
Uitnodiging voor 
de opening en 
open huis bij
DECKEL MAHO 
Seebach

www.dmgmoriseiki.com

van 16 t / m 20 oktober 2012

Dinsdag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

Zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur

roadshow 2012  
Seminars live in Seebach:

+  dMU 40 eVo linear 
+  dMU 65 Fd monoBLoCK®  
+  NLX2500sY



Hartelijk welkom bij 
DECKEL MAHO 
in Seebach
van 16 t / m 20 oktober 2012

Vier samen met ons op 16.10.2012 om 10.00 uur de opening van het nieuwe  

technologiecentrum en beleef live tijdens ons open huis van 16 t / m 20 oktober  

hightech-oplossingen voor hoogste productiviteit en procesveiligheid!

In ons moderne productiecentrum presenteren wij u toekomstige technologieën  

en innovaties 2012 voor verschillende industrieën en toepassingen, het uitgebreide 

programma van dMg / Mori seiKi LifeCycle services alsmede drie dMg / Mori 

seiKi roadshows met de DMU 40 eVo linear, de DMU 65 FD monoBLOCK® en de 

universele draaimachine NLX2500SY.

wij kijken uit naar uw bezoek!

het dMg /Mori seiKi team.

OpENINGStijDEN: 

DINSDAG T / M VRijDAG   

VAN 09.00 TOT 17.00 UUR

ZATERDAG VAN 09.00 TOT 12.00 UUR 

Uitbreiding bij DECKEL MAHO Seebach –
„Technologiecentrum“ met meer dan 
10.500 m² extra ruimte voor montage, 
logistiek en ontwikkeling.



LifeCycle Services
Wereldwijd netwerk – snel ter plaatse

powertooLs / dMg proCesKeteN

Van het idee tot het afgewerkte werk- 

stuk. Beleef de DMG procesketen live 

aan de DMU 60 eVo linear.

gereedsChapVooriNsteLLiNg

Wij bieden voor alle gereedschapmaten 

en machine-omstandigheden de 

perfecte oplossing.

aUtoMatiseriNg

Wij bieden een verscheidenheid aan 

oplossingen voor automatisering van  

uw DMG of MORI SEIKI machine. 

 + SNEL

 + COMPETENT

 + INDIVIDUEEL

 + 24 / 7 SERVICE HOtLINE 
+31 (0) 20 200 81 83 

LiVe op het opeN hUis iN seeBaCh:



 ultrasonic

+ ultrasonic: 
 Ultrasonic 20

 ecoline

+ ctx ecoline // cnc-universele
 draaimachine: 
 CTX 510 ecoline

+ dmu ecoline // cnc-universele
 freesmachine: 
 DMU 50 ecoline

+ dmc v ecoline // verticaal-
 bewerkingscentrum: 
 DMC 635 V ecoline

+ milltap:  
 MILLTAP 700

 lifecycle services

+ microset:  
 VIO 20 | 50 linear
 UNO 115 ecoline
 VIO 210 MV III

+ automatisering: 
 WH 10 top aan CTX beta 800
 WH 10 aan DMC 835 V
 PH 150 | 8 aan HSC 75 linear

Wij tonen u 32 Hightech-machines onder spaan.

+ dmu evolution // cnc-universele
 freesmachines voor de 5-zijden- / 
 5-assen-bewerking: 
 DMU 40 eVo linear roadshow   
 DMU 40 eVo (palletwisselaar) innovatie 2012 
 DMU 60 eVo linear
 DMU 80 eVo FD
 DMU 100 eVo linear
 
+ dmc u // cnc-universele  
 freesmachine voor de 5-zijden- /  
 5-assen-bewerking met  
 palletwisselaar: 
 DMC 80 FD duoBLOCK®

+ dmc v / nvx // verticaal-
 bewerkingscentra: 
 DMC 635 V
 DMC 835 V met WH 10
 NVX5080/20

+ dmc h / nhx // horizontale  
 bewerkingscentra: 
 DMC 60 H linear  innovatie 2012
 NHX4000

+ hsc // high-speed-cutting 
 precisiecentra: 
 HSC 55 linear
 HSC 75 linear met PH 150 | 8

 draai-technologie

+  nef / ctx / nlx // cnc-universele 
 draaimachines:
 NEF 400 
 CTX alpha 500
 CTX beta 800 met WH 10 top
 NLX2500SY roadshow

+  ctx tc / ntx // turn & mill 
 compleetbewerking:
 CTX beta 1250 TC
 NTX1000SZM innovatie 2012

+  nzx // multi-assen-draaicentrum:
 NZX2000/800SY

+  sprint // cnc-automatendraaien: 
 SPRINT 50  innovatie 2012

 frees-technologie

+ dmu // cnc-universele 
 freesmachines: 
 DMU 50
 DMU 70
 DMC 65 monoBLOCK®

 DMU 65 FD monoBLOCK® roadshow

+ dmf // machines met beweegbare staander: 
 DMF 260 | 11 FD
 DMF 260 | 7  innovatie 2012



prograMMa-roadshow

DMU 40 eVo linear
CNC-universele freesmachine voor de 5-assen simultaanbewerkingVergroot uw kennis o.l.v. vakmensen

prograMMa-highLights

 + 5-assen bewerking met zwenkrondtafel en lineaire aandrijvingen.

 + Hoogste stabiliteit en minder plaatsruimte door geoptimaliseerd 
Gantry ontwerp.

 + Eenvoudige, tijdbesparende CAM-programmering door  
geautomatiseerde en intelligente functies.

 + Volautomatische botsingcontrole en het vermijden van  
botsingen voor hoogste proceszekerheid.

 + Efficiënt, betrouwbaar en nauwkeurig produceren –  
de krachtige besturing van HEIDENHAIN: iTNC530.

 + Nauwkeurige gereedschapklemming, krimp- en balanceertechniek.

 + Zeer efficiënte en gelijktijdig veilige bewerking door het gebruik 
van nieuw ontwikkelde boor- en freesgereedschappen.

Bezoek onze unieke technologieseminars met  
lezingen van onze partners, live demonstraties  
aan de machines en discussies met deskundigen.

 + roadshow // dMU 40 eVo linear: 
woensdag 17 oktober 2012 van 09.00 tot 15.30 uur

 + roadshow // dMU 65 Fd monoBLoCK®: 

donderdag 18 oktober 2012 van 09.30 tot 16.00 uur

 + roadshow // NLX2500sY: 
vrijdag 19 oktober 2012 van 9.30 tot 15.00 uur



DMU 65 FD monoBLOCK®

Modernste freestechnologie voor de complete bewerking

NLX2500SY
Pure technologie en precisiedraaiwerk

prograMMa-highLights

 + Minimale doorlooptijden door frezen en draaien in één opspanning.

 + NX CAM – slimmere beslissingen. Betere producten.

 + SINUMERIK 840D solutionline, de perfecte CNC apparatuur 
alsmede SINUMERIK MDynamics, het nieuwe frees-technologie-
pakket voor beste oppervlakken bij maximale productiviteit.

 + Innovatie spantechniek en gereedschap klemsystemen.

 + Integrale gereedschap- en bekledingsoplossingen  
op industriële schaal.

 + Met moderne, steek- draaigereedschappen en innovatieve 
geometrieën in de interne- en externe bewerking.

 + Spiegleuf- en profielstoten economisch en succesvol in  
de complete bewerking.

prograMMa-highLights

 + Complete bewerking op hoofd- en tegenspil.

 + Tandwielfrezen met afwikkelfrees-functie (polygon cutting).

 + Houder met hoog verspaanvermogen en lange levensduur voor 
hogere productiviteit: werkstukken zeer nauwkeurig en efficiënt 
vervaardigen.

 + Maximale productiviteit bij draai- en freesbewerking door een 
hoogst innovatie CVD-AI203- bekledingstechnologie.

 + Hoogste proceszekerheid en precisie bij grote boordieptes.

 + Moderne steek-, draaigereedschappen en innovatieve  
geometrieën in de interne- en externe bewerking.

 + Spiegleuf- en profielstoten economisch en succesvol in  
de complete bewerking.



Faxantwoord +31 (0) 318 524 525

 Ja ik kom / wij komen met     

 perso(o)n / en naar het open huis  

 DECKEL MAHO Seebach op: 

  Dinsdag, 16. 10. 2012 

  Woensdag, 17. 10. 2012 

  Donderdag, 18. 10. 2012 

  Vrijdag, 19. 10. 2012 

  Zaterdag, 20. 10. 2012

 

 Ik heb interesse in de volgende producten:  

  

 

 Ik kom niet naar het open huis van  

 DECKEL MAHO Seebach, graag  

 contact met mij opnemen over:  

 

 Jai k kom met    perso(o)n / en naar de  

 volgende Roadshow / Roadshows: 

  Woensdag, 17. 10. 2012, DMU 40 eVo linear 

  Donderdag, 18. 10. 2012, DMU 65 FD monoBLOCK® 

  Vrijdag, 19. 10. 2012, NLX2500SY

Klant-Nr.

Firma

Naam / Voorletters

Straat

Postcode / plaats

Telefoon

Fax

Email

Open huis DECKEL MAHO Seebach van 16 t / m 20 oktober 2012
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DMG / MORI SEIKI BENELUX B.V.
Nederland: Wageningselaan 48, NL-3903 LA Veenendaal, Tel.: +31 (0) 318 - 55 76 11, Fax: +31 (0) 318 - 52 44 29
Belgium: Hermesstraat 4B, B-1930 Zaventem, Tel.: +32 (0) 2 / 7 12 10 - 90, Fax: +32 (0) 2 / 7 12 10 - 99
info@dmgmoriseiki.com, www.dmgmoriseiki.com

Locatie Seebach
DECKEL MAHO Seebach GmbH
Industriestraße, 99846 Seebach (Wartburgkreis)

Open huis  
DECKEL MAHO  
in Seebach
16 t / M 20 OKtOBER 2012 

DINSDAG TOT VRijDAG VAN 09.00 TOT 17.00 UUR

ZATERDAG VAN 09.00 TOT 12.00 UUR 
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