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Wprowadzenie

Tradycyjnie już w styczniu, czołowa 
wskali światowej firma obrabiarkowa 
DMG MORI zorganizowała w swojej 

Firma DMG MORI to ścisła czołówka wśród producentów obrabiarek. Ta międzynarodowa firma w jednym ze swoich 
zakładów w Pfronten co roku organizuje imprezę, na której prezentuje nowe obrabiarki. Zaproszeni goście mogą 
zapoznać się z zakładem, a także z jego produktami. W artykule przedstawiono wrażenia uczestnika tegorocznej edycji 
imprezy.

Nowości 2019 roku

Jak co roku impreza stanowi okazję aby 
zaprezentować nowe obrabiarki. W tym 
roku były to dwa centra obróbkowe: 

• Lasertec 125 Shape,

• DMP 70.

Po powitaniu przybyłych odbyła się 
konferencja prasowa, w której ze strony 
organizatorów udział wzięli: Masahiko 
Mori – prezydent i Christian Thönes – 
prezes Zarządu DMG MORI (fot. 1), a więc 
członkowie ścisłego kierownictwa firmy, 
co świadczy o tym, że przykłada ona dużą 
wagę do tej, organizowanej corocznie 
imprezy.

Omówili dokonania DMG MORI w ostat-
nim roku, przedstawili także zamierze-
nia na przyszłość, tę bliższą i dalszą. 
Wkońcowej części konferencji prasowej 
odpowiadali Oni na pytania licznych jej 
uczestników. Dotyczyły one w szczegól-
ności prezentowanych nowych modeli 
obrabiarek (Lasertec 125 Shape i DMU70) 
lecz także wsparcia klientów przez eks-
pertów DMG MORI ds. aplikacji w zarzą-
dzaniu danymi obróbkowymi i ich wy-
korzystaniem w procesach technologicz-
nych realizowanych na obrabiarkach 
DMG MORI.

Nowe maszyny  

Po konferencji, przedstawiciele prasy zo-
stali zaproszeni do zwiedzenia zakładu 
wtowarzystwie pracowników zakładu, 
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zredaktorów działowych kwartalnika 
OBROBKA METALU.

DMG MORI to producent całej gamy ob-
rabiarek realizujących obróbkę różnymi 

siedzibie w Pfronten kilkudniową impre-
zę, nazywaną Open House. Pierwszego 
dnia przeznaczona była ona dla przed-
stawicieli prasy technicznej z całego świa-
ta. Wśród zaproszonych gości był także 
autor niniejszego opracowania – jeden 

technikami: od obróbki ubytkowej, po-
przez bezubytkową, do obróbki przyros-
towej. Liczne są także przykłady obrabia-
rek, w których podstawowy proces ob-
róbki wspomagany jest innym, zwiększa-
jąc tym samym efektywność procesu.

Fot. 1. Odpowiedzi na pytania udzielają Panowie: Masahiko MORI i Christian THÖNES
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Druga z prezentowanych nowości – 
 centrum obróbkowe DMP 70 (fot.4), 

to obrabiarka o dużej zwartości struk-
tury konstrukcyjnej dzięki czemu zajmuje 

2tylko 4,2 m, przy ruchach roboczych w 

osiach X/Y/Z odpowiednio: 700/420/380 
mm. Charakteryzuje się dużą ich pręd-
kością (do 60 m/min) i dynamiką (do 2g). 
Prędkość obrotowa wrzeciona w stan-
dardowej wersji obrabiarki wynosi 10.000 
obr/min. Sztywność obrabiarki oraz spec-
jalny układ chłodzenia, w połączeniu ze 

podczas którego zaprezentowano, m.in. 
wspomniane nowe opracowania firmy.

Pierwszym z nich było centrum obrób-
kowe Lasertec 125 Shape (fot.2). Jest 
to obrabiarka do obróbki elementów 
dużych. Na stole obrotowym o średnicy 
1250 mm można mocować element ob-
rabiany o wysokości do 790 mm i masie 
do 2600 kg. Maksymalne przemiesz-
czenia robocze w osiach X/Y/Z wynoszą 
odpowiednio: 1335/1250/900 mm. 
Obrabiarka jest wyposażona w nano-
sekundowy laser światłowodowy o mocy 
100 W. Dzięki sterowaniu CELOS i syn-
ergetycznemu wspomaganiu obróbki 
skrawaniem wiązką fotonów, możliwa 
jest bardzo dokładna i powtarzalna ob-
róbka w 5 osiach powierzchni, nawet 
ozłożonej geometrycznie strukturze, 
włącznie z ich teksturą (fot. 3). Jest to 
szczególnie przydatne w procesie 
wytwórczym form. 

stabilnością termiczną obrabiarki za-
pewnia dużą dokładność obróbki i pow-
tarzalność wymiarową. Wyposażona jest 
ona w 15-pozycyjny magazyn narzędzi, 
opcjonalnie może to być magazyn 
25-pozycyjny.

Podczas zwiedzania można było oczy-
wiście zobaczyć nie tylko nowości lecz 
także inne obrabiarki i ich wyposażenie 
aktualnie będące w fazie produkcji. 
Towarzyszyły temu dyskusje i liczne pyta-
nia, co można zauważyć na fot. 5.

Wieczorem, organizatorzy zaprosili przed-
stawicieli prasy na kolację, podczas której 
można było porozmawiać nie tylko z re-
daktorami czasopism technicznych z innych 

krajów, lecz także z pracownikami firmy 
DMG MORI, którzy również byli na niej 
obecni. Po kolacji jej uczestnicy zmęczeni 
lecz zadowoleni zostali odwiezieni do 
hoteli – grupa z Polski do hotelu znaj-
dującego się w malowniczo położonej na 
skraju Alp miejscowości Füssen.

Podsumowanie

Na podstawie wizyty w zakładzie DMG 
MORI w Pfrontem, można z całym prze-
konaniem stwierdzić, że zorganizowana 
impreza była bardzo udana. W pełni 
potwierdziła ona wiodącą rolę firmy 
DMG MORI wśród producentów obrabia-
rek na świecie. Z wypowiedzi kierownic-
twa firmy można wnioskować ponadto, 
że pozycja taka jest trwała, gdyż w DMG 
MORI dużą wagę przykłada się inno-
wacyjności produkcji. Monitoruje się tak-
że potrzeby rynku i szybko na nie reaguje, 
wprowadzając do swojej oferty nowe 
obrabiarki.

Fot. 3. Obróbka na obrabiarce Lasertec 125 jest 
wspomagana laserem 

Fot. 5. Ożywiona dyskusja toczyła się praktycznie przy każdym eksponowanym obiekcie
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Fot. 6. Autor – przedstawiciel kwartalnika 
Obróbka Metalu, podczas zwiedzania

Fot. 4. Obrabiarka DMP 70 – gdy brakuje 
miejsca 

Fot. 2. Obrabiarka Lasertec 125 Shape – do 
obróbki elementów dużych 


