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A nyitottság szónak számos értelmezési lehetősége létezik.
Nézhetjük filozófiai vagy társadalomtudományi szemszögből.
De akárhogy is közelítjük meg – a nyitottság mindig pozitív.
És ha ráadásul az olyan összekötő erejű alkotásokat tekintjük, mint
például a Gotthárd-alagút, amely önmagában egy 15 003 méter
hosszú nyílás, akkor pedig egyszerűen csak lenyűgöző. ■

FÉNYKÉP: Getty Images

A nyitottság közvetlen megtapasztalása: 1989. november 9-én
valósággá vált. 19.41-kor a dpa hírügynökség bejelentette:
„Megnyílt a keletnémet határ.” Ez volt az a pillanat,
amikor mindenkinek végigfutott a hideg a hátán.
Nemcsak a hosszú évek után újraegyesíthető Németország,
hanem az egész világ számára. ■

FÉNYKÉP: Getty Images

A nyitottság azt is jelentheti, hogy az ember néha egyszerűen másképp
mer gondolkodni. Mint a gazdák az észak-afrikai Szaharában.
Ők elég bátrak voltak ahhoz, hogy egy teljesen hagyományos dolgot
valami teljesen modernnel ötvözzenek, és így a tűző Napon
a lehető legjobbat tudják kinyerni: egy nagy adagot a jövőből. ■

ELŐSZÓ

Új név, új külalak,
új igény: A vevőink számára
kiadott „TRUe” magazin az egyre
jobban összefonódó gyártási
környezetet tükrözi, amelyben
szétválaszthatatlanul összetartoznak a
gépek, szoftverek és szolgáltatások.
Ezért következetesen egyesítettük a
„TRUMPF Express” és „TruServices
Journal” kiadványunkat
egy új magazinban.
■

A TRUe név egyrészt tisztelgés a két elődkiadvány előtt, a három
nagybetű pedig egyben kapcsolatot is teremt a termékkínálatunkkal.
Ezen túlmenően elnyerte tetszésünket az azonos alakú angol melléknév,
amelynek jelentését mind a magazinunkra, mind pedig
a vállalkozásunkra nézve találónak véljük.
A jövőben minden kiadás egy központi téma köré fog felépülni.
Ez alkalommal a szellemi „nyitottság” az a vezérfonal, amelyre felfűztük
a tartalmakat. Számomra a nyitottság főként azt a képességet jelenti, hogy
készek legyünk az új dolgokra. Szükségünk van rá ahhoz, hogy
megbirkózzunk a változó piacok kihívásaival. Az emberek a világ összes
táján azon fáradoznak, hogy kihasználják a digitális összefonódás
lehetőségeit. Minden egyedibbé válik – a megbízások is, amelyeket
a lemezmegmunkáló üzemek kapnak. A jövőben a kis sorozatokat
is ugyanolyan gyorsan és gazdaságosan kell legyártani, mint
a tömegtermékeket.
Az egyik megoldás, amelyet a TRUMPF erre a kihívásra kínál, a bal oldalon
látható. A kép bepillantást nyújt az Ipar 4.0 alkalmazásokat bemutató,
chicagói demonstrációs üzemünkbe, amelyet 2017 nyarán nyitunk meg.
Rugalmas okos gyárként úgy terveztük, hogy vertikálisan az összes
gyártási komponenst, horizontálisan pedig a folyamat összes résztvevőjét
digitális hálózatba kapcsolja, és teljesen új üzleti modelleket valósítson
meg. Mint például a pooling: A teljesen kihasznált kapacitású gyártóüzem
egyszerűen továbbítja a megrendelését egy másik, szabad kapacitást
jelző üzemek. Ilyen ötletünk nem csak nekünk van bőven, hanem
ügyfeleinkben is csak úgy lángol az innovációs kedv, ahogy ez a füzet
mutatja. Használjuk ki ezt a közös nyitottságot nagy célok elérésére!

DR. MATHIAS KAMMÜLLER
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Nyitottság Shijiazhuangban

AU TO M AT I Z Á LT
SIKER

FÉNYKÉP: Wang Gangfeng

Egy olyan országban, ahol nagyra tartják
a hagyományokat, egyre jelentősebb szerepet
játszik a vállalkozói innovatív gondolkodásmód.
A Dolanit vezetője, Qi Wang az egyike azon fiatal
kínaiaknak, akik nemcsak felismerték, hanem már
napjainkban is követik az automatizálási trendet.
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A Dolanit cég kb. 300 km távolságra fekszik Pekingtől, Kína fővárosától.
Itt, a Hebei régióban található Shijiazhuang városában Qi Wang az apja
örökségét viszi tovább:
Jianyun Wang 1986-ban alapította a vállalkozást. Akkor kb. 30 dolgozó
készített lemezburkolatokat – főként kapcsolószekrényekhez, olyan
egyszerű eszközöket használva, mint a lemezvágó olló és a kézi
hegesztőkészülék. 2014 óta a Dolanit a Huijin részvénytársasághoz
tartozik. Időközben Qi Wang már 150 alkalmazottat foglalkoztat,
és büszke arra, hogy a cége az egész régióban elsőként vezetett be
láncszerűen összekapcsolt, nagyraktárra és három csatlakoztatott gépre
kiterjedő automatizálási megoldást. A növekedés azonban már jóval
korábban is világosan körvonalazódott.
A fiatal vállalkozó 2004-ben szállt be az üzletbe, amelyet apja sok éven
át épített és bővített. Már rövid idő elteltével új üzleti terület nyílt
meg a Dolanit számára, mivel 2005-től a kínai kormány jelentős
támogatásokat nyújtott a vasút fejlesztésére, hogy ezzel is szorgalmazza
a műszaki fejlődést és a modernizálást. Qi Wang korán felismerte az
ebben a piacban rejlő lehetőségeket, és nyitottá vált ebben az irányban.
„Főként a vonatok klímaberendezéseinek rozsdamentes acélból készült
burkolataira összpontosítottunk”, számol be Qi Wang. Az alkatrészek
előállításához fejleszteni kellett a Dolanit gépparkját – nemcsak
a stancoló- és a lézeres gép közötti szállítás tartott túl sokáig, hanem
a minőséget sem tudták mindig garantálni. Mélyreható kutatómunka
után Qi Wang megtalálta a megoldást: a TRUMPF lézeres stancológépét.

» Egy külföldi utazás során
találta meg a megoldást
problémáira. «

FÉNYKÉP: Wang Gangfeng

A vállalkozó szerint „a TRUMPF név igencsak ismert a kínai gyártóiparban,
hiszen egyet jelent a különösen korszerű gépekkel”. 2011-ben vette meg
első TRUMPF gépét, egy TruMatic 7000-et.

Röviden és tömören
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Automatiz álási
rendszerek

Hogy ne csak a gépei, hanem azok kezelői és az összes többi alkalmazott
is rendszeresen lépést tartsanak a legújabb műszaki vívmányokkal,
Qi Wang speciális belső továbbképzéseket vezetett be minden
munkatárs számára. Követendő példaként a TRUMPF szakemberei
szolgáltak, akik rögtön a gépek és a raktár telepítésének kezdetekor
hasonló képzéseket kínáltak. Így lényegesen felgyorsulhatott az
automatizált gyáregység üzembe helyezése. Ez a céltudatosság
Qi Wang egyik fő jellemvonása.

2014-ben szánta el magát az igazán nagy lépésre. Nem csak a TruMatic
7000-es gépét, hanem egy TruLaser 5030 fiber 2D-s lézeres gépet is
felszerelt felrakó és leszedő egységekkel. Mindkét gépet, valamint
a lemezmegmunkálási folyamatlánc következő tagját, a TruBend Cell
5000 automata hajlító egységet is egy STOPA kompakt raktárhoz
csatlakoztatta. Ezzel a radikális átalakítással Qi Wang 30 százalékkal tudta
növelni vállalkozása termelékenységét, miközben a bérköltségei a felére
csökkentek. „Az automatizálás abban az időben luxusnak számított a
lemezmegmunkálás terén, így az ismertségünk gyorsan növekedett”,
meséli a vállalkozó.

Hebei Dolanit Electrical Technology Co., Ltd.
Ügyvezető: Qi Wang
Xiangjiang 209
High Tech Industrial Development Zone
Shijiazhuang, Kína
huijinaf@hjjs.com
www.dlntcn.com/eng/index.html

„A mai 25 és 30 év közötti generáció nem igazán lelkesedik azért, hogy
az iparban dolgozzon”, állítja a vállalkozó. Én azért választottam ezt a
pályát, mert nekem – csakúgy, mint az apámnak – az a célom, hogy
piacvezetők legyünk az üzleti területünkön.” A klímaberendezések
elemei mellett a cége bankautomaták és kapcsolószekrények házait is
gyártja. A versenyből eredő nyomás igen nagy, ezért Qi Wang számára
döntő fontosságú, hogy mindig egyformán kiváló minőségűek legyenek
a termékei. Amióta automatizálta termelését, számos újabb jövedelmező
megbízást és új ügyfelet szerzett. A cég növekszik, hírneve pedig kiváló.
A jövőben is minden jel a fejlődésre mutat. Qi Wang új piacokat szeretne
meghódítani – ahogyan azt korábban a vasúti berendezéseknél is tette.
Nyitottság, amely már hagyománnyá vált.

Géppark
Automatizálási rendszerek:
STOPA COMPACT raktárrendszer

01

02

STOPA COMPACT

SHEETMASTER

Termelékenység a hét
minden napján, 24 órában

Akár 50 %-kal nagyobb
gépkihasználtság

Közvetve hozzákapcsolt
berendezések:
• TruPunch 1000
• TruBend 5130
• TruBend 7036

Közvetlenül hozzákapcsolt
berendezések:
• TruLaser 5030 fiber
• TruMatic 7000
• TruBend Cell 5000
Mindent a TruTops Fab Storage
vezérlő rendszer vezérel.

Különálló gépek:
• TruLaser 3030 Prime Edition
• TruLaser Robot 5020

Sikerek a Dolanitnél
Qi Wang egyszerre hagyománytisztelő és modern. Az automatizálásra
építve vezeti át a jövőbe az apja életművét. Sok kínai vállalkozó
választja manapság ezt az utat – a kormány pedig számos ösztönző
programmal és támogatással segíti őket ebben.

A Dolanit 2011-ben bevezette a TruMatic 7000
lézeres stancológépet, amellyel a következő eredményeket érte el:

+30%
+50%
2011
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LIFTMASTER
STORE

SORTMASTER

100 másodperces
teljes felrakási vagy
leszedési ciklus
raklapcserével együtt

100 kg maximális
darabsúly

– 50%

2014

Termelékenységnövekedés

FÉNYKÉP: Wang Gangfeng

A növekvő bérköltségek miatt Qi Wang ezzel egy időben olyan
lehetőségeket is keresett, amelyekkel továbbra is nyereségesen
vezethette és fejleszthette cégét. 2013-ban egy németországi utazás
során megismerkedett az automatizálás lehetőségeivel és előnyeivel:
olyan cégeket ismert meg, amelyeknek kevesebb alkalmazottjuk volt,
mint neki, és mégis nagyobb termelékenységet értek el. Ez jelentette
a megoldást problémáira.

Az ügyfélről

Bérköltség

További növekedés a funkcióbővítésekkel
Az egyes funkciók és automatizálási komponensek utólagos bővítése
alapvetően lehetséges, mivel a TRUMPF gépeket úgy terveztük, hogy
szó szerint együtt nőhessenek a faladataikkal.

TRUMPF kapcsolat
retrofit.tws@de.trumpf.com
www.trumpf.info/37b0rd
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FRANCIAORSZÁG

Nyitottság Rosheimben

M E R T T U DJÁ K ,
HOGY MIT
CSINÁLNAK

Részletesen bemutatva:

Automatiz álási
rendszerek
A kínai Dolanit esetében az automatizált folyamatlánc
segített új, nagyobb ügyfeleket és projekteket szerezni.
A magaspolcos raktárnak ebben különösen fontos szerepe
van: A STOPA nagyraktár-rendszerek többet tudnak az
egyszerű anyagraktáraknál – a gyártást kiszolgáló
logisztikai központ átfogó feladatait is képesek elvégezni.
További automatizálási komponensekkel kiegészítve
így egy teljesen új vállalkozás jöhet létre.

FÉNYKÉP: Niels Schubert

Minden olajozottan működik Rosheimben,
a Laser Alsace Production (LAP) cégnél. Jacques
Kammerer és a gépei sok szó nélkül is megértik
egymást. Az élenjáró vállalkozó hozzákezdett,
hogy digitális hálózatba kapcsolja termelését.
Ehhez a TRUMPF-ot választotta partnernek.
A targoncáira természetesen ezentúl
is szüksége lesz.
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Jacques Kammerer mindig is szerette a dolgokat másképp csinálni.
Miután optika szakirányon fizikusi diplomát szerzett, öt évig dolgozott
egy kutatói csoportban, amely főként lézertechnológiával foglalkozott.
Célja az volt, hogy felderítse a fizikai megvalósíthatóság határait.
A tudósból ezt követően vállalkozó lett. „Új dolgokat felfedezni,
továbbfejlődni, mindig egy lépéssel előrébb járni, ez az életem lényege”,
meséli lelkesen. Ahhoz, hogy megalapítsa az LAP-t, először meg kellett
győznie a bankját, hogy az biztosítsa neki a szükséges hitelt. „Ez azért
sikerült, mert erőteljesen képviseltem az álmomat. Mindenáron akartam
az LAP-t. És megérte!” Gépparkja a legújabb technológiai színvonalat
képviseli. Jacques Kammerer pedig pontosan ismeri a szakterületén
zajló innovációkat.

Kevesebb manuális munka, több programozás: Ahhoz,
hogy a digitális hálózatba kapcsolás zökkenőmentesen mehessen végbe, Jacques Kammerernek
más szakterületeken is jártas munkatársakra van
szüksége.

A fejlődés az élete
Miközben Kammerer technológiailag a legkorszerűbb szinten van, addig
az adminisztratív folyamatainak nagy részét nemrégen még manuálisan
végezte. Szakterületének úttörője itt látta meg a nagy lehetőséget,
amelyet az „Industrie du futur”, vagyis az Ipar 4.0 megvalósítása kínál.

Azzal ellentétben, amit az ember feltételezne, az LAP ma több
munkatársat foglalkoztat, mint azelőtt, például új munkaköröket kellett
betölteni az üzemben. Ez természetes is, hiszen a munka megosztása
változott meg. Már csak egy ember kell három gép egyidejű kezelésére.
A gépek, tudják mit kell tenniük. Az értékesítésen azonban újabb
munkatársak dolgoznak: „A digitális hálózatba kapcsolás ugyanis csak
akkor jövedelmező, ha elegendő megbízás is van”, magyarázza
Kammerer az átcsoportosítást. Amióta egy évvel ezelőtt két új géppel és

FÉNYKÉPEK: Niels Schubert

A TRUMPF hálózatba kapcsolt gyártással foglalkozó tanácsadó
csapatának tagjai egy 2016 februárjában tartott Smart Factory
tanácsadás keretében egy hetet töltöttek Elzászban, hogy
tapasztalatukkal segítsék Kammerert víziójának megvalósításában.
A csapatnak két dolog tűnt fel Kammerer modern termelésében.
Az addig össze nem kapcsolt, különálló szoftverrendszerek miatt
egyrészt bonyolult és nehézkes volt az információk és adatok átvitele.
Másrészt pedig egy fekete dobozra hasonlított a francia üzem termelése:
semmilyen információ nem állt rendelkezésre a megbízások aktuális
állásával vagy a kapacitások kihasználtságával kapcsolatban. Kammerer
ezen szeretne most változtatni. „Elérhető célokat fogalmaztunk meg egy
két éves tervben, amelynek megvalósítása éppen jelenleg zajlik.”
Ami számára fontos: „Nem szeretném, ha ehhez számítástechnikai
szakemberré kellene válnom.” A megoldás a TruTops Fab ERP rendszer,
amelyet első elemként implementál. Ezt követik majd a TruConnenct
portfolióból származó további komponensek, mint például
a finomtervezési eszközként szolgáló TruTops Boost programozási
rendszer, később pedig a beszállítók AXOOM platformon keresztül
történő integrálása.

Röviden és tömören
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Tanácsadás hálóz atba
kapcsolt gyár táshoz
egy raktározási rendszerrel elkezdett automatizáltan dolgozni,
27 százalékkal tudta növelni a vállalata forgalmát, és a munkatársak
száma is megnőtt 10 százalékkal. A digitális hálózatba kapcsolástól most
további 15 százalékos forgalomnövekedést remél.

ÁBRA

ÁBRA

Inihiliqui andamus qui bea
corupta tecearc hilique
rectat volorum volorem rer

Inihiliqui andamus qui bea
corupta tecearc hilique
rectat volorum volorem rer

Cselekvési javaslatok az okos
gyárhoz az LAP-nél
01

Jó partnerkapcsolat
Az az innovációs kedv, amely Jacques Kammerert hajtja, egyúttal
nagymértékű rugalmasságot is kíván. A piac folyamatosan változik –
nem csak a gépek, hanem az ügyfelek is. „Ma még nem tudom, hogy
milyen szinten leszünk öt év múlva, de mindenre fel vagyunk készülve”,
mondja Kammerer.

SM ART FAC TORY E XPERIENCE

SM ART FAC TORY CHECK

A teljes vállalatot felölelő félnapos rendezvény során az érdeklődők
mindent megtudhatnak az okos gyárakban rejlő potenciálokról.
A bejárás során a résztvevők pontos betekintést nyerve tapasztalhatják meg a TRUMPF-nál zajló, hálózatba kapcsolt gyártást. Az ezt
követő kerekasztal-beszélgetésen szakembereink örömmel osztják meg tapasztalataikat, hogy az összes nyitott kérdést tisztázzák.

Az egynapos gyártásáttekintés segít abban a döntésben, hogy
melyik ponton érdemes belevágni egy okos gyárba.
Először az összes közvetett folyamat elemzésére kerül sor – a vevői
megkereséstől és az árajánlat összeállításától a programozáson át
egészen a számla kiállításáig. Ezt követi azoknak a folyamatoknak
a definiálása, amelyeknél a hálózatba kapcsolás különösen nagy
optimalizálási potenciált rejt.

S M A R T F A C T O R Y C O N S U LT I N G
Az ötnapos tanácsadás során elkészítünk egy részletes okos gyár
ÁBRA
koncepciót,
beleértve a megoldási javaslatokat, potenciális megInihiliquitakarításokat,
andamus qui bea
szükséges befektetéseket és a megvalósítási tervet.
corupta tecearc hilique
Először pontosan kielemezzük a gyártási folyamatokat. Ezt követőrectat volorum volorem rer
en azonosítjuk a fő cselekvési területeket és értékeljük a pénzügyi
lehetőségeket. Végül az ügyfél egy konkrét cselekvési javaslatot
kap a megfelelő TruConnect Portfolio megoldásokkal együtt.

A célja világos: annyira le szeretné csökkenteni a megmunkálási
folyamatokba való manuális beavatkozást, amennyire csak lehetséges.
Ez a vágya teljesen reális szemmel nézve két év múlva teljesülhet –
amely rövid idő egy ennyire ambiciózus tervhez. Kammerer véleménye
szerint ehhez a TRUMPF az ideális partner – főként a szoftveres
megoldások és az olyan innovációk miatt, mint például az AXOOM:
„Itt mindent egy kézből kapok meg – a gépet, a raktárt, a szoftvert és
megfelelő üzleti platformot. Mindemellett a gépek a legjobbak és
alegkorszerűbbek a piacon. Ez illik hozzám és az igényeimhez.”

Az átláthatóság javítása a munkafolyamatoknál
és a megrendelések állapotánál
Befektetés 90 000 euró
Potenciális megtakarítás 200 000 euró évente
Amortizációs idő 0,45 év

02

Programozási munkahelyek
hálózatba kapcsolása
Befektetés 30 000 euró
Potenciális megtakarítás 75 000 euró évente
Amortizációs idő 0,4 év

03

Ajánlatadási folyamat automatizálása
Befektetés 20 000 euró
Potenciális megtakarítás 20 000 euró évente
Amortizációs idő 1 év

INFÓGRAFIKA
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PERFORMANCE COCKPIT

A modern magaspolcos raktár a legkorszerűbb technikai színvonalnak felel meg, és az első lépést jelentette a digitális
hálózatba kapcsolás irányába. Ezt követi most lépésről
lépésre a megfelelő szoftveres beágyazás.

ILLUSZTRÁCIÓ: Florentin Zinßer

FÉNYKÉPEK: Niels Schubert

MOBILECONTROL APPLIKÁCIÓ

Az ügyfélről

60%

VIZUÁLIS ONLINE TÁMOGATÁS

80%

www.lap.fr

1

AXOOM

2

ÁBRA
Inihiliqui andamus qui bea
corupta tecearc hilique
rectat volorum volorem rer

Géppark

TRUTOPS FAB

LEMEZEK
HÁLÓZATRA
CSATLAKOZTATHATÓ GÉP

Laser Alsace Production
Ügyvezető: Jacques Kammerer
Parc d’Activités du Rosenmeer
Zone Sud, 5 rue Jean Marie Lehn
67560 Rosheim, Frankreich
Telefon: +33 (0)388 480500
info@lap.fr

ÁBRA
Inihiliqui andamus qui bea
corupta tecearc hilique
rectat volorum volorem rer

• TruLaser 5030
• TruLaser 5030 fiber
• TruLaser 5040
3

30%
TRUMPF kapcsolat
truconnect.beratung@de.trumpf.com
www.trumpf.info/mt2rui

• TruLaser Tube 7000
• TruBend 5320
• TruBend 7036
ÁBRA
Inihiliqui andamus qui bea
corupta tecearc hilique
rectat volorum volorem rer
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Részletesen bemutatva:

Tanácsadás hálóz atba
kapcsolt gyár táshoz
Egyszerű belépés, felhasználóbarát megvalósítás: Jacques
Kammerer (LAP) felfedezte magának a digitális gyártást.
A TRUMPF-nál nincs két azonos megoldás, mert
a TruConnect az egyes elemeket kombinálva minden ügyfél
számára egyedi megoldásokat alakít ki. Hogy ez hogyan
működik, és milyen termékek állnak rendelkezésre, azt
a következő oldalak mutatják be.

FÉNYKÉP: Niels Schubert

Ahhoz, hogy egy egyszemélyes műhely
egy 43 dolgozót foglalkoztató, sikeres
középvállalkozássá fejlődjön, szükség van egy
bőséges adag bátorságra – és az új
technológiákkal szembeni nyitottságra.
Az Erlangen mellett fekvő Baiersdorfban
található Herberger Metallwaren a bizonyíték
arra, hogy a fejlődés kifizetődő, és exkluzív
módon teszteli az új TruPunch 1000 modellt
a TRUMPF számára.
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Azt, hogy a tesztüzem után végleg meg szeretné-e tartani a gépet, még
nem döntötte el végleg az ügyvezető. Mivel azonban a csekély
méreteivel tökéletesen befér a csarnok egyik sarkába, sok minden szól
mellette: „Alapvetően nagyon jól tudnánk használni a TruPunch 1000-t.”
Herberger egyelőre nem döntött még arról az opcióról sem, amely olyan
különlegessé teszi az új gépkoncepciót: a lézeres stancológéppé való
bővítésről. De kizárni sem szeretné, hogy erre egyszer sor kerül. Hiszen
már rendelkezik egy TruDisk lézerrel a TruLaser Celljéhez, és a tesztgépét
TruMatic 1000 fiberként bekapcsolhatná a lézerhálózatba.
Jótékony nyüzsgés: Alapításakor a Herberger Metallwaren
egy egyszemélyes műhelyként indult. Ma 43 munkatárs
dolgozik két műszakban Thomas Herbergernek.

» A nyári munkám
lett a szakmám – és a
hivatásom is. «

A család már több mint 50 éve tevékenykedik a fémfeldolgozó iparban.
A Herberger Metallwaren folyamatosan növekedett: az egyszemélyes
műhelyből középvállalkozássá nőtte ki magát. A műhelyben azért
továbbra is olaj és fém illata terjeng, a hegesztésnél szállnak a szikrák,
a gépek folyamatos kopogása és duruzsolása pedig már szinte zeneként
hat az ember fülére. Mindenhol hallani lehet a nehéz biztonsági cipők
jellegzetes tompa lépéseit az ipari padlón. Nagy a nyüzsgés. Thomas
Herberger nem panaszkodhat, hogy nincs elég munkájuk – épp
ellenkezőleg. A megrendelések egy ideje már nemcsak a környékről
érkeznek, hanem egész Bajorországból, sőt Észak-Rajna-Vesztfáliából is.

Nem félnek a változásoktól
Viszonylag pontosan meg lehet határozni azt időpontot, amikor
a Herberger Metallwaren lényegesen új irányba indult el: az 1998-as évet
írták, Thomas Herberger pedig éppen 18 éves volt. A frank fiatalember
kamaszkorában már számos tanítási szünetet és szabad délutánt töltött
a cégnél, ahol a lemezeket válogatta, és színesre festette a szürke fémet.

Amikor idősebb fivére más szakmát választott, akkor el kellett döntenie,
hogy be akar-e szállni a családi vállalkozásba, vagy nem.
Apja számára pont ez volt a döntő kérdés a cég jövőjét tekintve:
„Édesapám akkoriban a CNC-lemezmegmunkálásba akart belevágni, de
csak akkor, ha vállalom a programozást. Ekkor döntöttem el, hogy én is
beszállok a családi üzletbe”, emlékszik vissza Thomas Herberger.
A cégalapítóval ellentétben a mai üzletvezető nem rendelkezik
szakmunkás képesítéssel – a gépész diplomát szerzett cégvezető inkább
a számítógépek és a szoftver emberének tekinti magát. Az irodájában
összesen öt képernyő áll. Amikor az asztalánál ül, akkor csak a feje búbja
látszik ki mögülük.

Alkatrészeket a rekeszbe
A monitorok közül kettő a TruPunch 1000 tesztelésének segédeszköze.
Thomas Herberger minden szabad pillanatában gyorsan ránéz és
áttekinti a legújabb eredményeket – láthatóan elégedetten. „A gép
még túl is teljesítette a műszaki adatok alapján becsült elvárásainkat”,
számol be Herberger. „Ez főként a nagy alkatrész-csapóajtónak
köszönhető. Mi főként a készülékházak gyártásában tevékenykedünk:
ez azt jelenti, hogy nagyfelületű alkatrészekkel dolgozunk, amelyeket
eddig kézzel kellett leválogatnunk. A TruPunch 1000 készen behelyezi
nekünk ezeket a rekeszbe.”
FÉNYKÉPEK: Niels Schubert

Thomas Herberger és az apja fogadást kötött. A Herberger Metallwaren
alapítója biztos volt abban, hogy amíg él, nem fognak robotok vagy
lézerek az üzemében dolgozni. Mindössze négy évvel később a fia
bebizonyította neki az ellenkezőjét, és megnyerte a fogadást. Ez a kis
történet jól mutatja, hogy Herbergerék saját maguk által vezetett üzeme
milyen gyorsan változott az elmúlt években.

Röviden és tömören

28

Tru Punch 10 0 0

» A következő lépés a
digitális hálózatba kapcsolás lesz. «

Helyigény

Állhatatossággal és kísérletező kedvvel
–15%

Thomas Herberger a vállalata jövőjét tekintve is a TRUMPF-fal való
együttműködésben bízik: A következő nagy lépés a termelésének
digitális hálózatba kapcsolása. Ezen a magas követelményeket támasztó
projekten már két éve dolgozik, a számtalan éjszakai műszakot és a
TRUMPF ügyfélszolgálatával folytatott telefonbeszélgetést is beleértve.

Az ügyfélről

TruPunch 1000

Stratégiájának megvalósításánál egyre fontosabb elemnek tekinti egy
olyan vezérlőközpont létrehozását, amelynek segítségével a teljes
gépparkját tervezheti és felügyelheti. A lehető legjobb kapcsolat és
az általánosság érdekében Herberger e téren is a TRUMPF egyik
megoldását, a TruTops Fabet választotta. A teljes projektet az alapoktól
kiindulva közelíti meg, és rögtön átfogó megoldást keres: A termelés
elején abban kell segítenie a lehető legjobb adatminőségnek, hogy
javuljon a teljes folyamatlánc átláthatósága és általánossága, valamint
abban is, hogy számos lépést automatizálni lehessen.

www.metallwaren-herberger.de

Géppark
– 24%

Thomas Herberger és csapata magas minőségi követelményeket
támaszt a gyártott alkatrészekkel szemben. Ezt az ügyfeleik is
tudják, és ezért bíznak bennük immár sok éve vagy évtizede.

TruMatic 1000 fiber

A TruMatic 1000 fiber
24 %-kal kisebb területen
elfér, mint az elődje,
a TruMatic 3000 fiber.

TruPunch 1000

TruMatic 1000 fiber

• TruPunch 1000
• TruLaser Cell 3000
• TRUMATIC L 3030
• TruMatic 7000
• TruBend 5085
• TRUMABEND V 1300 FMC
• TRUMABEND V 50
• TruMark Station 5000

TRUMPF kapcsolat
www.trumpf.info/p4mbrf

TruMatic 1000 fiber SheetMaster Compacttal

Összegzés:
Ezekkel a gazdaságos gépekkel
az új gyártástechnológiák
bevezetése vagy az ezekre történő
átállás könnyebb, mint valaha.
FÉNYKÉPEK: Niels Schubert

És ismét itt van – az az új dolgokkal szembeni nyitottság, amelyet Eugen
Herberger annyira becsül a fiában. A cégalapító ugyan még mindig nem
tudott teljesen megbarátkozni a robotokkal, mégis büszke a fiára és
a virágzó vállalatra.

A TruPunch 1000
helyigénye akár 15 %-kal kisebb,
mint a hasonló kategóriájú
korábbi gépeké.

Herberger Metallwaren
Ügyvezető: Thomas Herberger
Industriestraße 18
91083 Baiersdorf
Telefon: 09133 2413
info@metallwaren-herberger.de

GAZDASÁGOS STANCOLÁS:

SIKERES KOMBINÁCIÓ:

ÉRJEN EL MAGASABB HOZAMOT AUTOMATIKUSAN:

A TruPunch 1000 stancológép a gazdaságos
lemezmegmunkálás belépőgépe.

Egy 3 kW-os TruDisk szilárdtest-lézerrel felszerelve pedig egy lézeres
stancolóberendezéssé bővíthető. Ezzel kiaknázhatók az
alkatrész-geometriák kombinált technológiából adódó széles lehetőségei.

Az automatizált stancoló vagy lézeres stancoló berendezések még termelékenyebben üzemelnek, és kezelésük is kifejezetten ergonomikus.

Értékesítési partnereink készséggel nyújtanak tájékoztatást arról is, hogy a termék mikortól érhető el az Ön piacán.
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Tru Punch 10 0 0
A TRUMPF fejlesztői szívesen alkalmaznak
tesztügyfélként olyan vállalkozásokat, mint a Herberger
Metallwaren. Náluk ugyanis természetes, hogy TRUMPF
gépekkel dolgoznak. Thomas Herberger és csapata nap
mint nap intenzíven teszteli az újonnan beszerzett aktuális
gépet, a TruPunch 1000 modellt. Ez a berendezés
nemcsak ideális belépőmodell a professzionális
stancoláshoz, hanem újszerű, moduláris koncepciójának
köszönhetően az üzemi igények növekedésével lézeres
stancológéppé is bővíthető.

NEM MEGY?
DEHOGYNEM!
A TRUMPF mérnökei nyitottságuknak és úttörő
gondolkodásmódjuknak köszönhetően
kifejlesztették az első olyan lézeres berendezést,
amely a teljes megmunkálási folyamatot lefedi,
az alapanyagként beérkező lemeztől egészen
a szétválogatott kész alkatrészig:
a TruLaser Center 7030 megmunkálóközpontot.
Ez a központ nemcsak továbbfejlesztés, hanem
egy teljesen új gép, amely mindemellett a
végletekig gazdaságos is. Hogy ezt miként
sikerült megvalósítani, azt három olyan fejlesztő
mondja el, akik abban a csapatban dolgoznak,
amely ezt a forradalmi újdonságot megalkotta.

FÉNYKÉP: Niels Schubert

Részletesen bemutatva:
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lehetőség arra, hogy leképezzük a technika állását, és ügyfeleink valós
termelési szempontjai szerint értékelhessük az új koncepciókat.
És – ami még lényegesebb – a megoldás megengedett költségeit és
teljesítőképességét már a tervezési szakaszban meg tudtuk határozni.
Kemény célkitűzésünk az volt, hogy 15 és 30 százalék közötti
megmunkálási költségmegtakarítást érjünk el az ügyfeleink számára.
És az összes megoldást ehhez a célhoz viszonyítottuk.

Felix Riesenhuber, Peter Epperlein és Jens Ottnad oroszlánrészt vállalt
az új TruLaser Center 7030 koncepciójának kidolgozásában, valamint
a berendezés fejlesztésében és megvalósításában. Egy személyes
interjúban beszámolnak az elmúlt évek csúcs- és mélypontjairól, és arról
is, hogy mi szükséges egy ilyen újszerű termék kifejlesztéséhez.

» Nem akartunk
kompromisszumokat kötni,
meg akartuk oldani a
lézervágás összes problémáját. «

Hogyan és mikor jött létre a TruLaser Center 7030 projekt?
Felix Riesenhuber: A TRUMPF-nál már régen felmerült az igény
a következő generációs lézervágógépek iránt. A TruLaser Center 7030
első koncepciója 2012-ben állt össze, a projektet pedig 2014-ben
engedélyezték hivatalosan.
Mi volt a projekt különlegessége?
Peter Epperlein: Már az elejétől fogva tudtuk: ahhoz, hogy egy ilyen érett
technológiánál igazi innovációs ugrást tudjunk elérni, az összes eddigi
fejlesztési módszerünket meg kell kérdőjeleznünk. Ezért alapvetően
megváltoztattuk a szemléletmódunkat – eltávolodtunk a meglévő
gépkoncepciótól, és elfogulatlanul az ügyfeleinknél jelentkező termelési
feladatokat tartottuk szem előtt.
Ez azt jelenti, hogy nemcsak kifejlesztettek egy új terméket, hanem
a fejlesztésben is új módszereket alkalmaztak?

A sorozatgyártás, fejlesztés, beszerzés, termelés, értékesítés, szerviz és projektkoordináció területekből álló csapat rendszeres időközönként összeül,
hogy átbeszélje a TruLaser Center 7030 fejlesztésének előrelépéseit.

Epperlein: Mindenképpen. Természetes, hogy egy ragyogó ötlet képezte
az alapját ennek a radikálisan új fejlesztésnek. A teljes sikerhez azonban
számos másik ötlet is kellett, amelyeknek igen konkrétan a megoldandó
feladatnál kellett a helyességüket bizonyítaniuk. Új megközelítés volt,
hogy az összes szakterület párhuzamosan dolgozott, és rövid
időközönként egyeztetve működött együtt. Először alkalmaztunk
általánosan agilis módszereket egy mechatronikai projektben.

» Egyszer csak világossá vált:
valami nagyon nagy
alkotáson dolgozunk. «

Riesenhuber: Ezen túlmenően világos célokat fogalmaztunk meg a gép
számára a gazdaságosság és a folyamatbiztonság terén. És ezekhez
mérve ellenőriztük újra és újra a fejlesztés állását.

Ez kemény munkának hangzik...

termelés és projektszervezés részlegről érkeztek. Ambiciózus terveinket
csak azért tudtuk megvalósítani, mert rendelkezésre állt ez a humán
erőforrás, illetve mert a TRUMPF-nál mindenki teljesen elkötelezett volt
a projekt iránt. Emellett erős projektvezetésünk volt, amely ezeket
a különböző részlegeket hatékonyan koordinálta a közös cél felé, így
az innovatív egyedi fejlesztési projektek átfogó portfoliójából létrejött
az eladható termék.

Hogy zajlott ez konkrétan?
Jens Ottnad: Valóban az volt: a csapatteljesítmény egyértelműen
legyőzte a régebbi egyedül alkotó zseniket. Igaz, hogy zsenikre a mi
csapatunkban is szükség volt, különben nem értük volna el célunkat.
A fejlesztő csapat kreativitása egy közös célra összpontosult, azzal
a sikerrel, amelyet most látunk.
FÉNYKÉPEK: Niels Schubert

A csapat egy része: Jens Ottnad, Peter Epperlein és Felix
Riesenhuber (balról jobbra) kísérte végig a projektet az
utolsó években.

Riesenhuber: Mérhetővé kellett tennünk a termelékenységet, méghozzá
valós termelési körülmények között készült, valós alkatrészekkel. Ehhez
standard táblakiosztásokat fejlesztettünk, amelyek leképezik az
ügyfeleink alkatrészspektrumát. Ezt a legkülönbözőbb szakágakban
dolgozó ügyfeleink segítették több száz beállítási tervvel, amelyeket
különböző fontos paraméterek alapján, statisztikai módszerekkel
kiértékelhettünk. Ennek eredményeként elkészült egy reprezentatív
termelési program – a mi „ősméterünk”, amellyel a termelékenységet,
a termelési problémákat és azok hatásait mértük. Ezzel először nyílt

Mekkora volt a csapat?
Ottnad: A TruLaser Center 7030 alapcsapata több mint 100 munkatársból
állt, akik a szerviz, értékesítés, sorozatgyártás, fejlesztés, beszerzés,

Már előre tisztában voltak azzal, hogy mekkora innovációt jelent
majd az új gép?
Epperlein: Hát, a specifikációban rögzített feladat világos volt: nagyjából
meg kellett oldani az ügyfeleink összes problémáját, és fejére kellett
állítanunk a lézervágás világát! Az elején sokan szkeptikusak voltak, de
amikor az első megoldások a próbapéldányon megmutatták
a teljesítőképességüket, és sikerült addig elképzelhetetlen komplexitású
alkatrészeket nagy folyamatbiztonsággal, automatizáltan vágnunk, akkor
világossá vált: valami nagyon nagy alkotáson dolgozunk!

DITZINGEN
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Tru L aser Center
7030

NYERSTÁBL ÁK
FELRAKÁSA

Minden téren
gazdaságos

02

A LoadMaster Center
a feltöltőkocsiról veszi
le az egyes lemezeket,
majd behelyezi azokat
a kefeasztalon található
befogóegységbe.

ALK ATRÉSZEK
VÁGÁSA
A befogóegység vezeti
a lemezt Y-irányban,
a vágóegység pedig
nagy dinamikával végzi a
megmunkálást X-irányban.

Egy automatizált, 6 kW-os szilárdtestlézeres gép és a TruLaser Center 7030
összehasonlításából látható, hogy
az átfutási idő* akár 55 százaléka,
és a táblánkénti költségek akár
35 százaléka is megtakarítható.

02b
ALK ATRÉSZEK RAK ATBA
RENDEZETT LESZEDÉSE

– 55%

– 35%

Az alkatrészeket tüskék
nyomják ki a maradékrácsból,
szívótappancsok emelik fel
a kész alkatrészeket, majd az
alkatrésztárolón rakatokba
rendezik őket.

Ottnad: Először azzal próbálkoztunk, hogy bevált folyamatokat új módon
összekapcsoljunk, azonban gyorsan be kellett látnunk, hogy ez nem
elég. Ezért újrakezdtük teljesen az elejéről. Nem akartunk
kompromisszumokat kötni. Ez a radikális lépés az elején nehéz volt – és
persze a nyomás is igen nagy volt. A tervek azonban minden további
tervezési ciklussal egyre konkrétabbá váltak. Kitörtünk a kényelmes
szokásokból, nyitottak voltunk a szokatlan gondolkodásra, és teljesen új
technológiákat fejlesztettünk, ha a technika állása nem tudott
megoldást nyújtani.
Melyek a TruLaser Center 7030 legnagyobb előnyei a hagyományos lézervágó
gépekhez képest?
Epperlein: Lényegében három fő innováció az, ami a gépet
egyedülállóvá teszi. Teljesen új megoldás a nagyfelületű
munkadarabtartó a „SmartGate”-tel, amely vágásnál a legkülönbözőbb
alkatrészekhez is alkalmazkodik, és ezeket rendkívül gyorsan és
biztonságosan kezeli. A „SmartLift” a több mint 150 tüskéjével eddig
soha nem tapasztalt, akár egy tonnányi kilökő erővel is képes kiszedni az
alkatrészeket a maradékrácsból. A kört a „SmartLift”-tel együttműködő
„SortMaster Speed” zárja, amely képes ezeket az erőket kontrolláltan
felvenni, és a több mint 2500 mini szívótappancsával a legfinomabb
alkatrészkontúroktól a nagyfelületű alkatrészekig mindent gyorsan és
biztosan szed le. Ezzel a TruLaser Center 7030 az első olyan 2D lézeres
gép, amely a teljes megmunkálási folyamatot automatizáltan képes
lefedni: a felrakástól és vágástól kezdve a leszedésen át egészen a kész
alkatrészek válogatásáig – minden egy gépbe integrálva, javarészt
automatizált programozással.
Volt-e a fejlesztési fázisban olyan pont, amikor hirtelen minden jónak tűnt?

Ottnad: Lenyűgöző volt, hogy mennyi kreativitást, önzetlen
erőfeszítést és csapatszellemet ébresztett a projekt iránti lelkesedés. A
nagy feszültség akkor oldódott, amikor a gép először vágott egy lemezt.
Ez rendkívül büszkeséggel tölti el az embert.

Átfutási idő

Költségek

* A nyerslemeztől a szétválogatott, további
megmunkálásra kész alkatrészig.

Riesenhuber: A síkmunkaasztalos lézeres gépek koncepciójában az
elmúlt több mint 20 évben nem történt lényeges előrelépés. Biztosak
vagyunk abban, hogy ez a gép örökre meg fogja változtatni a lézeres
megmunkálás világát!

Mely ügyfeleinknek
ajánljuk a TruLaser
Center 7030 modellt?

04
ALK ATRÉSZEK
LESZEDÉSE

» Az ember mérhetetlenül
büszke, amikor a gép
először vág. «

A gép a főidővel
párhuzamosan leveszi és
rekeszekbe vagy raklapokra
válogatja az alkatrészeket,
amelyek így készen állnak
a további megmunkálásra.

02a

A SmartGate mobil nyílás
biztonságosan kizsilipeli
a kis alkatrészeket, illetve
a fémhulladékokat, selejteket,
a 30°-os szöge pedig
megakadályozza, hogy a
maradékrács megakadjon.

Munkatartományok
X-tengely névleges munkatartománya,

03

ALK ATRÉSZEK
KIZSILIPELÉSE DOBOZBA

MŰSZ AKI ADATOK

FÉNYKÉPEK: Niels Schubert

Mindössze két év alatt életre hívták a TruLaser Center 7030 gépet. Ez
rendkívül rövid idő egy ilyen óriási feladatra. Voltak akadályok is?

Méretek és súly (körülbelüli értékek)
mm:

MARADÉKRÁCS
LESZEDÉSE
A befogóegység kihelyezi
a maradékrácsot a
maradékrács-kocsira.

A TruLaser Center 7030 az összes
olyan ügyfelünk számára érdekes, akik
automatizáltan szeretnének dolgozni.
Mind az általános megmunkálást végző,
mind a vékony lemezeket megmunkáló
ügyfeleink kihasználhatják az új, akár
12 mm vastag lemezek vágására is
képes gép előnyeit. A gép gazdasági
előnyei 1,5 műszakos kihasználtság
felett aknázhatók ki teljes mértékben.

TRUMPF kapcsolat

Automatizált levétel

3000

Hossz,

mm:

10 100

Legnagyobb alkatrészméret SmartGate-en keresztül,

mm:

160 x 160

Y-tengely névleges munkatartománya,

mm:

1500

Szélesség behúzott/kitolt kocsival,

mm:

6500/10 000

Legnagyobb alkatrészméret SortMaster Speeden keresztül,

mm:

2000 x 1500

Z-tengely névleges munkatartománya,

mm:

120

Magasság,

mm:

3050

Legkisebb alkatrészméret SmartGate-en keresztül,

mm:

30 x 30

Legnagyobb munkadarab tömege,

kg:

120

Tömeg,

kg:

31 800

Legkisebb alkatrészméret SortMaster Speeden keresztül,

mm:

90 x 60

www.trumpf.info/cltkn9

Értékesítési partnereink készséggel nyújtanak tájékoztatást arról is, hogy a termék mikortól érhető el az Ön piacán.
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BIZ+

SHORT
CUTS

Érdekességek, tudnivalók és meglepő tények.

Részletesen bemutatva:

Tru L aser Center
7030

Alkalmazott fizika

Jövő-show

Az első hegedű

Tapasztalja meg
az Ipar 4.0-át

Kitűnő!

Kezdődjön forgalomnövekedéssel az új üzleti év

A müncheni Deutsches Museum a világ

A TRUMPF 2016-ban sorozatban másodszor

Annabelle Pichl bemutató gépszerelő

Új látogatói fórumot kapott a TRUMPF

A TRUMPF 2014/15-ös „achtsam”

A TRUMPF csoport 2016. június 30-án

piacokon, mint Spanyol- vagy Franciaország.

Hogy eleget tegyünk a Kínában

legnagyobb természettudományi-

kötelezte el magát a CODE_n globális

a szó legszorosabb értelmében az

csoport bemutató központja a ditzingeni

üzleti beszámolója elnyerte az áhított

elégedettségre okot adó eredménnyel

A TRUMPF mindkét országban

tapasztalható, 2D lézeres berendezések

technikai múzeuma. 2016 májusa óta

innovációs platform partnereként.

első hegedűs – a TRUMPF-nál elvégzett

székhelyen. A bejárati rész földszintjén és

2016. évi Red Dot Award díjat. Ez nagy

zárta a 2015/16-os üzleti évét: a

kétszámjegyű forgalomnövekedést

és automatizálási megoldások iránti

egy új kísérleti műhelyben mindenki

A CODE_n platformon fiatal vállalkozók

gépszerelői képzését lezáró műhelymunkája

emeletén kapott helyett az úgy nevezett

megtiszteltetés, hiszen a tervezési pályázat

csúcstechnológiát nyújtó vállalat 3

tudott elérni. A németországi forgalom

keresletnövekedésnek, a TRUMPF

a saját keze munkáján keresztül értheti

kapnak lehetőséget a digitális üzleti

valószínűleg az első olyan hegedű, amely

TruConnect Forum. A látogatók és az ügyfelek

a világ legnevesebbjei közé tartozik – az

százalékos forgalomnövekedést ért el.

körülbelül 5 százalékkal növekedett és

leányvállalata, a JFY tovább bővíti

meg a fizikát. Egy TRUMPF TruMark

modelljeik bemutatására, és az ipar,

teljesen lemezből készült. A testet teljes

itt egy körfolyosószerűen kialakított

üzleti beszámoló 46 különböző országból

A forgalom értéke előzetes számítások

megközelítette a 600 millió eurót. További

yangzhoui telephelyét. 2017 márciusára

1110 jelölőlézer teszi lehetővé, hogy

a tudomány és a kutatás neves képviselőivel

egészében rozsdamentes acél alkotja.

interaktív kiállítási területen ismerkedhetnek

beérkezett pályaművel versenyzett.

szerint 2,8 milliárd eurót tesz ki, ellentétben

jelentős forgalomnövekedést Japánban és

elkészül két új gyártási és szerelőterület,

a lézer mint szerszám megismerése

való kapcsolatépítésre. A nagy találkozót

A hegedű nyaka egy mart alkatrész,

az Ipar 4.0 számos szempontjával. Több

Különösen a kiváló minőségű megvalósítás

az előző év 2,7 milliárd eurójával.

Ázsia csendes-óceáni térségében sikerült

valamint egy étkezde és egy bemutató

élménnyé váljon. Valamint azt is, hogy

szeptember 20. és 22. között tartották

amelyet Nick Rampp ipari tanuló készített.

médiafalon bemutatjuk a hálózatba

és a koncepció tett mély benyomást a

A beérkezett megbízások 2,8 milliárd

elérnie a vállalatnak, ellentétben Kínával,

központ, a hozzá tartozó irodákkal és

a kis és nagy látogatók egyaránt lelkesen

a Karlsruhei Művészeti és Médiaközpontban

A műanyag álltartó pedig 3D-nyomtatással

kapcsolt gyártásban rejlő lehetőségeket és

26 tagú zsűrire. Az „achtsam” hat külön

eurós összértéke körülbelül megegyezik

ahol a konjunktúra dinamizmusa lelassult,

oktatási helyiségekkel együtt. Ezzel

ismerkedjenek a fókuszált fényben rejlő

(ZKM). A „Photonics 4.0” szakterület fő

készült a tanműhelyben. Tehát egy igazán

perspektívákat; a kiállítás egyes állomásai

riportban mutatja be minden oldalról

az előző év rendelésállományával. Az

és a forgalom körülbelül 2 százalékkal

a Sanghajtól kb. 300 kilométerre nyugatra

lehetőségekkel.

támogatójaként a TRUMPF főként olyan

jó hangzású csapatmunka. Amely azt

rávilágítanak arra, hogy a vállalkozások

a TRUMPF vállalati értékeit – az erős

üzleti év alakulásában meghatározóak

csökkent az előző évhez képest.

fekvő telephely összességében 25 400

start-up vállalkozásokra összpontosított,

is megmutatja, hogy milyen sokoldalú

hogyan tudják ezeket már napjainkban

gyökereket, az alapítók érezhető filozófiáját

voltak az olyan keretfeltételek, mint Kína

amelyek a fény intelligens használatára

alapanyag lehet a lemez.

is megvalósítani.

és a jövőorientáltságot. A következő

és Brazília gyengélkedő konjunktúrája, az

beszámoló egyébként a „filigran” nevet

Oroszország ellen bevezetett szankciók és

kapta, és itt található:

az erős Svájci Frank. A forgalomnövekedés

vonatkozó ötleteiket mutatták be.
u

www.code-n.org

FÉNYKÉPEK: Deutsches Museum, München; archívum; Daniel Stauch

Az új TruLaser Center 7030 egyedülálló hibrid
és nagydinamikájú gépkoncepciójával mindenkit
meggyőz. A teljesen automatizált gyártócella a kezelő
legcsekélyebb mértékű leterhelése mellett teszi
lehetővé a folyamatbiztos lemezmegmunkálást, így
verhetetlen költségelőnyt nyújt. És mindezt egy
TruLaser 5030 fiber helyigényével.

u

www.trumpf.info/dr3124

okai a pozitív folyamatok az olyan regionális

25 400 m2 jövő

négyzetméterrel bővül.
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P E R FO R M A N C E CO C K P I T:
A Z Ü V E G B Ő L K É S Z Ü LT G É P

MEGÉRI
U TÁ N É L E Z N I !

Manapság szinte minden lemezmegmunkáló gép gyorsan és termelékenyeken dolgozik. Elméletben!
A termelékenységi mutatók meghatározása és kiértékelése azonban általában manuális folyamat: nehezen
áttekinthető, munka- és időigényes. A megoldás: a TRUMPF Performance Cockpit.

» A lehető legjobb élminőséghez
és az optimális alkatrészminőséghez
rendszeresen utánélezett
szerszámok kellenek. «

A legnagyobb erőssége: az összes optimalizálási lehetőség egy pillanat
alatt felismerhető. Ehhez a rendszer online előkészíti és elemzi az
adatokat a felhasználó számára, végül pedig megjeleníti azokat az
egyéni beállítások szerint konfigurált vezérlőpulton. Az adatok számára
a TRUMPF egyik leányvállalata, az AXOOM végzi a tárhelyszolgáltatást.
Mivel a Performance Cockpit web alapú, a tartózkodási helytől
függetlenül használható. Ez azt jelenti, hogy minden készüléken
működik, a személyi számítógépektől kezdve a táblagépeken át egészen
az okostelefonokig – a vállalati hálózaton kívül is. Ezzel optimális
áttekinthetőséget nyújt a gépek termelékenységével, az anyagokkal,
szerszámokkal és gyártási programokkal kapcsolatban.

» A Performance Cockpit
segítségével a vállalkozók gyorsan
felismerik, hogy az optimalizálási
intézkedések tényleg növelték-e
a termelékenységet, és hogy hol rejlenek
további javítási lehetőségek. «
Daniel Müller, Performance Cockpit főprojektvezető

Minden, mindig, mindenhol
A lemezmegmunkáló szakember látja, mikor működött a gép, és hogy
mikor történtek zavarok vagy leállások. Ezek a mutatók kiértékelhetők
a teljes gépre, egyes műszakokra vonatkozóan, vagy pedig egy
meghatározott időfüggvény szerint. Az anyagfelhasználással kapcsolatos
információk és statisztikák is leolvashatók a Performance Cockpit
segítségével. Egy kattintással megtekinthető a felhasznált anyag fajtája
és vastagsága, és így könnyebben tervezhető a következő
anyagrendelés. Emellett az egyes anyagfajtákra külön-külön
megtekinthető a vágási hulladék aránya, amivel növelhető
a hatékonyság. A szerszámtervezés is átláthatóbbá válik: a szoftver

Philipp Herwerth, nemzetközi stancolószerszám-értékesítési vezető

például megjeleníti, hogy a stancolásnál egy kiválasztott időszakban
hány sajtolást végez a stancoló szerszám. Így nyomon követhető
a használat, és betervezhető az esetlegesen szükséges szerszámcsere.
Továbbá az összes elkészített gyártási programnál ellenőrizni lehet, hogy
nem lesz-e benne megszakítás, így az esetleges problémák rövid időn
belül kiküszöbölhetők.

A biztonság az első!
A TRUMPF TruConnect megoldásai közé tartozó szoftver telepítéséhez
nincs szükség a helyszínen szervizmunkatársakra. A szoftver gépre
telepítése távoli hozzáféréssel, gyorsan és egyszerűen történik.
A felhasználónak ezután mindössze egy internet-hozzáférésre és egy
aktuális böngészőre lesz szüksége a használathoz. A telepítés után
a felhasználó belép a saját cockpitjébe, és már kezdheti is az elemzést.
Gyors és biztonságos: A TRUMPF és az AXOOM minden adatot
a legszigorúbb titoktartással kezel, és a legújabb biztonsági szabványok
szerint tárol. A Performance Cockpit számos nyelven áll rendelkezésre.
A következő gépek számára biztosítja az átláthatóságot:
TruLaser 3000/3000 fiber, 5000/5000 fiber, 7000/8000
TruPunch 1000, 2000, 3000, 5000
TruMatic 6000/6000 fiber, 7000

A megelőző jelleggel utánélezett szerszámok élettartama hosszabb, és
a lemezek optimális stancolását is biztosítják. Alapvető ökölszabály, hogy
bevonat nélküli szerszámoknál 60 000-80 000, bevonatolt szerszámok
esetében pedig 120 000 löket után érdemes a szerszámot utánélezni.
A szerszámok utánélezésének szükségességét több tényező is jelzi: a
vágóél sugara 0,1 és 0,25 mm között van, a zajszint feltűnően magas, vagy
túlságosan sok sorja képződik a lemezen.
Minél előbb végezzük el a szerszám utánélezését, annál kevesebbet kell
élezni, hiszen ilyenkor még kisebb mértékű a szerszám kopása. A bélyeg
rendelkezésre állási ideje ennek megfelelően megnövekszik.

0,1 mm-nyi utánélezés
60 000 löketenként:
60 000 x 65 utánélezési ciklus
(Bélyeg utánélezési hossza 6,5 mm)
3,9 millió löket

0,15 mm-nyi utánélezés
80 000 löketenként:
80 000 x 43 utánélezési ciklus
(Bélyeg utánélezési hossza 6,5 mm)
3,4 millió löket

Aki korábban végzi el az utánélezést,
500 000-rel több löketet végezhet.

A teljesen automata QuickSharp szerszámélező készülékkel egyszerűen
és biztonságosan végezhető el a stancoló szerszámok utánélezése.
A QuickSharp emellett arra is lehetőséget kínál, hogy az új szerszámhosszt
automatikusan továbbítani lehessen az integrált szerszámkezelőnek.
Ezzel lecsökkenthetők az adatkarbantartási idők.
Az élezési folyamat a főidővel párhuzamosan zajlik. Az intelligens
univerzális befogószerkezet lehetővé teszi a stancolótűk és a MultiTool
bélyeg- és matricabetétek utánélezését. Egy speciális befogónak
köszönhetően a MultiShear bélyegek utánélezése is lehetséges.
Egy befogószerkezet pedig a ferde nyírófelületű (pl. whisper- vagy
tetőcsiszolás) bélyegek egyszerű megmunkálását teszi lehetővé.
Az automata élezés után a stancolószerszám azonnal használható.
Az áttekinthető kezelőelemeknek és a digitális kijelzőnek köszönhetően
pedig egyszerű és intuitív a kezelés.

A QuickSharp működését itt tekintheti meg:
www.trumpf.info/ew4snj
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MINŐSÉG –
SOK ÉVRE

O KO S G YÁ R
KÖZ E L R Ő L

A TRUMPF eredeti pótalkatrészei a legmagasabb minőségi
követelményeknek felelnek meg. Így a TRUMPF az eredeti pótalkatrészekre vonatkozó
Xchange ígéretével a szavatosságon túl is kezeskedik termékei minőségéért.

A TRUMPF eredeti pótalkatrészei a legapróbb
részletekig a minőséget képviselik. Ezért csere esetén
az Xchange hosszú idővel a vásárlás után is magas
jóváírásokat biztosít.
Az Xchange által lefedett időtartam az alkatrészektől
függően négy vagy akár tíz év. Az ügyfelek az alkatrész
visszaküldése és bevizsgálása után jóváírást kapnak

a cserealkatrész megrendelésére. A jóváírás összege
a cserélt alkatrész korától függ.
Az Xchange több mint 5000 minőségi pótalkatrészre
kiterjed. Ezek könnyen felismerhetők a kartondobozon
látható Xchange logó és a szállítási dokumentumokban
szereplő tájékoztatás alapján.

» A Smart Factory Experience-szel
ötleteket szeretnénk adni az ügyfeleinknek
a saját okos gyárukhoz. A Smart Factory
Experience során elmélyíthetik a témával
kapcsolatos első benyomásaikat. Emellett
a rendezvény különösen a csoportok számára
kínál nagyszerű lehetőséget arra, hogy közösen
ráhangolódhassanak a témára. «
Julian Elsäßer, hálózatosított gyártási tanácsadó

A TruConnect nem más, mint a gyártás hálózatba kapcsolását lehetővé
tevő TRUMPF-technológia, amely az informatika logikájával kapcsolja
össze a TRUMPF gépek pontosságát. Soha nincs azonban két egyforma
megoldás, mert minden ügyfél számára egyedi megoldásokat alakítunk
ki az egyes elemek kombinálásával. Így minden vállalat egy teljesen
személyre szabott okos gyárat kap. A felhasználó egy modulárisan
bővíthető megoldás előnyeit élvezheti, amellyel hatékonyan alakíthatja
és optimalizálhatja a folyamatait.
Julian Elsäßer és a hálózatba kapcsolt gyártás tanácsadó csoportjának
kollégái a „Smart Factory Experience”-t kínálják ügyfeleiknek a TRUMPF
ditzingeni telephelyén, hogy elmagyarázzák az érdeklődőknek a digitális
hálózatba kapcsolást, és intenzívebb betekintést nyújtsanak annak
előnyeibe. A félnapos rendezvény keretében a résztvevők megismerhetik,
hogy mit jelent az Ipar 4.0, és hogy miként hogyan támogathatja őket
a TruConnect. Emellett közvetlen közelről megtapasztalhatják, hogy
a TRUMPF hogyan valósította meg az Ipar 4.0-át a saját gyártásában.
Az Ipar 4.0-ról tartott előadás, a ditzingeni hálózatosított lemezmegmunkálási üzemen belüli vezetés és a TRUMPF egyik hálózatosítási szakemberével folytatott kerekasztal-beszélgetés szintén a program része.
Az érdeklődők jelentkezését a truconnect.beratung@de.trumpf.com
e-mail címen várjuk.
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Ja, vagy úgy!

Nagy adatok, kis épületek

4.000

G YO R S A B B .
N AG YO B B .
D I G I TÁ L I S A B B .

Minden nap óriási adatmennyiségeket állítunk elő online. Pontosabban több mint 3 milliárd
gigabájtot. Önmagában már ez
is lenyűgözően hangzik. Ha ezt
az adatmennyiséget Blu-Ray
lemezekre mentenénk és azokat
egymásra raknánk, akkor ez egy

3.500

3.000

2.500

2.000

A digitalizálás életünk összes területét érinti.
Miután az emberek közti kommunikációt már
alapjaiban megváltoztatta, most az ipar meghódítása következik. A gyártási folyamatok átláthatóbbá és hatékonyabbá válnak. Új üzleti modellek alakulnak ki. Hogy mindez milyen óriási

sebességgel történik, azt gyakran észre sem
vesszük. A világ lakosságának száma folyamatosan halad a kétszámjegyű milliárdok felé, és aktív
internetfelhasználók is egyre többen lesznek.
Minden másodpercben végzünk adatfeldolgozást, töltünk fel tartalmakat közösségi média-

csatornákra és hozunk létre digitális forgalmat. A
legizgalmasabb és leglenyűgözőbb számokat,
adatokat és tényeket az alábbi infógrafikák foglalják össze. Informatív és meglepő.

1.000

500

BURJ KHALIFA

A lakosság 73,9 %-a
A világ lakosságának 17,0 %-a

A lakosság 89,0 %-a
A világ lakosságának 8,9 %-a

Napjaink globálisan létező adatait javarészt
az elmúlt 2 évben hozták létre.

0

EURÓPA
ÉSZAK-AMERIKA

* 128 GB tárhelyű Blu-Ray XL lemezek
esetében.

90%

1.500

World Wide Web – mindenhol van internet

3836,16 méter magas tornyot
eredményezne. Az összehasonlítás kedvéért: a világ legmagasabb jelenlegi épülete, a dubai
Burj Khalifa 828 m magas.

BLU-RAY
LEMEZEK

Amikor egy napból egy másodperc lesz
ÁZSIA

Ami régen a valóság volt, az ma
szinte elképzelhetetlen: nem
egész 25 évvel ezelőtt 100 gigabájt volt a naponta generált forgalom, ez pedig egy Blu-Ray
lemez tárkapacitásának felel meg.
Az akkori viszonyokhoz képest ez
óriási mennyiség volt. Manapság
egy másodperc alatt alig elképzelhető adatmennyiségeket hozunk

A lakosság 44,2 %-a
A világ lakosságának 49,6 %-a

létre. A digitális adatforgalom a
hálózatok fejlődéséből és a gyors
elérhetőségből adódóan sokkal
nagyobb méreteket ölt. Az értékeket már másodpercben adják
meg. Jelenleg a másodpercenként lebonyolított forgalom eléri a
szinte hihetetlen 37 000 gigabájtot. Egy Blu-Ray lemezre ez már
régen nem férne rá.

DÉL-AMERIKA
+ KARIB TÉRSÉG

100 GB/MÁSODPERC
28 800 GB/MÁSODPERC
37 000 GB/MÁSODPERC

Vruuumm!

A lakosság 61,5 %-a
A világ lakosságának 10,7 %-a

KÖZEL-KELET
AFRIKA
A lakosság 28,6 %-a
A világ lakosságának 9,4 %-a

Az internet egyre fontosabbá válik a földön
jelenleg élő 7,45 milliárd ember számára.
A világ lakossága a következő években
ugyanúgy növekedni fog, mint az internetfelhasználók száma: 2016 júniusában már a világ
lakosságának több mint a fele használta az
internetet. A megoszlás tekintetében azonban meglepőek a tények: Amíg Észak-Ameri-

kában a lakosság 89 százaléka, azaz szinte
mindenki használja az internetet, ez a világ
teljes népességének csak a 9 százalékát teszi
ki. Ázsiában ezzel összehasonlítva sokkal
kisebb a felhasználók aránya, számukat
tekintve azonban csaknem a felét alkotják a
föld teljes népességének.

AUSZTRÁLIA + ÓCEÁNIA
A lakosság 73,3 %-a
A világ lakosságának 0,8 %-a

2016 júniusában 3,6 milliárd ember használja
az internetet. Ez majdnem a fele a világ jelenlegi
teljes népességének, és az 1970-beli teljes
népességnek felel meg.

ILLUSZTRÁCIÓ: Florentin Zinßer

A lakosság 53,7 %-a
A világ lakosságának 3,7 %-a

AZ ÁTLAGOS INTERNETSEBESSÉG
VILÁGSZERTE

VENEZUELA
OLASZORSZÁG
NÉMETORSZÁG
FINNORSZÁG
SVÉDORSZÁG
DÉL-KOREA

Óriási adatmennyiséget küldünk
mindennap az interneten át – ezt
többek között a gyors kapcsolatok
teszik lehetővé. Hogy mennyire
gyors az internet jelenleg, azt
akkor vehetjük észre, ha röviden
visszapillantunk a múltba: 1997ben az átlagos internetkapcsolatok 56 kilobitesek voltak. Manapság pedig átlagban 6,3 megabit/s
a kapcsolatok átlagos sebessége a
világon. A globális átlagértékhez
viszonyítva Németország másodpercenkénti 13,9 megabites inter-

netsebessége jó, de azért még
fejlődőképes. A világ leggyorsabb
internetkapcsolataival Dél-Korea
büszkélkedhet, 29 megabit/
másodperces átlagsebességgel.
Az új technológiáknak, például az
üvegszálas kábeleknek köszönhetően az internetkapcsolatok
sebessége a jövőben tovább fog
növekedni, és nem sokára eléri
majd a másodpercenkénti több
gigabites sebességet.
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műanyagból, hanem az ipar számára is óriási előnyöket rejt az
új technológia, amelyet Additive Manufacturing-nek is neveznek.
Itt azonban gyakran egy másik eljárásról van szó, amelynek
legfontosabb összetevői egy lézer és egy titokzatos, se szilárdnak,
se folyékonynak nem tűnő anyag – finom fémpor!
Joachim Behm okleveles vegyész, aki 23 évig vezette egy porgyártó cég
laboratóriumát és minőségirányítását. Majdnem egy éve azonban ő felel
a TRUMPF-nál a fémporért – méghozzá minden egyes lépésért, egészen
TruPrint gépekben történő feldolgozásig. Behm az úgynevezett Materials
csoport tagja, amelynek feladata a megfelelő porok keresése és
beszerzése. Ehhez nagyon fontosak a laborban végzett tesztek, amellyel
a szemcseméreteket, a szemcseméret-eloszlást és a folyási
tulajdonságokat állapítják meg.
Behm és kollégái az úgynevezett tesztépítéseken elemzik a különböző
fémporokat, mert ezeknek az eddig szinte elképzelhetetlen alakzatoknál
is be kell tölteniük funkciójukat. A 3D-nyomtatás nagy előnye: szinte
minden geometriájú és komplexitású tárgy elkészíthető, határokat
inkább a fantázia szab, mint a technológia.

Semmiből lesz minden

05
JÖVŐ

» Aktívan részt
veszünk a 3D-nyomtatás jövőjének
megalkotásában. «

FÉNYKÉPEK: Niels Schubert

A MINDEN
FE L A DAT H OZ
M E G FE L E LŐ P O R

Az Additive Manufacturing (AM) azt jelenti, hogy az alkatrészeket építve
hozzuk létre. A lézer és a fémpor rétegről rétegre épít fel tetszőleges
kontúrokat – az adatok közvetlenül egy 3D szerkesztőprogramból
származnak. „A porágyból történő rétegenkénti felépítést Laser Metal
Fusionnak, vagy röviden LMF-nek nevezzük”, magyarázza Behm.
„Ez a klasszikus eljárások jó alternatívája, és megoldást jelent számos
szakma, például a szerszám- és formakészítés, a járműipar, a fogés orvosi technika vagy akár a repülőgép- és űripar számára.
A TRUMPF-nál már több mint tíz éve készült az első, ezt az eljárást
használó gép. „Azt mondhatjuk, hogy mi voltunk ennek a területnek az
úttörői”. Ugyanakkor meg is előzték a korukat, a kereslet még nem volt
elég nagy, ezért 2005-ben leállították a fejlesztést. 2014-ben született
döntés az LFM-technológia újbóli bevezetéséről – egy innovatív és
folyamatosan növekvő külön főosztály formájában: „Ennyi időt
ugyanazon vállalkozásnál eltöltve nagyon izgatott az az ötlet, hogy egy
másik munkakörnyezetben a kezdetektől fogva meghatározó szerepet
játszhassak egy új projekt alakításában”, számol be a porszakértő.
Az AM-részleg a novemberben piacra kerülő új gép és számos egyéb
fejlesztési téma mellett a porok értékesítésével is foglalkozik.

JÖVŐ

A 3D-nyomtatás fénykorát éli: Nemcsak játékfigurákat építenek fel
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JÖVŐ

» Régen lehetetlennek
tartott dolgokat lehet
manapság a Laser Metal Fusion
segítségével egyszerűen
megvalósítani. «

Behm szerint alapvetően szinte végtelenül sok lehetséges ötvözet
készíthető a periódusos rendszer több mint 50 fémes eleméből.
A 3D-nyomtatás különösen fontos alapanyagai a titán és a titánalumínium ötvözetek, hiszen ezek kis súllyal, viszont nagy
terhelhetőséggel rendelkeznek, ami a repülőgép- és az űripar esetében
óriási előnyt jelent. A gyógyászati technológiák területén gyakran
készítenek foghidakat kobalt-króm ötvözetekből, az erőművekhez és
turbinákhoz pedig a nikkelötvözetek az ideálisak, hiszen akár 600 fokos
hőmérsékletig ellenállnak a korróziónak. A gyakran használt egyéb
anyagok közé tartozik a rozsdamentes acél, a szerszámacél – és néha
még az arany is. Természetesen Joachim Behmnek is megvan a kedvenc
pora: az Inconel 718. „Mert olyan jól folyik.”

A raktárpolcokon és a szekrényekben rakatokban állnak a portartályok.
Ezeknek a tartalmát vizsgálják a Materials csoport tagjai a TRUMPF saját
porlaboratóriumában. A tulajdonságok teljes elemzéséhez
próbaalkatrészeket is nyomtattatnak, amelyeket felvágnak és mikroszkóp
alatt vizsgálnak – többek között a porozitásuk és a tömegük érdekli a
szakembereket. A gépszakértők számos kísérlet után határozzák meg
minden porhoz a megfelelő paramétereket. Ezek mutatják, hogy milyen
gépbeállítások, például milyen lézerteljesítmény vagy folyamatsebesség
mellett viselkedik a legjobban a por.

Sorozatgyártásba kerül a nyomtatás

Folynia kell

A fémek 3D-nyomtatását régebben főként a rapid prototyping
eljáráshoz, vagyis a gyors prototípusgyártáshoz használták, mert néhány
nap alatt el lehetett jutni az ötlettől a kész alkatrészig. Ma már
a sorozatgyártás van előtérben. Különösen a kisszériás gyártásra alkalmas
a technológia, mivel az Additive Manufacturing esetében nincs szükség
speciális szerszámokra, hanem különböző programok segítségével
mindent ki lehet nyomtatni az alapgépen. Ez különösen nyereségessé
teszi a technológiát. Emellett igen bonyolult, tetszőleges üregekkel
rendelkező alkatrészek is felépíthetők – minden többletköltség nélkül.
Az anyag csak oda kerül, ahol ténylegesen szükség is van rá. „Minél több
az üreg, annál gazdaságosabb a 3D-nyomtatás, mert annál kevesebb
porra van szükség”, magyarázza Behm.

FÉNYKÉPEK: Niels Schubert

Az első TRUMPF standardporok szeptember 1. óta kaphatók. A porokat
a legkülönbözőbb szakágakban tevékenykedő ügyfelek vásárolják.
A megfelelő paraméterekkel és természetesen a megfelelő TruPrint
géppel kombinálva a jövő alkatrészei készülnek. Joachim Behm nagy
előrelépésnek tartja ezt a technológiát: „A Laser Metal Fusion
segítségével olyan dolgokat lehet ma egyszerűen megvalósítani,
amelyeket régen lehetetlennek tartottunk. Így teljesen új
gondolkodásmódok alakulnak ki – ez a nyitottság pontosan az, amire
szükségünk van.”

A Materials csapat jelenleg azon dolgozik, hogy a következő
hónapokban és években még több olyan fémport dobjon a piacra,
amelyek optimálisak TRUMPF gépekkel végzett LMF-eljárásokhoz.
Nagy erőbedobással és még több szenvedéllyel, mert Joachim Behm
számára a porokkal végzett tevékenység több, mint egy egyszerű
munka: „Nagyon jó érzés azt látni, hogy a korábban részleteiben
tanulmányozott és vizsgált porból valami teljesen új jön létre.”
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TEC+

Innovációk, technológiák és jövőtrendek.

Automatikus
menetvágás

Az új lézerhegesztő cella:
TruLaser Weld 5000

A menetvágási technológiacsomaggal felszerelt

Az új TruLaser Weld 5000 segítségével olyan

munkaigény pedig csökkenthető. A kezelés

Még jobb felületminőség, mint az eddigi

TruLaser Tube 7000 most a menetet is

könnyen vághat bele a lézeres hegesztésbe,

is kellemesebbé válik. Az állapotmonitor

MultiToolnál. Ezt ígéri a TRUMPF

automatikusan kialakítja a csövön – egy

mint még soha. A kezdetekhez az új

például megjeleníti a kezelő számára

lenyomatmentes MultiTool szerszáma. Mivel

a lézeres vágófej közelében elhelyezett

FusionLine lézeres hegesztési technológia

a folyamatban lévő termelés legfontosabb

a gép visszatartja a nem használt

NC-vezérlésű orsó és szerszámcserélő

nyújt segítséget. A technológia lehetővé

adatait, valamint élő képet ad a készülék

bélyegeket, lenyomatmentes stancolásokat

segítségével. Az új opció kis falvastagság

teszi, hogy hegesztés közben kiegyenlítsük

belsejéről. A külső megjelenés tekintetében

tud készíteni – még a vékony lemezeknél is.

esetén lehetővé teszi a folyatófúrást

az alkatrészek egyenetlenségeit, és akár

a TRUMPF a jellegzetes Cube Designt

A matrica vágólemezei és a

és a forgácsmentes menetkialakítást,

1 mm széles réseket is áthidaljunk. Az új

alkalmazza, a TruLaser Cellnél már jól bevált

bélyegkiosztáshoz illesztett, speciális

valamint nagyobb falvastagság esetén

eljárás a lézer, a sugárvezetés, az optika

státuszfényekkel együtt.

bevonatú lehúzók ráadásul arról

a menetvágást. Így nincs szükség

és a hegesztőhuzal-adagolás optimálisan

u

további folyamatlépésekre más gépeken.

összehangolt kombinációjára épül. A gép

a felső, mind az alsó oldalán hibátlan legyen

A menetvágási technológiacsomag

ezenfelül egy mozgatható fúvókával is

az eredmény.

ezért minimálisra csökkenti az alkatrészek

rendelkezik a védőgáz hozzávezetéséhez,

nehézkes kezelését, valamint még

amellyel gyorsítható a hegesztési folyamat,

biztonságosabbá és gyorsabbá teszi

a programozási és a befogástechnikai

a gyártási folyamatot.

Maximális
felületminőség

www.trumpf.info/4ck8bq

is gondoskodnak, hogy a lemeznek mind

FÉNYKÉP: Christian Stoll

SHORT
CUTS

Amikor a műszaki alkotásból művészet lesz. A TRUe minden egyes kiadása más és más megvilágításban mutat be kiválasztott alkatrészeket. Ebben a kiadásban egy ZnSe nagynyomású lencse
a főszereplő, ahogyan még senki sem látta. Christian Stoll fényképész kivette a TRUMPF alkatrészt a megszokott környezetéből, és teljesen új jelenetet alkotott neki.
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Bolondokról és tehetségekről

Aki minden irányba nyitott, annak a szomszédom szerint
nem lehet ki a négy kereke. Ez az egyike azon
sziklaszilárd meggyőződéssel vallott bölcsességeinek,
amelyeket a közös esti grillpartikon szívesen megoszt
másokkal. Az állandóan új befolyások és ötletek szerinte
teljesen összezavarják az embert. A legjobb példája az út
túloldalán lakó szomszédunk: Amikor csak ideje engedi,
a garázsában barkácsol, és fáradhatatlanul új dolgokkal
rukkol elő. Nemrég telepített egy napelemes rendszert
a háza tetejére, a garázsa előtt pedig újabban egy
háromkerekű elektromos jármű áll, amely úgy néz ki,
mint egy felnőtteknek szánt pedálos autó, de
valószínűleg annak sokszorosába került.
Irigylem a szinte gyermeki kíváncsiságát. A nyitottság
a tanulás feltétele, az „ismerjük már, nem kell még egy”
hozzáállás ezzel szemben a begyöpösödés első riasztó
jele. A kíváncsiság azonban törvényszerűen azt is
eredményezi, hogy az ember időnként pórul jár, hiszen
ami újnak és izgalmasnak tűnik, az ettől még nem lesz
automatikusan jó is.
A fent említett szomszédunk például a múltkor lerobbant
az elektromos járgányával, amikor lezárták az elkerülő
utunkat, az elektromos járművének akkumulátora pedig
megadta magát a váratlanul hosszú kerülő úton. Gyalog,
leizzadva érkezett haza, és biztos lehetett a szomszédság
gúnyos tekinteteiben. Nem vallott kudarcot, hanem csak
megint kipróbált valami újat, ami történetesen nem
sikerült, szokta viszonozni a gúnyos megjegyzéseinkre.

A kudarc a nyitottság testvére, és különösen akkor
vallunk kudarcot, amikor alapvetően biztosak vagyunk
a dolgunkban. Daniel Gilbert harvardi pszichológus
a „Belebotlunk a szerencsénkbe” című könyvében leírja,
hogy miért történik az életben minden másképp, mint
ahogyan azt gondolnánk. A fő ok: „Hajlamosak vagyunk
arra, hogy a jövőt úgy képzeljük el, mint a jelent, csak egy
váratlan fordulattal. Ezért a jövő az elképzelésünkben
törvényszerűen a jelen enyhén eltorzult változataként
jelenik meg.”
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TRU
A LEMEZSZAKÉRTŐK MAGAZINJA

01
Shijiazhuang
Hogyan alakítja egy bátor
vállalkozó teljesen
automatizálva a jövőt

01#2016 NYITOTTSÁG

NYITOTTSÁG

A mondás eredetileg Benjamin Franklintől származik.
Ő volt ugyebár az az ezermester, akinek az amerikai
Függetlenségi Nyilatkozat mellett mindenféle hasznos
találmányt köszönhetünk, például a villámhárítót,
a bifokális szemüveget és a rugalmas húgyúti katétert.
Az újszerű, különösen hatékonynak vélt fatüzelésű
kályhájával azonban a magas hőfokok helyett inkább
csak jelentős pénzügyi veszteségeket produkált.

02
Rosheim
A lézer az élete:
Így lesz a valódi
szenvedélyből haladás

01#2016 NYITOTTSÁG
03
Baiersdorf
Apákról, fiaikról és robotokról:
Hogyan lehet a tesztügyfeleket
meggyőzni

04
Ditzingen
Hogyan válhat a lehetetlen
lehetségessé – forradalmi
megoldások a TRUMPF-tól

A jövő azonban általában nem igazodik az
elképzeléseinkhez: nem tudjuk, hogy mi vár ránk.
Ami a jövővel kapcsolatos döntéseinknek a találati
pontosságát illeti, az leginkább egy olyan tüzérhez
hasonlítható, aki bebetonozott ágyúval próbál egy igen
mozgékony célt eltalálni – és mindig meglepődik azon,
hogy milyen ritkán jön össze neki a telitalálat.
Ebből a felismerésből két nagyon különböző
következtetést vonhatunk le: Az ember vagy befalazza
magát egy „régen minden jobb volt” tudatba, vagy
nyitott marad az izgalmas, őrült, felesleges és lenyűgöző
új dolgokra, amelyekről ma még nem is tudjuk, hogy
holnap ezekkel fogunk már foglalkozni.
Ehhez gyakran egy rendes adag bátorság kell.
A bátorságunk azonban gyakorlatilag minden esetben
elnyeri a jutalmát az új felismerések formájában.
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