
Uitnodiging voor 
het open huis van
DMG / MORI SEIKI
Bij GILDEMEISTER 
in Bielefeld

www.dmgmoriseiki.com

04 t/m 08 juni 2013

DINSDAG TOT VRIJDAG VAN 9:00 – 17:00 uuR

ZATERDAG VAN 9:00 – 14:00 uuR

Ongeveer 35 machInes LIve 
Onder sPaan

+  de nieuwe CTV 160 voor de productie: 
3 CTV machines live

+  8 Technologie- en automatiseringsoplos-
singen voor de onbemande productie

+   7 Turn & Mill machines voor de 6-zijdige 
compleetbewerking



 

 
vergroot uw kennis o.l.v. deskundigen

DMG / MORI SEIKI
Technologie seminars.
Met onze technologie seminars laten  

wij u kennis maken met toekomstige techno- 

logieën voor het optimaliseren van de 

productie van de werkvoorbereiding tot aan 

het geautomatiseerde productieproces.

seminar tc: 5-assig draaien
04 & 07.06.2013 | 13:00 tot 15:00 uur 

6-zijdige complete bewerking van complexe 

werkstukken: van het 5-assige universele draaien 

tot aan het 5-assige productiedraaien van grotere 

aantallen door inzet van een extra revolver.

seminar automatisering
05.06. 2013 | 10:00 tot 12:30 uur

Trends en innovaties in de automatisering van 

gereedschapmachines. Vanaf standaardautomati-

sering tot aan flexibele productiecellen en 

productielijnen. Mogelijkheden voor verbetering 

van de productiviteit en kwaliteit.

seminar energy solutions 
05.06.2013 | 12:30 tot 16:00 uur

„Energie-efficiëntie in ondernemingen“ incl. 

bezichtiging van het energiepark.

“flexibele financiering
rechtstreeks van de fabrikant”  
05 & 06.06.2013 | 14:30 tot 15:30 uur

Presentatie van flexibele financieringsoplossingen, 

bijv. projectgebonden financiering met een korte 

looptijd, of lange-termijn investeringen voor 

aanvulling c.q. modernisering van het machine-

park op basis van praktijkvoorbeelden.

roadshow productiedraaien
04 & 05.06.2013 | 9:30 tot 16:00 uur

+  04.06.2013: complete bewerking van 

klauwdelen op de CTX beta 800 4a met 

TWIN-concept, incl. geïntegreerde handling.

+  05.06.2013: Hoogproductieve stangen- 

bewerking met 3 revolvers op de Sprint 50  

NEXT GENERATION.

roadshow nlx 
06.06.2013 | 9:30 tot 15:00 uur

NLX2500SY/700 – complete bewerking van 

complexe componenten door tegenspil en Y-as.

ctv-technologiedag
06.06.2013 | 10:00 tot 16:00 uur

Integrale technologie competentie, van de 

programmering, via intelligente spanmiddelen, 

naar innovatieve oplossingen zoals het verticale 

5-assige draaien. Gastsprekers bijv. gebruik  

van verticale draaimachines in de automobielin-

dustrie (VW).



 

 

Ons concept: energie lokaal produceren, opslaan  
en gebruiken.
Na uitvoering van een energie-efficiëntie-analyse 
bespaart GILDEMEISTER tot 25% van de energie-
kosten! Daarnaast wordt in Bielefeld jaarlijks ca. 
1 mw stroom uit zon en wind zelf geproduceerd  
en verbruikt. Daarmee wordt rond € 280.000,00 per 
jaar bespaard door minder externe stroomafname, 
verhoging van het eigengebruik en aftopping van 
piekbelasting.
Daarnaast worden gevoelige gebieden, zoals de 
IT-centrale met zelf geproduceerde energie uit  
de CellCube energie ondersteunt. GILDEMEISTER 
energy solutions biedt efficiënte energie-oplossingen 
voor elke onderneming. Spreek ons aan – wij  
bieden u tijdens het open huis in Bielefeld graag  
een pasklare oplossing voor uw bedrijf !

Aanmelden onder: tel. +49 (0) 931 250 64-120,  
fax aan +49 (0) 931 250 64-102,  
of energysolutions@gildemeister.com.
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   8 Ieder uur  
een rondleiding  

in het energy 
solutions  

Park!

gildemeister energy solutions park bielefeld

rendement

 + totaalvermogen ca. 1 MWh per jaar

 + 815.000 kWh per jaar

 + besparing van 520.000 kg CO2

energy park bielefeld omvat

Het energieproject van GILDEMEISTER

seminar “energie-efficiëntie in het  
bedrijfsleven”

op 5 juni 2013 van 12.30 – 16.00 uur in Bielefeld 
inclusief een bezoek aan het energy solutions park.

perfect overzicht

Met monitoring- en controle- 
functies. De gehele installatie 
is voorzien van de nieuwe 
monitoringsoftware, die een 
compleet overzicht over de 
actuele operationele gege-
vens garandeert. Geïntegreer-
de informatiesystemen zijn  
op diverse locaties binnen  
het GILDEMEISTER energy  
solutions Parks geïnstalleerd.

 1  13 × SunCarrier 250 (483 kWp)

 2  86 × SunCarrier 22 (237 kWp)

 3  6 × SunCarrier Fixed (37 kW)

 4  3 x Dakterras (28 kWp)

 5  4 × WindCarrier (40kW)

 6  2 × CellCube FB 10-100

 7  1 × CellCube FB 200-400

 8  E-tankstation en fietsenstalling
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locatie bielefeld
DMG / MORI SEIKI Bielefeld GmbH
Gildemeisterstraße 60, D-33689 Bielefeld
Tel.: +49 (0) 52 05 / 74-40 00, Fax: +49 (0) 52 05 / 74 - 40 40

04 t/m 08 juni 2013
dinsdag tot vrijdag 9:00 – 17:00 uur
zaterdag 9:00 – 14:00 uur



DMG / MORI SEIKI LifeCycle Services – live in Bielefeld

optimaliseren van de productiviteit – levensduur verlengen

gereedschaPvOOrInsteLLIng

Wij bieden voor alle gereedschappen en 

machine-omstandigheden de perfecte 

oplossing.

gebrauchtmaschInen

Gecertificeerde gebruikte machines voor  

elk budget. Alle aanbiedingen onder: 

cnc-scout.dmgmoriseiki.com

sOftware / PrOcesketen

Van idee tot eindproduct. Ervaar de 

procesketen live aan de CTX gamma  

2000 TC.

sOftware / messenger

Permanente online-bewaking van DMG  

en MORI SEIKI machines. Hogere 

aantallen door verminderde uitvaltijden.

traInIng

Modulair en praktijkgerichte opleiding in 

het programmeren, inrichten en bedienen 

van DMG en MORI SEIKI machines.

1:1 sImuLatIe

sPILservIce

Rechtstreeks van de fabrikant voor alle 

DMG en MORI SEIKI machines. Directe 

hulp via ruilspil-service of nauwkeurige 

reparaties.



Ervaar een hightech-zomer met klasse! Van 4 t/m 8 juni nodigt DMG/MORI SEIKI u uit 
voor het traditionele open huis in bielefeld en kijkt uit naar uw bezoek.

Op 3.000 m2 presenteren wij u 35 hoogproductieve draai- en freesmachines live onder 
spaan met een bijzondere nadruk op het verticale productiedraaien en het 5-assige 
draaien op onze turn&mill machines.

Met de nadruk op automatiseringsoplossingen wacht u voor het eerst een eigen aparte 
expositieruimte met 8 systeemoplossingen voor maximale productiviteit.

ervaar de geselecteerde afdelingen live – alle belangstellenden bieden wij een  
exclusieve kijk achter de schermen van DMG/MORI SEIKI, zoals bijv. de nieuwe lopende 
band montage voor de universele draaimachines NEF en CTX. Tijdens de dagelijkse 
rondleidingen is het tevens mogelijk om het geavanceerde energie-park te bezichtigen.

Wij verheugen ons op uw bezoek!

het dmg/mOrI seIkI team

Hartelijk welkom bij
DMG / MORI SEIKI in Bielefeld.

openingstijden:
dinsdag tot vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur
zaterdag van 09:00 tot 14:00 uur

4 t/m 8 juni 2013

nlx4000ay/750

 + vlakgeleiding in alle assen

 + geïntegreerd koelmiddelsysteem in het  machine  

bed voor verbeterde thermische stabiliteit (optie)

 + verkrijgbaar in verschillende  uitvoeringen  

(bijv. met direct aangedreven gereedschappen, Y-as, 

krachtige tegenspil)

 + MAPPS IV met 19" TFT-display

dmc 60 h linear   

 + dynamische machine met 100 mtr./min. ijlgang,  

1g versnelling 2,2 s span-tot-span-tijd

 + lineaire aandrijving in X, Y, Z met 60 maanden 

garantie

 + 15,6 m2 ruimte met palletwisselaar

 + wielmagazijn met tot 303 gereedschappen (optie)



 
 

nIeuw: CTV 160 –  
De productiemachine

 + De nummer 1 in werkstuk grootte en opslagcapaciteit  
in de kleinste ruimte: 22 × ø160 × 160 mm of 37 × ø 85  
× 160 mm

 + Slechts 12,1 opstelruimte incl. automatisering en 
spanentransporteur

 + Machine met automatisering als sleepprisma band in 
standaard

 + Productie geoptimaliseerd STEALTH-ontwerp met 
geïntegreerd DMG SLIMline® - 15" panel

 + TRANSLINE beschikbaar vanaf 4e kwartaal 2013

vanaf € 149.000,00

universeel draaien

nef: NEF 400

nlx: NLX2500SY/700, NLX2500SY/700 met WH 10 top  

(automatisering / roadshow), NLX4000AY/750

ctx: CTX alpha 500 met WH 3 (automatisering), CTX beta 800,  

CTX beta 800 met WH 10 top (automatisering), CTX beta 2000

productiedraaien

ctx (twin): CTX beta 800 4A met geïntegreerde handling 

(automatisering / roadshow)

nzx: NZX2500/1000Y

verticaal: CTV 160, CTV 160 met WH 3 u, CTV 250 DF

automatendraaien: SPRINT 50-2T, SPRINT 50-3T  

(roadshow), SPRINT 20 I 8 linear

LIve



ctx beta 1250 tc ctx beta 1250 tc met wh top linear ctx gamma 2000 tc

LIve aan de  
ct X beta 1250 tc 4a

 + exclusieve DMG technologiecycli

 + eenvoudige invoer van parameters 
in een grafisch geleide dialoog

 + voorgefabriceerde invoermaskers, 
eenvoudig te leren, nauwelijks 
programmeerkennis nodig

 + geen gecompliceerde DIN- 
programmering

tot 60% 
kortere 
program-
meertijd

Het volledige spectrum van de 6-zijdige com-
pleetbewerking op 7 Turn&Mill machines.

 + doorloopregeleenheid, hydraulisch

 + Ø 140 × 160 mm, en-aw 7075

 + hogesnelheidsfrezen

 + vermogensdraaien met 770 nm 

en  vermogensfrezen met 105 nm

 + 6-zijdige compleetbewerking

 + sproeikop, hydraulisch 

140 × 160 mm, EN-AW 7075

 + 5-assige simultane bewerking

 + vermogensdraaien met 770 nm

 + 6-zijdige compleetbewerking incl. 

volautomatische werkstuk invoer  

en ontlading

 + luchtremaansluiting, Aerospace  

Ø 200 × 350 mm, CK45

 + excentrisch draaien

 + 6-zijdige compleetbewerking en 

vermogensdraaien met 2.200 nm

5-assig universeel draaien

ntx: NTX1000

ctx: CTX beta 1250 TC, CTX beta 1250 TC met WH top linear, 

CTX gamma 2000 TC, CTX gamma 3000 TC met Capto C8

5-assig productiedraaien

ctx: CTX beta 1250 TC 4A, CTX gamma 1250 TC 4A

life cycle services

microset: uNO ecoline, VIO 210, VIO linear,  

VIO linear toolshrink, VIO tool dynamic, Power Clamp,  

DMG / MORI SEIKI Equator

software: DMG procesketen (LIVE aan de

CTX gamma 2000 TC), technologiecycli

(LIVE aan de CTX beta 1250 TC 4A)



8 Technologie- en  automatiseringsoplossingen 
voor de onbemande productie.

freesbewerking – verticaal 
nvx: NVX5080/40

freesbewerking – horizontaal
nhx: NHX 4000, NHX 5000
powertrain: DMC 60 H linear

freesbewerking – 5-assen
dmu: DMu 50
dmu evo: DMu 60 eVo met PH 150 | 8 (automatisering)
dmf: DMF 260/7 linear
dmc u / fd: DMC 80 FD duoBLOCK®

ecoline
ctx ecoline: CTX 310 ecoline, CTX 510 ecoline
dmu ecoline: DMu 50 ecoline
dmc v ecoline: DMC 635 V ecoline
milltap: MILLTAP 700, MILLTAP 700 met WH 3 ecoline  
(automatisering)

automatisering: NLX2500SY/700 met WH 10 top, CTX alpha 500 met 
WH 3, CTX beta 800 met WH 10 top, CTX beta 800 4A met geïntegreerde 
handling, CTX beta 1250 TC met WH top linear, CTV 160 met WH 3 u, 
MILLTAP 700 met WH 3 ecoline, DMu 60 eVo met PH 150 | 8

LIve

ctx beta 1250 tc 
met WH top linear

nlx2500sy/700
met WH 10 top

dmu 60 evo
met PH 150 | 8

milltap 700 
met WH 3 ecoline

ctx beta 800 4a
met geïntegreerde handling



Faxantwoord +49 (0) 7152 / 90 90 - 22 44
of online onder www.dmgmoriseiki.com

 Ja, ik kom/wij komen met   perso(o)n(en) 

 naar het open huis van dmg/mori seiki op: 

  dinsdag 4 juni 2012 

  woensdag 5 juni 2013 

  donderdag 6 juni 2013 

  vrijdag 7 juni 2013 

  zaterdag 8 juni 2013

 

 ROADSHOW PRODuCTIEDRAAIEN 

 ctx beta 800 4a | 04.06.2013 | 9:30 tot 16:00 uur

 sprint 50-3t | 05.06.2013 | 9:30 tot 16:00 uur

 

 ROADSHOW NLX  

 nlx2500sy/700 | 06.06.2013 | 9:30 tot 15:00 uur

 

 Ik kom niet naar het open huis van  

 dmg/mori seiki, maar wil  

 benaderd worden inzake thema: 

Klantnr. (zie adresveld)

Firma

Naam/Voorletters

Straat

Postcode/Plaats

Telefoon

Fax

Email

dmg / mori seiki open huis, van 04 juni t/m 08 juni 2013 bij gildemeister in bielefeld


