
Az ideális partneri viszony akkor jön létre, ha 
mindegyik fél hasznára van a másiknak. Ez 
teljesült a vezető műszaki mérési és gyártási 
megoldásokat kínáló Hexagon Manufacturing 
Intelligence és a Zimmer & Kreim GmbH & Co 
KG közötti partneri viszonyban. A németországi 
Brensbach/Odenwaldban található gépészmérnöki 
középvállalkozás nemzetközi ügyfélkörét olyan 
vezető műszaki termékekkel látja el, mint a 
szikraforgácsoló gépek, kezelőrendszerek és 
szoftveres megoldások. A pontos méréstechnológia 
és az egyedi automatizálási megoldások 
kombinációja teszi lehetővé, hogy teljes 
mértékben meg lehessen felelni az ügyfelek 
magas minőségbeli elvárásainak: mindezt pedig 
legfőképpen szerszám- és öntőformagyártással 
lehet elérni. 

ÖTLETGAZDASÁG ÉS BÁTORSÁG 
A JÓ PARTNERI VISZONY SIKERÉNEK TITKA

A szoftveralapú 
automatizáció 
leegyszerűsíti 
a folyamatokat 
a szerszám- és 
öntőformagyártásban
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a formatervezésben, és sokkal több egyediséget kerestek, 

óriási mértékű rugalmasságot és kisebb tételeket igényeltek. 

Régen nagyjából 5 millió alkatrészt gyártottak az eredeti 

öntőformából. Ma már ez a szám 500 000 darabra esetett 

vissza a legtöbb alkatrésznél. A megkívánt nyomon 

követhetőség dokumentációs bizonyítékot igényel. Itt az 

RFID-chipek és a QR-kódok segítenek a mérési jelentéseket 

a megfelelő helyre rendelni. Ezek lehetővé teszik az egyes 

alkatrészek azonosítását, és megkímélik a végfelhasználót 

attól, hogy ellenőriznie kelljen a bejövő árukat. Amikor a 

szállítólevél generálása megtörténik, a megfelelő mérési 

jelentés kinyomtatása automatikusan megtörténik. A 

teljes kapacitáskihasználás lényeges a versenyképesség 

megtartásához, valamint a rövidebb termék-életciklus 

miatt. De a 24 órás műszakok miatt az alkalmazottakkal 

kapcsolatos költségek is nőnek. 

A Zimmer & Kreim automatizált megoldásokhoz biztosít 

alkatrészeket, amelyek segítségével precíz marás, illetve 

szikraforgácsolás érhető el, és ezeket integrálni lehet a 

meglévő folyamatokba. Ha a követelmények változnak, a 

rendszert ezeknek megfelelően lehet adaptálni és bővíteni. 

Az iparban minden a lehető legnagyobb pontosságról szó, és 

az első alkatrésznek kisebb tételekbe is be kell férnie.

A mérési technológia gyártásba történő integrálásával a 

Zimmer & Kreim ügyfelei nemcsak időt nyernek, de képesek 

elkerülni az alkatrészek hosszadalmas átküldését és pénzt 

is tudnak megtakarítani. A minőségbiztosítás a gyártósor 

mellett kezdődik mintsem a mérési laboratóriumban. A 

lehetséges hibákat már korai szakaszban fel lehet ismerni 

és ki lehet küszöbölni. A megmunkálatlan alkatrészektől 

a készekig vezető utat le lehet egyszerűsíteni a mérés 

integrálásával a folyamatokba, ami által a személyzeti 

erőforrások is csökkenthetők.  A mérési technológia 

hardvereit, amelyeket nehezített ipari körülmények közötti 

használatra terveztek, valamint a felhasználóbarát 

szoftvereket közvetlenül be lehet építeni a gyártási 

Mióta a Zimmer & Kreim vállalatot 30 évvel ezelőtt 

megalapították az ügyfelek igényei jócskán megváltoztak. 

„Széleskörű és szerteágazó tapasztalattal rendelkező 

középvállalkozásként évek óta az ipar 4.0-ban létezünk 

és folytatjuk tevékenységünket azáltal, hogy nyitottak 

vagyunk az újdonságok iránt, és intelligens látásmódunknak 

köszönhetően képesek vagyunk a horizont mögé 

tekinteni” – magyarázza Michael Huth, az értékesítési és 

marketingosztály vezetője. „Annak érdekében, hogy meg 

tudjunk felelni ügyfeleink egyéni igényeinek, összekapcsoljuk 

az innovatív technológiákat és a rendelkezésünkre álló 

hatalmas tapasztalatot. Ezáltal páratlanul hatékony 

interakciót vagyunk képesek elérni a hardver és a szoftver 

között. Ez a fajta holisztikus szemlélet elkötelezett és 

interdiszciplináris együttműködést követel meg minden 

nap. A Hexagonban megbízható partnerre találtunk, 

akikkel tovább optimalizálhatjuk folyamatainkat, így az 

automatizáció sokkal magasabb fokát érhetjük el”.

Megbízható eredmények a lehető legrövidebb idő 
alatt és minimális erőbefektetéssel 

A szerszám- és öntőformagyártás területének ügyfelei 

szintén számos változást tapasztaltak az elmúlt 

évtizedekben. Az ő saját ügyfeleik vittek véghez változásokat 

Ez a fajta holisztikus szemlélet 
elkötelezett és interdiszciplináris 
együttműködést követel meg minden 
nap. A Hexagonban megbízható partnerre 
találtunk.”

Michael Huth
Az értékesítési és marketingosztály vezetője 
Zimmer & Kreim GmbH & Co. KG
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A Zimmer & Kreim GmbH 
& Co. KG értékesítési és 

marketingosztályának vezetője, 
Michael Huth felvázolt egy olyan 
rendszert, amelybe integrálták a 
Hexagon mérési technológiáját.

felügyelőben. A szoftver nyílt interfészei lehetővé teszik mind 

a mérések kiváló integrálását a gyártási folyamatba, mind 

visszacsatolást a magasabb szintű vezérlőrendszerekhez, 

például az ERP-rendszerekhez. Ennek eredményeképpen az 

egyedi vevői igények csupán néhány programozási lépésben 

megvalósíthatók. Ezek a paraméterek sokkal könnyebbé, 

biztonságosabbá és végül költséghatékonyabbá teszik az 

egész rendszer üzembe helyezését.

A jövőben a Zimmer & Kreim a mérőhelyekhez használt 

automatizálási és szoftveres megoldásokkal is szeretné 

bővíteni piaci jelenlétét. Elengedhetetlenül fontos a 

csúcstechnológiájú méréstechnikai megoldások biztosítása, 

és a piaci változásokra való gyors reakció. A Hexagonnal 

való partnerség új utakat nyit ebben a kontextusban. Ez 

különösen azért van így, mert a Wetzlar székhelyű vállalat 

komoly globális szállító Ázsiában is, ahol számos Zimmer & 

Kreim ügyfél is található. Ez biztosítja a rövid információs 

útvonalakat és a gyors helyszíni technikai segítségnyújtást. 

„Csak akkor hagyjuk el a telephelyet, ha az ügyfeleknél 

minden tökéletesen működik, és munkatársaik ismerik 

az összes folyamatot” – ismertette Michael Huth cégének 

filozófiáját.

folyamatba. A gyártásért felelős személyzet a könnyen 

kezelhető szoftvert használja, míg a minőségbiztosítási 

szakemberek más feladatokra tudnak koncentrálni. A 

szakmunkások folyamatos jelentére nincs többé szükség a 

műszakok során.

Portfóliójának és a mérési technológia területén szerzett 

többéves tapasztalatnak köszönhetően a Hexagon ideális 

partner a Zimmer & Kreim számára. A moduláris rendszerek 

rugalmas és kisebb megoldásokat hoznak létre. 

A Hexagon Preset & Measure szoftverének köszönhetően 

könnyű meghatározni a külpontossági adatokat az 

elektródák előbeállításához. A gyártósor és a mérőhely 

közötti adattechnikai kapcsolat lehetővé teszi a gyártás 

minőségének mérését. Ezek a Hexagon Inspection Planner 

által biztosított külpontossági adatok és a minőségi mérési 

pontok gyorsan előállnak offline a CAD-modellben, ezután 

megtörténik az automatikus mérés a valódi alkatrészen. 

A hatékony és rugalmas utófeldolgozó a mért adatokat a 

kívánt formátumban biztosítja a szikraforgácsoló, maró vagy 

más gépekkel történő további feldolgozáshoz. A felügyelő 

a PLC-robot és a méréstechnika közötti interfészként 

működik; rugalmasan illeszthető a meglévő hardver- és 

szoftverkörnyezethez. 

Élvezze a win-win helyzetet

A két vállalat közötti partneri viszony szinergiahatásokat 

eredményezett. Egyrészt mindig lehetséges volt a 

szoftver adaptációjának javítása az elektród mérési 

követelményeihez, míg másfelől a szoftver egyszerűsödött. 

Az előző terminálokat helyettesítő interfészcsatlakozó 

fejlesztése jelentősen megkönnyíti például az indítást, 

és segít a telepítési hibák elkerülésében. A bejövő jelek 

értelmezése továbbra is rugalmasan módosítható a 
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A Hexagon Manufacturing Intelligence a különféle gyártó 
cégeket segíti és támogatja a ma forradalmi technológiáinak 
illetve a holnap korszakalkotó termékeinek kifejlesztésében. 
Vezető méréstechnikai és gyártástechnológiai megoldásokat 
szállító cégként az észlelésben, gondolkodásban és 
cselekvésben élen járó szakértelmünk – mérési adatok 
gyűjtése, elemzése és aktív felhasználása – által ügyfeleink 
számára lehetővé válik termelésük felgyorsítása, miközben 
termelékenységük növekszik és termékeik minősége javul.

Öt kontinensen jelen lévő helyi szervizközpontjaink, 
gyártóegységeink és kereskedelmi irodáink hálózatán 
keresztül a gyártástechnológiai intelligenciát formáljuk, 
hogy felépítsünk egy olyan világot, amelyben a minőség a 
termelékenység hajtóereje. További információért kérjük, 
keresse fel weboldalunkat: HexagonMI.com.

A Hexagon Manufacturing Intelligence a Hexagon (Nasdaq 
Stockholm: HEXA B; hexagon.com) cégcsoport része, 
vezető globális információtechnológiai szolgáltató, 
melynek tevékenysége fókuszában a gyártási minőség és 
termelékenység javítása áll mind a térinformatikai, mind az 
ipari vállalati alkalmazások terén.
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