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 01
 Os setores



A todo o vapor! 
Com 2,5 t em 5 eixos para todos os setores.

Fresar melhor: quando se trata de conseguir resultados otimizados, as máquinas Hermle estão geralmente em foco. Isso  
porque a famosa precisão Hermle – associada à consultoria de processos e ao gerenciamento de projetos – fez de nós um  
importante parceiro de maquinaria para praticamente todos os setores-chave: desde componentes grandes e complexos  
até aos mais pequenos componentes da área hightech. Versatilidade na aplicação, rigor no resultado – simplesmente Hermle. 04
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 01
 Os setores
A Hermle está presente em todos os setores. Por isso, para nós, a precisão máxima  
e a usinagem com processos fiáveis são sempre questões essenciais: nossas máquinas  
foram concebidas para utilização diária, tanto enquanto células lineares em cadeias  
de produção como enquanto máquinas individuais.

Indústria automotiva Tecnologia aeronáutica  
e aeroespacial

Automobilismo e competições Indústria ótica

Energia



Construção de máquinas Engenharia biomédica

Indústria de componentesFerramentas e moldes Tecnologia de ferramentas
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 02
 Os centros de usinagem



Centrais de precisão!  
Desde as mais compactas até às gigantes.

O original é sempre o primeiro. E mesmo que tenha sido amplamente copiado e nunca atingido,  
ele só existe na Hermle. Desde o começo que defendemos a usinagem de 5 eixos e percebemos 
logo em meados dos anos 90 que esse é o modelo de sucesso do futuro. Desde então, temos  
vindo a aperfeiçoar a tecnologia e a ampliar constantemente nosso portfólio de máquinas. 08
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 02
 Os centros de usinagem

Ergonomia, compacidade, adequabilidade para as oficinas, precisão, confia-
bilidade, durabilidade. Pará nós, estes não são meros conceitos retóricos, 
mas precisamente as características que distinguem cada uma de nossas 
máquinas. mesmo ao fim de muitos anos de produção.

Nos eixos C são utilizados accionamentos helicoidais ou de torque. Os eixos 
A podem ser desenvolvidos como acionamentos individuais ou Tandem, con-
forme o peso da peça e a dinâmica necessária. Além disso, com os modelos 
MT, é possível tanto fresar como tornear simultaneamente em 5 eixos.

Graças a seu conceito de eixos e ao tipo de integração da mesa circular 
giratória, os centros de usinagem Hermle têm um círculo de colisão com 
um grande diâmetro. Por isso, permitem a usinagem de peças de grandes 
dimensões, proporcionalmente à superfície de instalação das máquinas. Todos 
os modelos podem mesmo exceder a área giratória de 0° a 90°.
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Curso (em mm):

C 12

350 x 440 x 330

Círculo de colisão: Ø 610

Corpo: Ø 320 / H 265

C 22

Círculo de colisão: Ø 610

Corpo: Ø 450 / H 370

*Por uma questão de unificação, o corpo máximo usinável foi representado com um ângulo de giro de 0° e -90°. O ângulo de giro em todos os modelos 
 da série C vai muito além de 0° e 90°.

450 x 600 x 330

 02.1
 HIGH-PERFORMANCE-LINE
O MELHOR PARA AS OPERAÇÕES DE FRESAGEM

Com a HIGH-Performance-Line, a Hermle oferece há anos centros de usinagem de alta  
precisão e potência para todas as áreas de alta tecnologia no mercado internacional. Quer 
como máquina autônoma, sistema automatizado ou instalação de produção encadeada, 
nossas máquinas aguentam qualquer comparação.



Curso (em mm):

C 42 / C 42 U MTC 32

800 x 800 x 550650 x 650 x 500

Círculo de colisão: Ø 990Círculo de colisão: Ø 840

Corpo: Ø 800 / H 560Corpo: Ø 650 / H 420



Curso (em mm):

C 52 / C 52 U MT C 62 / C 62 U MT

1000 x 1100 x 750 1200 x 1300 x 900

Círculo de colisão: Ø 1290

Corpo: Ø 1000 / H 810 Corpo: Ø 1200 / H 900

Círculo de colisão: Ø 1400 12
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 02.2
 PERFORMANCE-LINE
DINÂMICA ADAPTADA COM ELEVADA PRECISÃO 

Com a Performance-Line, a Hermle oferece centros de usinagem de alta precisão, que apenas 
são inferiores aos modelos da HIGH-PERFORMANCE-LINE em termos de equipamento.

C 400C 250

850 x 700 x 500600 x 550 x 450

Círculo de colisão: Ø 885Círculo de colisão: Ø 770

Corpo: Ø 650 / H 500Corpo: Ø 450 / H 355

Curso (em mm):



Curso (em mm):

C 650

1050 x 900 x 600

Círculo de colisão: Ø 1100

Corpo: Ø 900 / H 600
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 C 62 / MT



O mega centro de usinagem, que consegue usinar em 5 eixos  
até 2500 kg, com um círculo de colisão de até Ø 1400 mm; 
também fusos hightech com torque e número de rotações 
elevados. O C 62 também foi montado sem fundações e não 
requer uma desmontagem para o seu transporte.

Curso X-Y-Z: 1200 - 1300 - 900 mm

Nº rot.: 9000 / 10000 / 12000 / 
 15000 / 18000  r.p.m.

Avanços rápidos lineares X-Y-Z:
 50 m/min 
 
Comando: TNC 640 / S 840 D sl

Mesas circulares giratórias: 
Mesas com torque: Ø 900 / Ø 1350 x 1100 mm   
Área giratória: +/-130°
Nº rot. do eixo A:  15 r.p.m.
Nº rot. do eixo C:  30 r.p.m 
Carga da mesa máx.: 2500 kg

C 62 U MT dynamic

Mesa circular giratória:
Mesa com torque: Ø 1200 mm 
Área giratória: +/-130°
Nº rot. do eixo A:  15 r.p.m.
Nº rot. do eixo C:  400 r.p.m. 
Carga da mesa
tornear máx.: 1500 kg 
Carga da mesa
máx. em fresagem: 2500 kg

Dimensões da peça
Ø 1200 x 900 mm

Fresar em 5 eixos:  máx. 2500 kg 
Tornear MT em 5 eixos: máx. 1500 kg 
Fresar MT em 5 eixos:  máx. 2500 kg

DADOS TÉCNICOS
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 C 52 / MT



Com o C 52 U e o C 52 U MT e suas variantes de mesa
circular giratória, é possível usinar simultaneamente peças
pesadas com até 2000 kg em 5 eixos, mantendo as precisões
exigidas; um enorme desafio para a dinâmica das máquinas,
mas uma tarefa simples para uma máquina Hermle. Também
disponível como centro de fresagem/torneamento.

Curso X-Y-Z: 1000 - 1100 - 750 mm

Nº rot.: 9000 / 10000 /  12000 / 
 15000 / 18000 r.p.m.

Avanços rápidos lineares X-Y-Z: 
 60 - 60 - 55 m/min 

Comando: TNC 640 / S 840 D sl

Mesas circulares giratórias:
Mesas com torque: Ø 700 / Ø 1150 x 900 mm
Área giratória: +100°/-130°
Nº rot. do eixo A:  20 r.p.m.
Nº rot. do eixo C:  30 r.p.m. 
Carga da mesa máx.: 2000 kg

C 52 U MT dynamic

Mesa circular giratória:
Mesa com torque: Ø 1000 mm 
Área giratória: +100°/-130°
Nº rot. do eixo A:  20 r.p.m.
Nº rot. do eixo C:  500 r.p.m.
Carga da mesa
tornear máx.: 1000 kg 
Carga da mesa
máx. em fresagem: 2000 kg

Dimensões da peça
Ø 1000 x 810 mm

Fresar em 5 eixos:  máx. 2000 kg 
Tornear MT em 5 eixos: máx. 1000 kg 
Fresar MT em 5 eixos: máx. 2000 kg

DADOS TÉCNICOS
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 C 42 / MT



O centro de usinagem altamente dinâmico que foi desenvolvido  
de modo ainda mais rigoroso para a usinagem em 5 eixos/5 lados. 
Uma série de características específicas tornam possível a 
produção altamente precisa e econômica de peças. As mais 
variadas soluções de automação alargam significativamente o 
espectro de utilização.

Dimensões da peça
Ø 800 x 560 mm

Dimensões da peça
800 x 800 x 550 mm

Fresar em 3 eixos:  máx. 2000 kg

DADOS TÉCNICOS

Curso X-Y-Z: 800 - 800 - 550 mm

Nº rot.:  15000 / 18000 / 25000 /  
42000 r.p.m.

Avanços rápidos lineares X-Y-Z (dinâmicas):  
 45 (60) - 45 (60) - 40 (60) m/min 

Comando: TNC 640 / S 840 D sl

Mesa de fixação imóvel:  
 1050 x 805 mm
Carga da mesa máx.: 2000 kg

Mesas circulares giratórias:
Mesas com  
acionamento helicoidal: Ø 440 mm Ø 800 x 630 mm
Área giratória: +/-130° +/-130°
Nº rot. do eixo A:  25 r.p.m.  15 r.p.m.
Nº rot. do eixo C:  30 r.p.m.  25 r.p.m.
Carga da mesa máx.:  450 kg  850 kg

Mesas com torque: Ø 440 mm Ø 800 x 630 mm
Área giratória: +/- 130° +/- 130°
Nº rot. do eixo A:  55 r.p.m.  25 r.p.m.
Nº rot. do eixo C:  65 r.p.m.  65 r.p.m. 
Carga da mesa máx.:  450 kg 1400 kg

Mesa circular giratória C 42 U MT dynamic: 
Mesa com torque: Ø 750 mm
Área giratória: +/- 130°
Nº rot. do eixo A:  25 r.p.m.
Nº rot. do eixo C:  800 r.p.m.
Carga da mesa
tornear máx.: 700 kg 
Carga da mesa
máx. em fresagem: 1400 kg

Fresar em 5 eixos:  máx. 1400 kg 
Tornear MT em 5 eixos: máx. 700 kg 
Fresar MT em 5 eixos: máx. 1400 kg

20
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 C 32



O centro de usinagem universal C 32 foi desenvolvido de
acordo com o princípio modular para todas as finalidades.
Sendo uma verdadeira maravilha de construção, com um
design tipo pórtico modificado e com inúmeras opções para
otimização de processos, este centro define padrões ao nível
da usinagem de 5 eixos.

Curso X-Y-Z: 650 - 650 - 500 mm

Nº rot.:  15000 / 18000 / 25000 /  
42000 r.p.m.

Avanços rápidos lineares X-Y-Z (dinâmicas):
 45 (60) - 45 (60) - 40 (60) m/min 

Comando: TNC 640 / S 840 D sl

Mesa de fixação imóvel:
 900 x 665 mm
Carga da mesa máx.: 1500 kg

Mesas circulares giratórias:
Mesa com  
acionamento helicoidal: Ø 320 mm / Ø 450 x 360 mm
Área giratória: +/-130°
Nº rot. do eixo A: 25 r.p.m. 
Nº rot. do eixo C: 40 r.p.m.
Carga da mesa máx.: 300 kg

Mesa com  
acionamento helicoidal: Ø 650 x 540 mm
Área giratória: +/-130°
Nº rot. do eixo A: 25 r.p.m. 
Nº rot. do eixo C: 30 r.p.m.
Carga da mesa máx.: 600 kg

Mesa com torque: Ø 320 mm Ø 650 x 540 mm
Área giratória: +/-130° +/-130°
Nº rot. do eixo A: 25/55* r.p.m. 25 r.p.m. 
Nº rot. do eixo C: 80 r.p.m. 65 r.p.m.
Carga da mesa máx.: 200 kg 600/1000* kg 

*em caso de acionamento Tandem

Dimensões da peça 
Ø 650 x 420 mm

Dimensões da peça
650 x 650 x 500 mm

Fresar em 5 eixos: máx. 1000 kg

DADOS TÉCNICOS

Fresar em 3 eixos: máx. 1500 kg
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 C 22



Flexibilidade para concretizar todos os desejos: não importa
se estamos falando de uma máquina de 3 eixos ou de 5 eixos,
integrada na produção individual com uma programação espe-
cífica da oficina ou totalmente automatizada em um projeto
"chave na mão", o C 22 é a solução. Assim como a flexibilidade
nas variantes de mesas e nas possibilidades de montagem.

Curso X-Y-Z: 450 - 600 - 330 mm

Nº rot.: 15000 / 18000 / 25000 /  
 30000 / 42000 r.p.m.

Avanços rápidos lineares X-Y-Z (dinâmicas): 
 30 (50) m/min 

Comando: TNC 640 / S 840 D sl

Mesa de fixação imóvel:  
 600 x 630 mm 
Carga da mesa máx.: 750 kg

Mesas circulares giratórias:
Mesa com  
acionamento helicoidal: Ø 320 mm / Ø 450 x 360 mm
Área giratória: +/-135°
Nº rot. do eixo A:  25 r.p.m.
Nº rot. do eixo C:  40 r.p.m.
Carga da mesa máx.: 300 kg

Mesa com torque: Ø 320 mm
Área giratória: +/-135°
Nº rot. do eixo A:  25/55* r.p.m.
Nº rot. do eixo C:  80 r.p.m.
Carga da mesa máx.: 150 kg

*em caso de acionamento Tandem

Dimensões da peça
Ø 450 x 370 mm

Dimensões da peça
450 x 600 x 330 mm

Fresar em 3 eixos: máx. 750 kg

Fresar em 5 eixos: máx. 300 kg

DADOS TÉCNICOS
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 C 12



O compacto C 12 ocupa menos espaço de modo a ir ao encontro 
das exigências dos clientes que pretendem cada vez mais uma 
menor área de instalação. Os cursos de 350 – 440 – 330 mm 
oferecem as melhores condições para fresar simultaneamente 
em 5 lados / 5 eixos. O trocador de ferramentas contém 71 
posições na versão com nível duplo.

Curso X-Y-Z: 350 - 440 - 330 mm

Nº rot.: 12000 / 15000 / 18000 / 
 25000 / 30000 / 42000 r.p.m.

Avanços rápidos lineares X-Y-Z (dinâmicas):  
 30 (50) m/min

Comando: TNC 640

Mesas circulares giratórias:
Mesa com torque: Ø 320 mm
Área giratória: +/-115°
Nº rot. do eixo A: 25 (55) r.p.m. (dinâmicas) 
Nº rot. do eixo C: 40 (80) r.p.m. (dinâmicas) 
Carga da mesa máx.: 100 kg

Dimensões da peça
Ø 320 x 265 mm

Fresar em 5 eixos: máx. 100 kg

DADOS TÉCNICOS
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 C 650



Curso X-Y-Z: 1050 - 900 - 600 mm

Nº rot.: 15000 / 18000 r.p.m.

Avanços rápidos lineares X-Y-Z:  
 35 m/min

Comando: TNC 640

Mesa de fixação imóvel:  
 1250 x 982 mm
Carga da mesa máx.: 3000 kg

Mesas circulares giratórias:
Mesa com  
acionamento helicoidal: Ø 900 x 750 mm
Área giratória: + / - 115°
Nº rot. do eixo A: 25 r.p.m. 
Nº rot. do eixo C: 25 r.p.m.
Carga da mesa máx.: 1500 kg

O C 650 foi desenvolvido com base na comprovada
competência central da Hermle em tecnologia de 5 eixos.  
Sua força e precisão fazem dele o centro de usinagem ideal  
para dar resposta aos requisitos do mercado de modo confiável.

Dimensões da peça
Ø 900 x 600 mm

Dimensões da peça
1050 x 900 x 600 mm

Fresar em 3 eixos: máx. 3000 kg

Fresar em 5 eixos: máx. 1500 kg

DADOS TÉCNICOS
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 C 400



O C 400 foi desenvolvido com base na comprovada
competência central da Hermle em tecnologia de 5 eixos.  
Sua força e precisão fazem dele o centro de usinagem ideal  
para dar resposta aos requisitos do mercado de modo confiável.

Curso X-Y-Z: 850 - 700 - 500 mm

Nº rot.: 15000 / 18000 r.p.m.

Avanços rápidos lineares X-Y-Z:  
 35 m/min

Comando: TNC 640

Mesa de fixação imóvel:  
 1070 x 700 mm
Carga da mesa máx.: 2000 kg

Mesas circulares giratórias:
Mesa com  
acionamento helicoidal: Ø 440 mm Ø 650 x 540 mm
Área giratória: + 91°/ - 139° + 91°/ - 139°
Nº rot. do eixo A: 25 r.p.m. 25 r.p.m. 
Nº rot. do eixo C: 30 r.p.m. 30 r.p.m.
Carga da mesa máx.: 400 kg 600 kg

Dimensões da peça
Ø 650 x 500 mm

Dimensões da peça
850 x 700 x 500 mm

Fresar em 3 eixos: máx. 2000 kg

Fresar em 5 eixos: máx. 600 kg

DADOS TÉCNICOS
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 C 250



O C 250 possui um design compacto optimizando o espaço 
de trabalho especialmente nos processamentos com 5 eixos. 
Mesmo na versão de 3 eixos, o C 250 enfrenta os desafios dos 
mais variados sectores.

Curso X-Y-Z: 600 - 550 - 450 mm

Nº rot.: 15000 / 18000 r.p.m.

Avanços rápidos lineares X-Y-Z:  
 35 m/min

Comando: TNC 640

Mesa de fixação imóvel:  
 800 x 616 mm
Carga da mesa máx.: 1100 kg

Mesas circulares giratórias:
Mesa com  
acionamento helicoidal: Ø 320 mm Ø 450 x 360 mm
Área giratória: +/- 115° +/- 115°
Nº rot. do eixo A: 25 r.p.m. 25 r.p.m. 
Nº rot. do eixo C: 40 r.p.m. 40 r.p.m.
Carga da mesa máx.: 300 kg 300 kg

Dimensões da peça
Ø 450 x 355 mm

Dimensões da peça
600 x 550 x 450 mm

Fresar em 3 eixos: máx. 1100 kg

Fresar em 5 eixos: máx. 300 kg

DADOS TÉCNICOS
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 Pensamos de modo simples: 
 com sucesso.

Na Hermle, tudo se resume a fresagem e resultados excelentes. 
Essas são nossas linhas de orientação: em termos de arquitetura, 
estrutura, trabalho, pensamento, desenvolvimento, design, mon-
tagem, serviço de assistência e muito mais. 
Tudo o que concretizamos, alteramos e otimizamos tem como 
objetivo tornar os resultados melhores, mais precisos e mais 
rapidamente acessíveis, nem mais nem menos.
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 03
 Os destaques técnicos



Perfeição! Desde o parafuso até ao comando.

"Made by Hermle" é sinônimo de produção independente de alto nível. É a garantia da qualidade 
e confiabilidade das máquinas Hermle, mesmo ao fim de muitos anos sob as mais rigorosas 
condições de produção.
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Heidenhain Siemens

 03.1
 O comando
Os centros de usinagem Hermle podem ser equipados com os mais variados tipos de comandos. 
Todos os comandos oferecem diversas funções de programação, com as quais a Hermle  
simplifica a programação e operação, graças a variadas características adicionais. 

Fresar e tornear com um comando

Heidenhain TNC 640  
- Monitor de tela plana TFT a cores de 19"
- Unidade do teclado com teclado completo, trackball integrado, 
 interfaces USB e Ethernet 
- Totalmente digital graças às interfaces HSCI e EnDat
- Programação em texto inteligível Heidenhain ou de acordo com a  
 norma DIN/ISO
- Ciclos de furação e fresagem standard
- Ciclos do sistema apalpador
- Programação livre de contornos
-  Funções especiais para um processamento 

3D rápido
- Cálculo automático dos dados de corte
- Administração de paletes
-   Opção de software Kinematic Opt (Ciclo 

de medição para melhorar a precisão dos 
processamentos rotativos e giratórios)

- Administração de ferramentas para todas as máquinas: HTMC
- Com ciclos de torneamento especiais integrados, como desbastar, 
 acabar, cravar e abrir roscas
- Comutação simples entre os modos de fresagem e torneamento
-  Incl. Dynamic Efficiency* – Active Chatter Control (ACC), Adaptive  

Feed Control (AFC), fresas de turbulência
-  Incl. Dynamic Precision* – Cross Talk Compensation (CTC),  

Active Vibration Damping (AVD), Load Adaptive Control (LAC)**

*No C 250 / C 400 opcional  
** C 12, C 22, C 32, C 42, C 250, C 400 
Para saber mais sobre outras vantagens e dados técnicos, consulte as brochuras da 
Heidenhain.

Fresar e tornear com um comando

Siemens S 840 D sl  
para os modelos  C 22, C 32, C 42, C 52, C 62 
- Monitor de tela plana TFT a cores de 19" 
- Unidade do teclado com teclado completo, painel auxiliar  
 com trackball integrado, interruptor de chave e teclas,  
 assim como interfaces USB e Ethernet
- Conceito de diagnóstico e serviço de assistência contínuo e flexível
-  Todos os componentes do conversor e de comando estão ligados 

através da interface Drive-Cliq
- Incl. transformação de superfícies  
 cilíndricas, transformação em 5 eixos,  
 medição orientada para os processos,  
 Correção do raio da ferramenta 3D  
 e interpolação de Spline
-  Opção de software Kinematic Opt (Ciclo de 

medição para melhorar a precisão dos  
processamentos rotativos e giratórios)

-  Administração de ferramentas para todas as máquinas: HOTS
-  O S 840 D sl também foi desenvolvido para o modo de  

torneamento e consegue executar todos os processos de  
fresagem e torneamento integrados

- Superfície de comando OPERATE com ShopMill
- SINUMERIK MDynamics incl. Advanced Surface
- High Speed Settings - CYCLE832
 
Para saber mais sobre outras vantagens e dados técnicos, consulte as brochuras da Siemens.. 
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Configurações Hermle

Heavy-Duty-MachiningStandard High-Production

- Ajuste standard. 
-  Comuta de volta para o ajuste  

standard após a utilização de  
uma outra configuração.

-  Processamento mais rápido em 
programas com muitas chamadas  
de ciclo ou subprogramas.

Standard Usinagem pesada Produção Tolerância

-   Para trabalhos de desbaste associados 
a uma elevada potência de fresagem. 

-  Maior capacidade de desbaste graças 
as vibrações da máquina reduzidas 
(conforme a ferramenta e os dados 
tecnológicos selecionados).

 03.1
 O comando

Ferramentas de comando Hermle

Com o sistema de diagnóstico de 
manutenção, o estado da máquina é 
constantemente monitorado. Isso serve 
para efetuar rapidamente um diagnóstico 
da máquina e para definir trabalhos de 
manutenção em função do seu estado.

Com o software de monitorização de 
informação é exibido o estado real das 
máquinas e são enviados eventos por 
E-mail.

"Sistema de diagnóstico  
de manutenção" Hermle

Prático sistema de administração  
de ferramentas específico da Hermle 
para os comandos Heidenhain.

"Tool-Management-Control" Hermle

Prática administração de ferramentas
específica da Hermle para o comando
Siemens S 840 D sl.

"Operate-Tool-System" Hermle

Software de gerenciamento de pedidos 
confortável próprio da Hermle.

"Automation-Control-System" Hermle

„Information-Monitoring-Software“ Hermle



3D-Contour-Tolerance max. 3D-Contour-Tolerance min. 3D-Path-Smoothing

-  Para trabalhos de desbaste 3D  
associados a uma capacidade de  
desbastemais reduzida.

-  Velocidade de processamento muito 
 elevada, sobretudo em superfícies de 
formas livres.for free-form surfaces.

-  Para exigências muito elevadas  
quanto à precisão do processamento, 
sobretudo para superfícies de formas 
livres. 

-   Também pode ser utilizada com 
programas convencionais.

-   Para exigências muito elevadas quanto 
à qualidade da superfície, sobretudo 
para superfícies de formas livres.

Tolerância máx. de contorno 3D Tolerância mín. de contorno 3D Alisamento da superfície 3D

40

41 





 Wir handeln effektiv:
 mit System.
 Trabalhos com eficácia: 
 sistematicamente.

Nossos processos estratégicos são decididos em equipe e nós 
agimos frequentemente "por contraste com os outros". Nosso 
slogan "Fresar melhor" constitui para nós um compromisso e 
um incentivo para querermos ser cada vez melhores.

42
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 04
 A automação



Nosso compromisso! Fresar sempre melhor.

O sucesso a longo prazo só está ao alcance daqueles que operam no mercado com uma visão 
mais ampla. Por isso, fundamos uma filial de automação própria já em meados dos anos 90. 
Essa filial acompanha de modo consciente o aperfeiçoamento das nossas soluções, desde os 
componentes de automação mais simples até aos projetos "chave na mão". 44
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Todo o mundo fala do tema da automação, mas este é muito mais do que um mero conceito  
na moda. A nossa própria empresa passou de fornecedora de máquinas para fornecedora de  
processos, porque encaramos como critério decisivo para a eficácia automatizada a integração  
no ambiente global e periférico. E o que começou com sistemas de troca de paletes e de  
manipulação inteligentes acabou por se transformar em soluções robotizadas altamente  
modernas. Expandir uma máquina para uma célula de produção flexível é algo que nós já
fazemos há mais de 15 anos.

 04.1
 A automação

Trocador de paletes PW 850 com acumulador

Sistema de manipulação HS flex

Sistema de robots RS 2    

Garra de um sistema de robôs RS 05

Acumulador de matrizes RS 05

Acumulador de paletes  
do trocador de paletes PW 150
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 04.1
 A automação

Trocador de paletes PW 150 em processo de troca  

Trocador de paletes PW 850

Sistema de robôs RS LinearSistema de robôs RS 05
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 04.2
 Tudo. De um só fabricante.

Centros de usinagem Carregador adicional

Centros de usinagem e soluções de automação vindas de um só fabricante com um elevado  
nível de competência em sistemas, tanto no planejamento e na instalação, como no serviço  
de assistência:

•     Centros de usinagem de 3, 4 e 5 eixos em que até os grupos funcionais das mesas, os fusos  
principais e todo o revestimento de chapa são produzidos e montados pela mesma empresa.

•     Soluções de automação desde sistemas de troca de paletes, acumuladores de paletes,  
carregadores de ferramentas e sistemas de produção flexíveis, até soluções "chave na mão"  
à medida do cliente.



Trocador de paletes PW 100

Sistemas IHSistema de manipulação HS flex

Trocador de paletes PW 150 Trocador de paletes PW 850

Trocador de paletes PW 2000 Trocador de paletes PW 3000

Sistema de carregamento rotativo RLS 800



Trocador de paletes PW 850

Sistema de robots RS Linear

Sistema de robô RS 05

Sistema de robô RS 2 Sistema de robô RS 3

Sistema de robô RS 1

Sistema de carregamento rotativo RLS 800

50

51



Sistema básico mais 1 máquina

Sistema básico mais 2 máquinas . 180°

Sistema básico mais 2 máquinas . 90°

Sistema básico mais 3 máquinas  

Produtividade a duplicar ou triplicar. Para além dos sistemas 
de robots RS 2 e RS 3, existem naturalmente outros centros 
de usinagem, que também podem ser adaptados para as mais 
variadas tarefas de usinagem. Os sistemas de acumuladores 
também podem ser adaptados de modo totalmente flexível.



 05
 A cultura de fresagem



Suábios! Do espírito inventor à eficácia.

Em todo o mundo, já pode encontrar a resposta mais de 25000 vezes: para centros de usinagem que cumprem  
suas tarefas de modo preciso e confiável. Nosso quase proverbial espírito inventor suábio e uma ampla rede de  
serviços de vendas e de assistência asseguram que as qualidades da Hermle se possam encontrar em todos os  
países importantes do mundo. 52
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 Somos resistentes: 
 com todo o prazer.

Nossa cultura empresarial é inconfundível e vivida em  
pleno em todo o universo Hermle. Enquanto motor e fonte 
de inspiração para todos os nossos clientes, esta é a origem 
daquilo que entendemos por cultura de fresagem.
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É em Gosheim, no pico dos Alpes Suábios, que nascem todos os centros de 
usinagem Hermle. Um local tradicionalmente familiar para a tecnologia de 
precisão e a engenharia mecânica.

Local de produção e sede da empresa em Gosheim

Centro de expedição e logística Expedição de máquinas

É uma pena que alguns conceitos acabem por sofrer um desgaste, mas nós  
podemos afirmar com toda a legitimidade que: a origem da precisão e qualidade  
é também familiar para a Hermle.



Edifício administrativo na sede da empresa em Gosheim. Centro de tecnologia e treinamento
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 06
 A produção



Hermle! 1000 colaboradores, 1 objetivo.

A equipe que produz aqueles que provavelmente são os melhores centros de usinagem do 
mundo exige o máximo de saber e empenho. E isso começa logo na fase da produção dos  
componentes isolados. Com precisão máxima até ao mais ínfimo detalhe, do maior até  
ao mais pequeno componente. 58
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 06
 A produção
Nossos sistemas de produção controlados por computador, com estações de paletes em cadeia, 
são extremamente sofisticados, altamente flexíveis e individualmente adaptados para nossas 
soluções. Produzimos com a melhor qualidade, se necessário, em 3 turnos.
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 07
 A montagem



Exatidão! Em pequena e grande escala.

Desde as peças à escala milimétrica até às estruturas das máquina com até 17 t. No setor de 
montagem da Hermle, todos os componentes são conjugados até se tornarem centros de 
usinagem altamente precisos. Depois de serem rigorosamente testados, em poucos dias,  
estes centros estão prontos para serem expedidos para entrega. 62
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 07
 A montagem
Todas as nossas máquinas são totalmente construídas por 
uma equipe de montagem, na qual cada um dos seus elementos 
se sente pessoalmente responsável pelo resultado. Graças a 
um trabalho de grupo intenso, aliado à montagem cíclica e à 
produção em linha, criamos soluções que enfatizam perante o 
cliente as nossas exigências em termos de qualidade.
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 08
 Os serviços



Com todo o prazer!  
Sempre por perto para você e com toda a rapidez.

Alemanha, um deserto em termos de serviços? Não no nosso caso! Enquanto equipe, há muitos 
anos que a Hermle constatou que os serviços de assistência são muito mais do que uma voz 
simpática, mas pouco informada, do outro lado da linha do call center. Por isso, o nosso espectro 
de serviços foi e continua sendo constantemente reestruturado de modo direcionado. 66
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 08
 Os serviços
Fornecimento de peças de reposição em poucas horas, seja para modelos novos ou para os  
mais antigos, ajuda rápida da parte da nossa equipe de assistência e conceitos de treinamento 
extremamente orientados para a prática são, para nós, serviços tão essenciais como a consultoria 
de vendas em todos os locais em que ela é necessária. Não há motivos para nos darmos por  
satisfeitos, até porque quem deixa de querer ser melhor rapidamente deixará de ser bom.
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 08
 Os serviços
Prestamos serviços de consultoria intensiva sobre fresagem, a programação e o manejo dos 
nossos produtos. Essas são as competências essenciais da técnica de aplicação da Hermle,  
que está perfeitamente familiarizada com os processos de usinagem e disponível para fornecer 
ajuda teórica e prática com rapidez e profissionalismo.
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 09
 Internacional

Nosso lema: vendas diretas e assistência descentralizada, ou nada! Por isso, a Hermle trabalha 
ao nível internacional apenas diretamente para os seus clientes, prestando consultoria no local, 
serviços de vendas, treinamento e assistência competente.

Subsidiárias Hermle

Sede Hermle AG

Parceiros Hermle

Nossa rede de distribuição e serviços está ao seu dispor em mais de 40 países nos 6 continentes,
prestando uma assistência local competente. Esse é um dos nossos fatores de sucesso para
parcerias de longo prazo com os clientes.



Hermle Maschinenbau GmbH 
Ottobrunn, Alemanha 
www.hermle-generativ-fertigen.de 

Hermle + Partner Vertriebs GmbH 
Gosheim, Alemanha 
www.hermle.de

Hermle-Leibinger  
Systemtechnik GmbH 
Gosheim, Alemanha 
www.hermle.de

Hermle (Schweiz) AG 
Neuhausen am Rheinfall, Suíça 
www.hermle-schweiz.ch

Hermle WWE AG 
Neuhausen am Rheinfall, Suíça 
www.hermle-vostok.ru

Hermle Österreich 
Sucursal de Vöcklabruck, Áustria  
www.hermle-austria.at

Hermle Italia S.r.l.  
Rodano, Itália 
www.hermle-italia.it

Hermle Nederland B.V. 
JD Horst, Países Baixos 
www.hermle-nederland.nl

Hermle Belgien 
Bélgica 
www.hermle-nederland.nl

Hermle Nordic 
Sucursal de Årslev, Dinamarca 
www.hermle-nordic.dk

Hermle Southeast Europe 
Sofia, Bulgária 
www.hermle.bg

Hermle Ĉeská Republika,  
Organizacni slozka.  
República Tcheca 
www.hermle.cz

Hermle Machine Company LLC 
Franklin / WI, EUA 
www.hermlemachine.com

Hermle China 
Xangai e Pequim  
Agência de representação, China 
www.hermle.de

Hermle Vostok OOO 
Moscou, Rússia 
www.hermle-vostok.ru

Hermle Polska 
Sucursal de Varsóvia, Polônia 
www.hermle.pl
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Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG
Industriestraße 8 -12
D-78559 Gosheim

Telefone +49 (0)7426 95 - 0
Fax  +49 (0)7426 95 -1309

  info@hermle.de 
  www.hermle.de

Os exemplos de usinagem usados nesta brochura foram publicados com a gentil autorização expressa dos  
nossos clientes. As informações nesta brochura incluem somente descrições gerais e características de potência 
que, em casos concretos, poderão não ser sempre aplicáveis na forma descrita ou representada, ou que poderão 
sofrer alterações mediante o aperfeiçoamento dos produtos. As características de potência desejadas são 
vinculativas apenas se tiverem sido expressamente acordadas no momento do fecho do contrato. As máquinas 
representadas podem incluir opções, acessórios e variantes de comando.
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