levering. De ydelser, der tilbydes af Werkzeugbau Karl Krumpholz GmbH & Co. KG,
der har to fabrikker i Frankenland, er ligeså
omfattende som de er imponerende. Det
afspejles også i spåntagningen hos formkonstruktøren i Kronach. Den store vigtighed, som automatiseringen her tillægges,
er et bevis på virksomhedens fremtidsorienterede indstilling. Særligt imponerende
er et fleksibelt automatiseret produktionssystem fra DMG MORI til produktion af
elektroder.

DIE & MOLD EXCELLENCE | KRUMPHOLZ GMBH & CO. KG

Skræddersyet automatisering inden for
produktion af elektroder
Systemet blev skræddersyet til Krumpholz-Formenbau ved årsskiftet 2016-2017 af
DMG MORI. I centrum står highspeed-bearbejdningscentret HSC 105 linear fra fabrikken
i Seebach. Sammen med to eroderingsmaskiner fra OPS-Ingersoll, et stort lager som
omladningscenter for råemner og færdigemner samt en Kuka-robot til intern håndtering
producerer systemet elektroder op til en
størrelse på 1.300 × 150 × 500 mm og med en
vægt op til 100 kg.

DMU 60 eVo lineær med PH 150|8
pallehåndtering
Elektrodeproduktionssystemet fra DMG MORI
er ikke det første automatiske system. Allerede i 2013 installerede DMG MORI i Kronach
en DMU 60 eVo linear med PH 150|8 pallehåndtering. Krumpholz fremstiller en lang
række funktionelle dele til firmaets egne
værktøjer. Kay Löffler, teknisk direktør hos
Krumpholz, udtaler: „Med pallehåndteringen fungerer dette system også 24 timer - syv
dage om ugen.“ Löffler er derfor ikke i tvivl
om, at automatiseringen er rentabel. „Hvis
man bruger så lidt personale som muligt
ved høj belastning af maskinerne, produ-

Hvis man bruger så
lidt personale
som muligt ved
høj belastning
af maskinerne,
producerer man
automatisk økonomisk!
Kay Löffler
Teknisk direktør
Werkzeugbau Karl Krumpholz GmbH & Co. KG

»

Automation made by DMG MORI:
Til elektrodeproduktionen bruges der
hos Krumpholz en HSC 105 linear og to
eroderingsmaskiner, samt et lager til
råemner og færdigemner forbundet via
en Kuka-robot til 24 / 7-driften.
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cerer man automatisk økonomisk!“ fastslår
han. Konstant produktion er nødvendig takket
være en god ordresituation.

DMU 210 P fra DMG MORI til fremstilling af
store forme
95 procent af værktøjerne er beregnet til bilog erhvervskøretøjer. Krumpholz producerer
også seriedele – f.eks. single frames til Audi
eller hele stødfangersystemer til lastbiler – i
eget anlæg til kunststofteknik. Særligt hvad
angår de store forme, der kræves til dette
formål, blev Kay Löffler opmærksom på en
anden DMG MORI-installation, og udvidede i
2014 maskinparken med en DMU 210 P.
Magasin med plads til 400 elektroder
Men tilbage til den seneste investering i
automatisering. Til elektrodeproduktionssystemet har DMG MORI som allerede nævnt,
forbundet et af sine højhastighedscentre af
model HSC 105 linear samt to eroderingsmaskiner fra Ingersoll med hinanden via en
6-akset Kuka-robot. Et magasin til råemner
og færdigemner med 400 pladser er ligeledes integreret. Herfra betjenes HSC maskinen og eroderingsmaskinerne fleksibelt og
programstyret.

HSC som uovertruffet instrument
„HSC-spindlerne med omdrejningstal op til
40.000 min-1 og de lineære drev med 90 m/min
ilgang giver mulighed for en ekstrem præcis bearbejdning med høj overfladekvalitet,“
som Kay Löffler vurderer ydelsen for HSC 105
linear. Highspeed-fræsningen er dermed et
uovertruffet instrument inden for grafitbearbejdning. Hertil kommer fordelene ved automatisering, for „Med samme antal medarbejdere producerer vi dobbelt så mange dele
sammenlignet med standalone-produktion,“
udtaler Löffler.

KONTINUITET
FRA CAM
TIL CAQ
Medarbejderne er blevet flyttet til et
andet område, fortæller Christopher
Zwosta, produktionsplanlægning, og Tino
Schnapp, CAM-chef: „Det store magasin

og det høje output sørger for, at automatiseringen konstant kræver ny forstærkning.
Derfor har vi i mellemtiden styrket hele
arbejdsforberedelsen.“
«
KRUMPHOLZ FACTS

+ Grundlagt i 1955
+ 150 medarbejdere på to fabrikker
+ Kompetent partner for
bilindustrien inden for
formkonstruktion og
kunststofteknik
+ Værktøjsforme op til
3.000 × 2.500 mm og en vægt på 50 t
+ Kunststofdele til indendørs,
udendørs og powertrain
+ Reference: MAN Stoßfängersystem
LOGO
TGL / TGM Euro 6

Werkzeugbau Karl Krumpholz GmbH & Co. KG
Im Ziegelwinkel 10 / 12
D-96317 Kronach
www.krumpholz-fb.de

2

1

1. HSC-spindlerne på HSC 105 linear med
omdrejningstal op til 40.000 min-1 og lineære drev
til 90 m/min ilgang giver mulighed for en meget
præcis grafitbearbejdning med fremragende
overflader.
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2. I 2014 blev maskinparken udvidet
med en DMU 210 P til bearbejdning af
store forme til kunststofteknik.

5 AKSET-UNIVERSAL MASKINER

DMU 50 MED
PALLEHÅNDTERING
PH 150|8

DMU 50 3rd GENERATION

OVER 350 SOLGTE
MASKINER I DE FØRSTE 8
MÅNEDER
HIGHLIGHTS

+ 78 % større arbejdsrum med < 6,7 m² opstillingsflade
+ 40 % højere ilgange, 42 m/min som standard
+ 28 % større svingområde, svingrundbord til 5-akset

simultanbearbejdning med -35 ° / +110 ° som standard

+ speedMASTER-spindler op til 20.000 min-1,

inkl. 18 måneders garanti uden timebegrænsning

+ Pallehåndtering: f.eks. PH 150|8
–
–
		
–

Økonomisk introduktion til automatiseringen
Integreret pallemagasin med 8 palleopbevaringspladser
(efter valg: op til 30 pladser)
Palleklargøringsplads med intuitiv touchskærm-styringspanel

Tekniske data

PH 150 – 8-dobbelt pallemagasin;
Bæreevne 250 kg inkl. palle (efter valg 350 kg)

DMU 50 3rd generation

Vandring X / Y / Z

mm

650 / 520 / 475

Opspændingsflade

mm × mm

ø 650 × 500

Sving-/ drejeområde bord (B | C)

Grad

-35 °/ +110 ° | 360 °

Emnevægt maks.

kg

300

Mere om
DMU 50 3rd generation findes på:
dmu.dmgmori.com

Reliability & Availability - Worldwide

THK leverer original teknologi i den højeste kvalitet
for jævn og præcis bevægelse.

Skinneføringer

Krydsrullelejer

Kuglespindler

Japan

Europe

China

India

Singapore

America

THK Co., Ltd.
Tel. +81-3-5730-3860
www.thk.com/jp

THK GmbH
Tel. +49-2102-7425-555
www.thk.com

THK (Shanghai) Co., Ltd.
Tel. +86-21-6219-3000
www.thk.com/cn

THK India Pvt. Ltd.
Tel. +91-80-2340-9934
www.thk.com/in

THK LM System Pte. Ltd.
Tel. +65-6884-5500
www.thk.com/sg

THK America, Inc.
Tel. +1-847-310-1111
www.thk.com/us
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AL
DIC
ME
MEDICAL
EXCELLENCE NEWS
+ Bearbejdning af alle materialer:

Fra højstyrkeplast via rustfrit
stål og titanium videre til CoCr med
ULTRASONIC

+ SPRINT 20|8: 35 % kortere bearbejdningstid for knogleskruer af titanium

+ speedMASTER-spindler op

til 30.000 min-1 eller HSC-spindler
op til 60.000 min-1

+ Emneoptimeret automatisering,
f.eks. NTX 1000, 6-akset robot
eller emnehåndtering WH 3 til
MILLTAP 700

+ Eksklusive DMG MORI-

teknologicyklusser, f.eks. ATC for de
bedste overflader

MED TEKNOLOGIEXCELLENCE TIL

TOPKVALITET
Som partner med næsten alle medicinteknik-producenter spiller DMG MORI en vigtig
rolle i at sikre, at implantater og instrumenter bearbejdes effektivt, og især at de
lever op til de høje kvalitetskrav. Det inkluderer hele materialemikset fra højstyrkeplast via rustfrit stål og titanium videre
til cobalt-krom og nu bionedbrydelige
magnesiumlegeringer. CNC-løsninger til
6-sidet dreje-fræsebearbejdning, 5-akset
simultanfræsning,
ULTRASONIC-teknologien og highspeed cutting hører lige så
meget med til sortimentet som ADDITIVE
MANUFACTURING og digitale løsninger til
fremtidsorienterede løsninger inden for
medicinteknikken.
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Universelt automatiserede processer
øger effektiviteten
DMG MORI er mangeårig partner for medicinske producenter, og kender de specielle
udfordringer inden for den mekaniske produktion. „Her er de teknologiske muligheder
ikke en begrænsende faktor. Det er i stedet de
høje krav til certificeringen af medicintekniske
produkter, der bestemmer processen inden for
medicinteknikken“, forklarer Marcus Krüger,
direktør for DMG MORI Medical Excellence
Center.
Innovative løsninger til den
medicintekniske fremtid
Takket være det omfattende produktprogram
og proceskompetencen er DMG MORI optimalt forberedt på alle spørgsmål. I DMG MORI

Medical Excellence Center hos DECKEL
MAHO Seebach udfører eksperterne inden
fremstilling af maskinværktøjer innovative
turnkey-løsninger til økonomisk produktion.
På den måde bliver ingeniørerne involveret
i kundeprojekter på et tidligt tidspunkt. „Det
resulterer i kontinuerlig gensidig læring, som
både vi og vores kunder drager fordel af“, siger
Krüger med overbevisning.
Pladsbesparende værktøjsmaskiner
til alle anvendelser
De effektive og produktive CNC-værktøjsmaskiner fra DMG MORI er og vil fortsat være
en uundværlig basis for økonomiske automatiseringsløsninger. Også her foretrækker
kunderne en opstillingsflade, der er så kompakt som muligt. Derfor dominerer model-

»

MEDICAL EXCELLENCE

6-SIDERS
komplet bearbejdning
		RA

< 0,15 µm

72 h

fleksibel automatiseret
produktion fra batchstørrelse 1

60.000 min-1
maks. spindelomdrejningstal

fra

METALSKUM
til titanium

Eksklusiv
teknologicyklus

MPC 2.0

+ Overvågning af processens
vibrationer og drejningsmoment

+ Hurtig frakobling af
maskinen i tilfælde af et nedbrud
Mere:
techcycles.dmgmori.com
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I DMG MORI Medical Excellence Center hos DECKEL MAHO Seebach
udvikler DMG MORI optimale fremstillingsløsninger til medicintekniske
applikationer takket være tidlig involvering i kundeprojekter.

Marcus Krüger
Direktør Medical Excellence Center
marcus.krueger@dmgmori.com

MATERIAL
TRENDS
+ NYHED: Degraderbare

magnesiumlegeringer –
MILLTAP 700 med integreret
brandslukningsanlæg med
2-trins flammedetektor

+ Højstyrkeplast, rustfrit stål og

titanium – speedMASTER-spindler
op til 30.000 min-1 eller
HSC-spindler op til 60.000 min-1

+ CoCr og hårde og sprøde

materialer som zirconiumoxid
– ULTRASONIC-bearbejdning

35 % kortere bearbejdningstid for
knogleskruer af titanium:
Kombination af SWISSTYPEkit og den
patenterede direct drive
gevindhvirvlings-anordning med
CBN-skær
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KNOGLESKRUE

KNOGLEPL ADE

Mål: ø 10 × 85 mm
Materiale: Titanium (Ti6Al4V)

Mål: ø 60 × 18 × 3 mm
Materiale: Titanium

SPRINT 20|5
SWISSTYPEkit

MILLTAP 700

til kort- og langdrejnng af ultrapræcise
implantater på en maskine

Højproduktivt kompakt
bearbejdningscenter til økonomisk
serieproduktion af implantater og
knogleplader

MEDICAL EXCELLENCE

lerne som det kompakte bearbejdningscenter
MILLTAP 700, SPRINT-drejeautomaterne samt
til 5-akset fræsning DMU 50 og de mindre DMU
eVo-modeller samt NTX 1000 2nd generation til
6-sidet komplet bearbejdning.

liteter og kræver normalt kun minimal tid til
efterbearbejdning,“ fortsætter Krüger.

Præcisionsfræsning med 5 akser med
op til 60.000 min-1
To ting som hele produktsortimentet inden
for medicinteknik har til fælles, er de høje
kvalitetskrav og behovet for kortere bearbejdningstider. „Derfor er komplet bearbejdning
et gængs emne i branchen“, siger Marcus
Krüger. Især komplekse komponenter som
knæimplantater af cobalt-krom kan produceres effektivt 5-akset på en DMU 40 eVo linear.
„I den forbindelse sørger spindler, som speedMASTER med op til 30.000 min-1 eller specielle HSC-spindler med omdrejningstal op
til 60.000 min-1, for fremragende overfladekva-

TURN & MILL I ÉN
OPSPÆNDING

Grundlaget for den høje performance for NTX
1000 er blandt andet den parallelle bearbejdning ved hjælp af fræsespindel og nedre revolver. Den solide maskinkonstruktion garanterer
en højpræcisionsbearbejdning, mens værktøjsmagasinet med op til 76 stationer bidrager
til den høje fleksibilitet i produktionen. Flere
automatiseringsløsninger, heriblandt en med
integreret 6-akset robot til læsning af patronkomponenter, fuldender udstyrsmulighederne.
«

6-sidet komplet bearbejdning
Når det gælder drejning, nævner Krüger NTX
1000 2nd generation til 6-sidet komplet bearbejdning af diverse komponenter til f.eks. hofteog knæproteser. „Dreje-fræsecentret yder på
10 m² det samme, som i mange tilfælde kræver
mindst to maskiner“, lover Krüger.

KNÆPROTESE

HOFTELEDSSK ÅL

Mål: 62 × 70 × 68 mm
Materiale: CoCr

Mål: ø 60 mm
Materiale: Titanium

DMU 40 eVo linear

NTX 1000

Dynamisk 5-akset simultanbearbejdning
af implantater og led af materialer der er
vanskelige at spåntage

DDM-teknologi i B-aksen til
5-akset simultanbearbejdning af
komplekse emner

Topprodukter inden for
medicinteknikken
+
+
+
+
+

Knæproteser
Hofteproteser
Rygsøjleimplantater
Knogleplader
Kirurgiske instrumenter
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KUNDEHISTORIE | CHARMANT INC.

FREMSTILLINGSKOMPETENCE MØDER
MEDICINTEKNIK
CHARMANT INC. har eksisteret siden 1956.
I starten producerede virksomheden brillestel og senere komplette stel. Siden har
virksomheden udvidet sin forretning, både
i direkte salg og i produktionen, og de er i
mellemtiden blevet en af de førende producenter på det japanske marked. I dag
er CHARMANT aktiv globalt i flere hundrede lande, og er yderst konkurrencedygtig takket være imponerende teknologiske
udviklinger.

1

To eksempler er den kompetente bearbejdning af excellence titanium eller brugen af
præcisionslasersvejsning. De mange innovative produkter og processer førte i 2012 til, at
CHARMANT kunne udvide sin ekspertise til
vækstmarkedet for medicinteknik. Formand
for bestyrelsen Kazuo Iwahori husker: „En
øjenlæge på et universitetshospital i Kanto
klagede over kvaliteten af rustfrie stålinstrumenter fra udlandet, og spurgte os, om vi
kunne lave dem af titanium.“ Kort efter indså
en hjernekirurg, der havde set produkter til
øjenlæger udviklet af CHARMANT, det teknologiske potentiale, og bad virksomheden
fremstille mikrosakse til neurokirurgiske

2

1. Fra venstre mod højre: Yuki Kataoka - ingeniør, Kazuo Iwahori - direktør, og Terukazu Mizuguchi - ingeniør, foran højhastighedsbearbejdningscentret HSC 20 linear. ULTRASONIC 20 linear kan ses i baggrunden. 2. 5-akset laserskæring med LASERTEC 20 FineCutting foregår i et
temperaturkontrolleret rum på grund af præcisionskravene.
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KUNDEHISTORIE | CHARMANT INC.

Alle medicintekniske CHARMANT-instrumenter
er patentanmeldt. Mange af dem har endda vundet en
designpris.

operationer. Takanori Fukushima, der ligeledes er hjernekirurg og kendt i Japan som
„Guds hånd“, var imponeret over mikrosaksene og bad CHARMANT fremstille en serie
af kirurgiske instrumenter. Hvad findes der
bedre end mund-til-mund reklame.
Allerede da virksomheden startede på
udviklingen og produktionen af medicintekniske produkter, installerede CHARMANT
en LASERTEC 20 FineCutting fra DMG
MORI – som første virksomhed i Japan. Yuki
Kataoka fra afdelingen for teknisk udvikling

MED ADVANCED
TECHNOLOGIES
MOD SUCCES
er ansvarlig for maskinen og er begejstret for
mulighederne ved den 5-aksede laserpræcisionsskæring. Han nævner nogle eksempler:
„LASERTEC 20 FineCutting fremstiller blandt
andet pincetter ved at dele en tråd, der er
0,5 mm i diameter. Den fremstiller ligeledes
små tynde rør med stor præcision.“

Sammenlignet med den tidligere brugte
metode til tråd-erodering har CHARMANT
angiveligt øget effektiviteten med næsten
100 procent. Senere fik denne maskine selskab af en HSC 20 linear til højhastigheds- og
højeffektfræsning samt en ULTRASONIC 20
linear til ultralydsbearbejdning af specialle
materialer. HSC 20 linear bruges til bearbejdning af medicintekniske produkter, mens
der på ULTRASONIC 20 linear bearbejdes
komplekse prototyper af glas eller keramik.
Begge er opgaver som CHARMANT ikke tidligere kunne udføre.
„Vi køber snart endnu en HSC 20 linear med
palleskifter til op til 99 emner“, fortæller
Kazuo Iwahori og forklarer sine planer for
den nærmeste fremtid, hvor produktionen
yderligere skal forbedres, og produkt- og
servicekapaciteten udvides successivt.
«

CHARMANT FACTS

+ Fra newcomer til teknologipartner
inden for kirurgi

+ Mikrosakse til neurokirurgiske
operationer som første produkt

+ LASERTEC 20 FineCutting,

ULTRASONIC 20 linear og
HSC 20 linear som basis
for markedssuccesen
+ HSC 20 linear med palleskifter til
op til 99 emner i planlægningen

Charmant Inc.
6-1 Kawasari Cho Sabae City
Fukui Pref. 916-0088
www.charmant.co.jp
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DMG MORI | WORLDSKILLS

STØTTE TIL
UNGE PÅ
VERDENSKLASSENIVEAU
Det er nu 44. gang, at WorldSkills International tiltrækker unge mennesker fra
62 lande til verdensmesterskabet for de
erhvervsfaglige fag. Over 1.200 deltagere
dyster mod hinanden fra den 15. til den 18.
oktober 2017 i Abu Dhabi (UAE) i 51 discipliner. Som Global Industry Partner og mangeårig sponsor støtter DMG MORI verdensmesterskabet i de spåntagende erhverv med 17
fræsemaskiner og 12 drejemaskiner.

DMG MORI var senest hovedsponsor ved verdensmesterskabet for de erhvervsfaglige fag i Leipzig

Unge mennesker overtager scenen i fire
discipliner på spåntagende værktøjsmaskiner ved WorldSkills 2017 i de Forenede
Arabiske Emirater. Konkurrencerne omfatter CNC-fræsning, CNC-drejning, Manufacturing Team Challenge og plastformkonstruktion. DMG MORI stiller den nødvendige
CNC-teknologi til rådighed for deltagerne i
form af 17 fræsemaskiner DMU 50 3rd generation og 12 drejemaskiner CTX alpha 500.

Alle DMG MORI-maskiner er udstyret med
det intuitive betjeningssystem CELOS og den
moderne SIEMENS-styring Sinumerik 840D
Operate 4.7. På den måde sikrer DMG MORI
en innovativ og pålidelig CNC-standard på
Industri 4.0-niveau i alle fire discipliner.
For Jörg Harings, chef for applikationstræning hos DMG MORI Academy og ansvarlig
for involveringen i WorldSkills, har dette

SPONSOR FOR WORLDSKILLSKONKURRENCERNE SIDEN 2007
Moskva
Kazan
Calgary

Ekaterinburg
Teheran
Göteborg

Shizuoka

Abu Dhabi

London
Den Haag
Stuttgart

Leipzig
Salzburg

Lissabon

DMU 50 3 rd generation
5-akset bearbejdning med speed
MASTER-spindel som standard,
bord-opspændingsflade
ø 630 × 500 mm, maks. belastning 300 kg
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Jörg Harings
Chef applikationstræning
joerg.harings@dmgmori.com

DMG MORI | WORLDSKILLS

DMG MORI
STILLER 29
DREJE- OG
FRÆSEMASKINER
TIL RÅDIGHED PÅ
WORLDSKILLS

ALLE MASKINER
ER MED CELOS- OG
SIEMENS STYRING!

CTX alpha 500
< 5,8 m² opstillingsflade, 80 mm Y-akse til
komplekse emner op til ø 200 × 525 mm

emne stor værdi. „For os drejer det sig om
at introducere unge talenter til moderne
CNC-teknologi på et tidligt tidspunkt, og til
at fremme uddannelsen af specialister på
internationalt niveau“, fortæller Harings.
Siden 2007 har DMG MORI som sponsor
for den globale konkurrence WorldSkills
været tæt forbundet med verdensmesterskaberne for de erhvervsfaglige fag. „Det
faktum at vi nu agerer som såkaldt Global
Industry Partner for WorldSkills Internati-

FIT FOR THE FUTURE WITH
SINUMERIK

onal understreger den langsigtede betydning af at fremme nye rekrutteringer til
DMG MORI“, supplerer Jörg Harings. Det
næste verdensmesterskab for de erhvervsfaglige fag finder sted i 2019 i den russiske by
Kazan. Her vil DMG MORI sandsynligvis også
være kraftigt involveret.

efter verdensmesterskabet købe maskinerne DMU 50 3rd generation og CTX alpha
500, som bruges på WorldSkills - med korte
leveringstider og til en specialpris.
«

Som ved de tidligere WorldSkills har
DMG MORI også i år et specialtilbud til sine
kunder. Interesserede virksomheder kan

NYHED
FROM
OPERATE 4.7

SMARTOPERATE – SINUMERIK OPERATE
OPTIMERET TIL MULTI-TOUCH-BETJENING

+ Hurtigere interaktion
+ Intelligente zoom- og scroll-funktioner
+ Fuld kontrol ved hjælp af gestusstyring
med pålidelig SINUMERIK Operate

TECHNOLOGY
PARTNER
www.siemens.com/sinumerik

TOP SURFACE – PERFEKTE EMNEOVERFLADER
I VÆRKTØJS- OG FORMKONSTRUKTION

+
+
+
+

Intelligent bevægelsesstyring
Optimal overfladekvalitet
Enkel håndtering
Højeste præcision ved fræsning

TECHNOLOGY EXCELLENCE

67

DMG MORI | DMQP

PERFEKT
AFSTEMT
PERIFERI
OG TILBEHØR
FRA ÉT
STED
Dr. Thomas Froitzheim
Din kontakt for DMQP i Europa
dmqp@dmgmori.com

KUNDEFORDELE

+ Alt fra ét sted – maskine, periferi
og service

+ Perfekt koordination – konnektivitet
+
+
+
+

for alle DMQP-produkter testet og
garanteret
DMQP-partnere skal opfylde de
højeste innovations-, kompetenceog kvalitetskrav
Alle DMQP-produkter til markedspris
Komplet håndtering (ansvar, service
osv.) via DMG MORI
Samme garantibetingelser som for
en ny DMG MORI-maskine

LEVERANDØRFORDELE

+ I år allerede > 15.000 solgte til en
værdi på > 100 mio. €

+ Certificering som DMQP-partner og
global markedsføring via DMG MORI

+ Brug af DMQP-label af certificerede
leverandører

+ Udstilling af DMQP-produkter i
udvalgte DMG MORI-showrooms og
på messer
+ Regelmæssig produkttræning af alle
DMG MORI-salgsmedarbejdere
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Som universel serviceudbyder har DMG MORI
i lang tid tilbudt hightech periferi- og innovativt tilbehør fra udvalgte leverandører i
kombination med sine teknologisk førende
værktøjsmaskiner. DMG MORI udvider nu
disse aktiviteter og tilbyder innovative komplette løsninger fra ét sted under sin label
DMG MORI Qualified Products (DMQP).

Certificerede DMQP partnere skal opfylde de
højeste krav til innovationsstyrke, teknologikompetence og kvalitet. Koordinerede interfaces, sikring af konnektivitet, konstante priser og
definerede ansvarsbetingelser sikrer yderligere
produktivitetsstigninger for DMG MORI-kundernes fremstillingsløsninger.
Kundefordele med DMQP
Konceptet DMG MORI Qualified Products er
ikke nyt hos DMG MORI, da højkvalitets periferi
og tilbehør er blevet solgt med nye maskiner i
længere tid. Producenterne af værktøjsmaskiner understreger nu betydningen af dette emne
ved at specificere konkrete krav og interfaces

til disse produkter og samtidigt ved at overtage
ansvaret for den samlede afvikling og koordination, der kan støtte kunden fra installation
til service.
DMG MORI lægger særlig vægt på innovation,
kvalitet, pålidelighed og tilslutningsmuligheder
til sine maskiner. Til dette formål bliver de nye-

ALLEREDE
SOLGT > 15.000
DMQP'S I 2017
ste teknologier testet og kontrolleret grundigt
af DMG MORIs eksperter sammen med certificerede leverandører. Kun produkter med høj
merværdi godkendes som DMG MORI Qualified
Products. Dette omfatter også klart afstemte
interfaces til maskinen, definerede ansvarsbetingelser og priser på markedsniveau.

DMG MORI | DMQP

DMG MORI QUALIFIED PRODUCTS – EKSEMPLER
Patron
Værktøjer

Brille

Værktøjsholder
Måleføler

Automation

Forindstilling af værktøjer

Anlæg til kølemiddel

Kombinationen af DMG MORIs værktøjsmaskiner med diverse periferier og tilbehør
øger produktiviteten via integrerede produktionsløsninger. F.eks. hjælper stangladere
på området for automatiseret bearbejdning,
mens værktøjssystemer med lang holdbarhed tilbyder større bearbejdningsfleksibilitet. Kundernes reaktioner er overvejende
positive. I første halvår er der allerede solgt
mere end 15.000 DMQP’s til en værdi på over
100 mio. €.
«

Periferi og tilbehør i 4
DMQP-kategorier
1
++
++
++
++
++
++
++
++
++

3

INTERESSE?
SÅ KONTAKT OS!

SHAPING

2

Anlæg til kølemiddel
Olietågeudskiller
Brille
Værktøjsholder
Værktøjer
Rundbord
opspændingsanordninger / -patroner
Luftfilter
Software (CAD / CAM,
uddannelsessoftware osv.)

MÅLING
++ Måleføler
++ Værktøjs- /
emnemålesystemer
++ Forindstillingsapparater til værktøjer

HÅNDTERING
++ Stanglader
++ Automatisering (robot, håndtering
af arbejdsemner og paller)
++ Spåntransportør
++ Gribesystemer

4

MONITORERING
++ Transformatorer
++ Signallampe
++ Kamera

Tyskland, EMEA: dmqp@dmgmori.com
Kina, Indien: dmqp@dmgmori.com
Japan, Asien: dmqp@dmgmori.co.jp
USA, Amerika: dmqp@dmgmori-usa.com
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DMG MORI – ONLINE

SE MERE PÅ
DMGMORI.DK

30.01 – 03.02.2018

OPEN HOUSE 2018

PFRONTEN

SÆT ET
KRYDS I
KALENDEREN
Oplev DMG MORI live
events.dmgmori.com

KONTAKTPERSONER: DMG MORI TECHNOLOGY EXCELLENCE
Magasin til kunder og interesserede parter.
Udgiver og ansvarlig for indholdet: DMG MORI Global Marketing GmbH, Walter-Gropius-Straße 7, D-80807
München, tlf.: +49 (0) 89 24 88 359 00, info@dmgmori.com
Oplag: 840.000 stk. Alle priser anført i dette magasin er baseret på tyske listepriser (EUR plus emballage, transport
og moms) og kan derfor afvige i andre lande eller være underlagt lokale valutasvingninger. Der tages forbehold for
prisændringer samt tekniske ændringer, tilgængelighed og mellemsalg. Vores til enhver tid anvendelige forretningsbetingelser er gældende.
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