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Изложение "Отворени врати" 2015 в
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Дата: 22–25 април 2015 г.
Място: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Industriestraße 8-12, D-78559 Gosheim
Работно време: сряда – петък: 09.00 – 17.00 ч., събота: 09.00 – 13.00 ч
През април Hermle AG ще проведе традиционното
годишно изложение "Отворени врати". Ще вземат участие над 30 изложители от сферата приспособления за
закрепване и други 20 изложители от сферата на CAD/
CAM и управленията. Със специализираното изложение Hermle AG предлага на посетителите изключителна
добавена стойност, тъй като те могат да се информират
относно актуалните тенденции при Hermle и при над 50
изложители.
Интересни обработки на повече от 20 различно конфигурирани модели машини, комбиниране на надеждни
технологии за стружкоотнемане, иновативни инструменти, управления със сложна технология и най-модерни CAD/CAM системи, от идеята до готовия детайл.
Ще бъдат демонстрирани също и обработки от сложни
технологични браншове, в които се използват обработващите центрове на Hermle.

Най-важни събития по време на изложението
"Отворени врати"
• Над 30 частично автоматизирани машини в нашия
Учебно-технологичен център
• Специализирано изложение на приспособления за
закрепване – CAD/CAM софтуер с над 50 известни
изложители
• Форум на експертите на Hermle със специализирани
лекции
• Hermle Maschinenbau GmbH ще се представи с генеративно произведени детайли
• Експертни познания в сервизното обслужване – презентация и демонстрация на предоставяното от нас
сервизно обслужване
• Представяне на обученията при Hermle
• Обиколки на предприятието
• Нов монтажен цех за моделите C 50/60 и дъщерното дружество на Hermle за автоматизация HermleLeibinger Systemtechnik GmbH*
Обработващи центрове Hermle в пълния им блясък

01/2015

Разбира се, всички продукти на Hermle (от 3, 4, 5-осни
обработващи центрове, през фрезови и стругови варианти, до специализираните според изискванията на
клиента възможности за оборудване и специалните изпълнения) ще бъдат изложени в Учебно-технологичния
център и ще обработват интересни детайли от различни
браншове. Или можете да видите машините Hermle в
реални условия в нашето производство. Ще се радваме
да ни посетите и Ви обещаваме, че посещението ще си
заслужава!
* От 01.01.2015 г. дъщерното дружество за автоматизация Hermle-Leibinger Systemtechnik GmbH се помещава
при Hermle AG в завода в Госхайм. Преместването от
Тутлинген в Госхайм се извърши в края на декември
2014 г. За целта през 2014 г. беше изграден нов монтажен цех с 1000 кв.м. производствена площ и 2000 кв.м.
административни площи.
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