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Konvenční vzdělávání

Nové univerzální soustruhy Emcomat-20 D pro podélné, příčné a horní saně sladěné do barev společnosti Haidlmair.
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[ Spektrum požadavků [

Haidlmair GmbH, Nußbach, Rakousko

Nástrojárna Haidlmair GmbH z Nußbachu v Horním Rakousku
si záhy vybudovala pověst specialisty pro inovativní řešení v
oblasti skladování a logistiky. Tak si tradiční hornorakouský
výrobce v průběhu 38 let svého působení získal mimo jiné
vedoucí postavení na trhu nástrojů pro výrobu bas pro
nápojové lahve. Portfolio výroby zahrnuje od nejjednodušších
vozíků na kanystry přes lehké boxy ve všech velikostech a
formách až po basy pro nápojové lahve složené z několika
materiálů a/nebo barev. Kromě toho jsou nástroje vyráběné ve
firmě Haidlmair používány pro četná přepravní a logistická
řešení, pro recyklační kontejnery a technické a/nebo
automobilové součásti. V roce 2012 převzal firmu syn Mario
Haidlmair. V současné době čítá závod Nußbach výrobní
plochu přes 10 000 m2, 50 CNC
obráběcích strojů a přes 250
zaměstnanců a je centrálou a sídlem
skupiny s celkem 7 závody a 540
zaměstnanci.

• Stroje pro servisní středisko a učňovské dílny
• CNC řízení a manuální provoz
• Dobrý přístup a ergonomie
• Úpravy dle požadavků zákazníka
• Rakouský původ

Pracovní oblast stroje FB-600 MC nabízí prostor i pro velké obrobky. Posuvné ochranné kryty umožňují v manuálním
provozu ten nejlepší možný přístup.

Jako výrobce kvalitních vstřikovacích nástrojů pro přepravní
a logistická řešení si společnost Haidlmair GmbH vybudovala
silnou pozici na trhu. Za účelem výuky základů obrábění v
rámci učňovského programu i pro rychlou výrobu
jednoduchých dílů bez vysokých nákladů v rámci servisních
služeb sází Haidlmair mimo jiné na tři univerzální frézy
EMCOMAT FB-600 MC a na dva univerzální soustruhy
EMCOMAT-20 D.
Společnost disponuje přitom takovými kompetencemi a
vybavením, jež jí umožňují nabízet svým zákazníkům vše od
vývoje nástrojů až po vzorkování. Vznikají zde vysoce kvalitní
nástroje, s nimiž lze například na jediné upnutí obrábět
všechny díly výklopných boxů nebo různé kombinace
materiálů.

Rozmanitý výukový program
„V současné době vzděláváme 40 učňů v mnoha důležitých
oborech. Naši učni se školí v širokém spektru technologií a
postupů. Základem je pro nás porozumění, jak zacházet s
různými materiály, nástroji a stroji. Cílem výuky jsou
samozřejmě suverénní dovednosti z hlediska všech možných
druhů obrábění až po 5osé simultánní obrábění,“ líčí
Wolfgang Eisterlehner, vedoucí výukového střediska
společnosti Haidlmair, seznamování budoucích odborníků s
nejrůznějšími technologiemi a pokračuje: „Pro nás je zvláště
důležité, aby noví kolegové získali ponětí o tom, jakých sil je
zapotřebí pro obrábění. Proto jsme u nových výukových
strojů pro frézování záměrně hledali modely, které vedle CNC
řízení umožňují také manuální provoz.“
Protože chtěla společnost obnovit stávající strojní park i pro
nově vzniklé servisní středisko, hledala společné řešení.
„Je vždy výhodné, pokud mají pracovníci v provozu k
dispozici vybavení, s nímž byli seznámeni již v rámci studia.
Tento aspekt u nás dodržujeme v mnoha oblastech. Na jedné
straně vyhledáváme možnost školit učně na řídicích
systémech, s nimiž se později setkají v provozu. Na druhé
straně je výhodné využívat i v takových oblastech, jako je
servisní středisko, stroje, které kolegové znají už ze studií, a
proto je umějí suverénně používat,“ vysvětluje Stefan
Knödlstorfer, technický vedoucí a COO společnosti
Haidlmair. Tento aspekt se pak odráží v konečné volbě
kombinace strojů a řídicích systémů. Protože se společnost
dle vyjádření technického vedoucího řídí i svou deklarovanou
filozofií, podle níž chce pokud možno sázet na kvalitu „Made
in Austria“, byl nakonec zvolen dodavatel strojů Emco GmbH.

Optimální přístup
„Samozřejmě jsme se rozsáhle informovali o možnostech,
které nám pro naše spektrum požadavků trh nabízí,“
upřesňuje Eisterlehner. „Nakonec se ale objevila určitá
kritéria, která nás definitivně přesvědčila. Za prvé to byl
dobrý přístup fréz FB-600 MC. To je obzvláště při výukových
programech velmi důležité, protože je tak zajištěn dobrý
náhled na konkrétní obrábění pro více učňů a lepší možnost
popisu jednotlivých pracovních kroků. Kromě toho je při
manuálním provozu možné úplně spustit posuvné ochranné
kryty. To umožňuje obrábění i větších obrobků, což je zvláště
pro kolegy v servisním středisku důležitým aspektem,“ ví
vedoucí výukového střediska a dodává: „Dále je možné s
učni tentýž díl obrábět jak manuálně, tak následně na tomtéž
stroji i pomocí CNC programu. To umožňuje vynikající
možnost pochopení, jak se jednotlivé technologie navzájem
ovlivňují a jaké rámcové podmínky je nutné zohlednit.“
Při líčení těchto možností je na panu Eisterlehnerovi patrné
nadšení, protože ví, jak je důležité, aby si učni mohli udělat
jasný obrázek o používání strojů. Skutečnost, že společnost
Emco vyslyšela přání vedoucího výukového střediska a
snížila výšku ovládacího pultu, rozhodování ještě usnadnilo.
„Zdají se to být maličkosti, ale v oblasti vzdělávání je to určitě
důležité, protože mnozí učni ještě nedorostli a proto potřebují
pro ergonomickou práci níže položený ovládací pult,“
zdůrazňuje Rupert Lehenauer, příslušný oblastní vedoucí
prodeje společnosti Emco.

Právě pro oblast výuky bylo pro společnost Haidlmair důležité, aby nové
obráběcí stroje umožňovaly i manuální provoz.

Dvě nové univerzální frézky FB-600 MC s řídicím systém Siemens 828D a Heidenhain TNC 620 doplňují od září 2016 výukové
středisko společnosti Haidlmair.

Maximální flexibilita
I přesto, že je FB-600 MC univerzální frézkou, nabízí
pozoruhodný výkon. S pracovním prostorem o rozměrech
600 x 400 x 400 mm (X/Y/Z) přesahují délky posuvu ve všech
směrech upínací plochu o velikosti 800 x 400 mm, což
umožňuje vysokou flexibilitu. Výkon vřetena 13 kW je
optimálně přenášen na nástroje prostřednictvím upnutí SK40
DIN 698971. Plynulá převodovka přitom zrychluje vřeteno až
na 5000 ot/min. „Digitální pohony os umožňují posuvy až do
5000 mm/min. Naše nové frézky v učňovském středisku jsme
vybavili řídicím systémem Heidenhain 620 a Siemens 828D.
Již v učňovské dílně tak máme zastoupeny hlavní typy
řídicích systémů používaných v našem závodu. Frézka pro
servisní středisko byla dodána s řídicím systémem
Heidenhain 620,“ dodává Eisterlehner.
Univerzální soustruh EMCOMAT-20 D, jehož jeden kus byl
umístěn v učňovské dílně a druhý v servisním středisku,
může i přes svou kompaktní konstrukci podávat úctyhodný
výkon. „U soustruhů jsme se úmyslně vzdali CNC řízení,“
vysvětluje Knödlstorfer. „Soustružení hraje v našem závodu
nepatrnou roli, proto bylo pro nás důležitější robustní
provedení a kompaktní konstrukce,“ říká COO. Ačkoliv má
stroj půdorys pouhých 1950 x 1060 mm, disponuje
vzdáleností hrotů 1000 mm, což umožňuje délku soustružení
900 mm. Oběžný průměr 400 mm při posuvu příčných saní
220 mm nabízí spolu s délkou soustružení široké spektrum
použití. S výkonem vřetena 5,3 kW lze dobře provádět i těžší
soustružnické úkony. „Stroj je usazen na odpruženém
podstavci. Lože stroje je vybaveno tvrzeným a broušeným
vedením. Díky plynulé regulaci otáček nabízí EMCOMAT-20 D
konstantní rychlost řezu. Kromě toho jsou příčné saně
zvláště dlouhé, což umožňuje upnutí druhé nástrojové
jednotky. Poloha podélných, příčných a horních saní je
indikována pomocí TFT displeje,“ vysvětluje Lehenauer
zvláštnosti univerzální frézy.
40 učňů se ve vzdělávacím
středisku společnosti učí
od základů všem způsobům
obrábění.

Od září minulého roku má společnost Haidlmair v provozu
pět nových obráběcích strojů od firmy Emco a je s nimi velice
spokojená: „Nejen, že nám Emco dodalo stroje v našich
barvách, což nás samozřejmě velice těší, ale dodnes nebyl
nutný žádný servisní zásah. U Emco jsme tedy nalezli
vysokou kvalitu a spolehlivého partnera,“ zdůrazňuje
nakonec Knödlstorfer.
V roce 1979 převzal Josef Haidlmair tradiční kovárnu svého
otce s provozní plochou 250 m2 a s pěti zaměstnanci a ve
firemní garáži začal spolu s jedním zaměstnancem budovat
dílnu pro výrobu nástrojů. Z tohoto zrodu se během 38 let
vyvinul mezinárodně uznávaný výrobce nástrojů pro obalový
a automobilový průmysl. Se současnými 540 zaměstnanci v
osmi závodech nabízí skupina Haidlmair vstřikované,
odlévané a vytlačované nástroje a výrobu komponentů.
S firmou dataformers, která byla do skupiny začleněna v roce
2016, nyní nabízí i individuální softwarová řešení pro mnoho
různých oblastí aplikace.

„Pro nás je důležité, abychom při výuce
využívali stroje, které učňům dávají možnost
naučit se celému spektru od manuálního řízení
až po CNC řízení.“
Wolfgang Eisterlehner, vedoucí výukového střediska
společnosti Haidlmair

„Univerzální frézka FB 600-MC nabízí i přes malý
půdorys široké spektrum možností. Může být
ovládána jak manuálně, tak i pomocí CNC
programů.“
Rupert Lehenauer, oblastní vedoucí prodeje společnosti Emco

EMCOMAT-20 D

Technické údaje
Pracovní rozsah
Vzdálenost hrotů

Rozsah řezání závitů
1000 mm

Metrický závit (základní výbava)

Výška hrotů

200 mm

Metrický závit*

Oběžný průměr nad ložem

400 mm

Palcový závit*

Oběžný průměr nad příčnými saněmi

250 mm

Modulový závit*

Posuv podélných saní

900 mm

Průměr stoupavého závitu

Posuv příčných saní

220 mm

Posuv horních saní
Průřez nože

110 mm
20 x 20 mm

20 (0,4 – 7,0 mm)
28 (0,4 – 7 mm)
32 (4 – 56 Gg/palec)
28 (0,2 – 3,5)
32 (8 – 112)

Koník
Průměr pinoly

50 mm

Vnitřní kužel pinoly
Ukončení vřetena
Otvor vřetena

CAMLOCK DIN 55029 S5

Boční nastavení

260 mm

Hladina akustického tlaku

Průměr sklíčidla max.

200 mm

Akustický tlak max. DIN 45635

Nastavení otáček

120 mm
+ / –13 mm

Ø 50 mm

Průměr upínací desky max.
Otáčky vřetena

MK 3

Zdvih pinoly

Hlavní vřeteno

79 dB(A)

40 – 3000 ot/min
plynulé

Stupně otáček

4

Rozsah otáček

40 – 130, 110 – 360
310 – 1070, 870 – 3000 ot/min

Přípustná hmotnost nástrojů
Nesené nástroje

50 kg

S koníkem

150 kg

Elektrické připojení
Napětí

Hnací motor
Výkon

400 – 440 V/3 PE/50(60) Hz

5,3 kW
Všeobecné údaje
D x Š x V stroje

Rozsah posuvu
Podélné posuvy*

0,045 – 0,787 mm/ot

Výška vřetena nad podlahou

Příčné posuvy*

0,023 – 0,406 mm/ot

Celková hmotnost

1950 x 1060 x 1635 mm

*Rozsah posuvu a počet jednotlivých druhů závitů může být rozšířen pomocí sady výměnných kol (volitelné vybavení).

1103 mm
865 kg

EMCOMAT FB-600

Technické údaje
Pracovní rozsah

Pohon

Vodorovný podélný posuv (X)

600 mm

Jmenovité otáčky motoru

Svislý posuv stolu (Z)

400 mm

Výkon

Vodorovný příčný posuv (Y)

400 mm

1500 ot./min
100%/40% ED, 9/13 kW

Posuv
Výkon motoru posuvů, 100% ED

Stoly
Svislý stůl, upínací plocha (D x Š)
Šířka / Počet T drážek
Maximální hmotnost obrobku
Pevný úhlový stůl, upínací plocha (D x Š)
Šířka / Počet T drážek
Maximální hmotnost obrobku

400 x 270 mm
14 mm (H 8) / 5 kusů
450 kg

Rozsah posuvů, osa X,Y / Z
Rychloposuv v ose X, Y/Z
Posuvová síla X, Y/Z

1 kW
10 – 2000 mm/min
5000 mm/min
10 / 15 kN

800 x 400 mm
14 mm (H 8) / 8 kusů
300 kg

Chladicí zařízení
Objem nádrže
Max. výkon čerpadla

40 litrů
25 l/min

Vodorovné vřeteno frézky
Upnutí nástroje
Rychlostní stupně
Rozsah otáček
Vzdálenost od upínací plochy stolu

DIN 69871 SK 40

Rozměry stroje

plynule

Celková délka

2100 mm

10 – 5000 ot./min

Celková šířka

2190 mm

Celková výška

1990 mm

230 – 630 mm

Hmotnost stroje
Vertikální frézovací hlava
Upnutí nástroje
Zdvih pinoly

DIN 69871 SK 40
80 mm

Natáčení vertikální hlavy

+/–90°

Rychlostní stupně

plynule

Rozsah otáček
Vzdálenost od upínací plochy stolu

10 – 5000 ot./min
40 – 440 mm

2370 kg
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