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Verimlilikteki artış T3-507510 fix

Lehmann T3-507510.LR fix döner tablası yüksek bir üretkenlik sağlıyor. Sa-
hip olduğu üç milinde, üç parça beş eksensel olarak komple işlenebiliyor. 
Resimler: pL LEHMANN

pL LEHMANN CNC döner tablaları ekonomik bir komple işlemeyi 
garantiliyor

Resimde, model olarak daha büyük bir model olsa da tasarım ve oranlar 
açısından benzer bir tabla olan T3-510520.LL fix görülebilir.

Made in Germany yüksek kaliteli kapı kolu takımları üre-
timi, hem niteliksel hem de ekonomik etkenleri gözeten, op-
timize edilmiş bir talaşlı imalat gerektirir. WSS Wilh. Schlech-
tendahl & Söhne GmbH & Co. KG firması, üretim süreçlerinde 
DMG Mori firmasının, ilaveten pL LEHMANN CNC döner tab-
lalarıyla donatılmış kompakt işleme merkezleri kullanımında 
karar kıldı. Bu sayede en küçük mekanlarda bile farklı men-
teşelerin komple işlenmesi etkin bir şekilde gerçekleştirile-
biliyor.

Heiligenhaus'daki Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & 
Co. KG şirketi – kısaca WSS –, çelik, alüminyum ve cam yapılar 
için uluslararası düzeyde kilit ve metal mekanizmalar üretiyor. 
Kalite ve inovasyon gücünün yanı sıra ekonomik başarının temel 
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mesi yer alıyor. Kenar uzunlukları 100 mm’ye kadar varan kübik 
parçalar ağırlıklı olarak alüminyum olsa da, çelik ve paslanmaz 
çelik de olabiliyor. Bu parçaların frezelenmesi, delinmesi ve üzer-
lerine diş açılması gerekiyor. Marcus Klett’in sözleriyle: «Bunun 
için çok yüksek bir performans gerekmiyor olsa da, hız, kesinlik 
ve yüksek bir süreç güvenirliği oldukça önemli. Yerimiz dar oldu-
ğundan işleme süreçleri için kompakt bir çözüm arayışına girdik 
ve DMG MORI’nin Milltap 700 makinesiyle aradığımızı bulduk.»

En dar mekanlarda komple işleme

Konu kapı takımları olunca, basit üç eksenli parçalar söz ko-
nusu olmuyor; burada, komple işlenmelerinde ilaveten bir ya 
da iki eksene daha ihtiyacın duyulduğu oldukça karmaşık geo-
metriler söz konusu. Marcus Klett ve ekibi için üretim sürecinde 
önemli olan bir nokta; «her parçayı iki üç kere elimize almak zo-
runda kalmamak, yani tek bir sıkıştırma işleminde mümkün ol-
duğunca çok operasyonu gerçekleştirebilmek.» Bunu sağlaya-
bilmek için ekip yıllardır belli bazı işleme merkezlerini ilave döner 
tablalarla donatıyor.

Tercih edilen üretim firması İsviçre’deki Bärau’lu pL LEH-
MANN. pL LEHMANN daha 1995 yılında Heiligenhaus’a ilk ekse-
ni göndermişti. WSS işleme ekibi bu konuda da hem fikir: «Leh-
mann eksenleri ile şu ana kadar sadece olumlu deneyimlerimiz 
oldu. Hani denir ya İsviçre saati gibi güvenilir bir şekilde işliyorlar. 
Ayrıca hızlılar, kompakt bir yapıları var ve yüksek tutma kuvvetle-
rine sahipler. Sonuç olarak bizim için ideal. Öyle ki Milltap maki-
nelerinde bu konuda çok düşünmek zorunda kalmadık.»

WSS firması, ilk Milltap 700 makinesini ilave bir Lehmann ro-
toFIX’li EA510.L tipi eksenle donattı. Sıkıştırılmış bir karşı yatağa 
sahip döner tablanın ayrıca, üzerinde on iki parçaya kadar parça-
nın üç yönlü işleme için paralel sıkıştırılmasının mümkün olduğu, 
uzun bir bağlama köprüsü de bulunuyor. Son derece verimli bir 
çözüm, özellikle de Tapping Center’in 700 mm uzunluktaki X iş-
lem yolunu tamamen kullandığı için.

sütunlarından biri de randımanlı bir üretim. Bu nedenden dolayı 
müdür Lars Sternberg her parça için optimal üretim ekipmanının 
mevcut olmasını son derece önemli buluyor: «Ancak bu sayede 
iyi eğitimli çalışanlarımız, potansiyellerini sonuna kadar kullana-
bilir ve Almanya’daki tesislerimizde ekonomik üretim süreçlerini 
mümkün kılabilirler.»

Elbette bunun için makine aksamının sürekli modern tekno-
lojiyle uyumlu hale getirilmesi gerekiyor. Bu amaçla WSS firma-
sı son üç yıl içerisinde başka makinelerin yanı sıra iki yeni DMG 
MORI Milltap 700 kompakt işleme merkezi yatırımı gerçekleş-
tirdi. Söz konusu makineler, üç eksenli delme/freze makineleri 
«Tapping Center»lar. Makineler, yüksek bir dinamizme sahip bir 
mile (10.000 dak–1’e kadar çıkabilen devir sayısı), 60 m/dak.’lık seri 
hareket moduna, 10, 10 ve 18 m/s²lik yüksek eksen ivmelenme-
sine, BT30 takım tutucularına ve 15 kapasiteli takım değiştiricine 
sahip.

Wilh. Schlechtendahl & Söhne firması tarafından sunulan ürünler arasında 
resimdeki gibi 3D kapı menteşeleri de yer alıyor.

WSS firmasınını 2013 yılında aldığı ilk DMG MORI Milltap 700 işleme mer-
kezi, oniki parçaya kadar parçanın paralel sıkıştırılmasını mümkün kılan pL 
LEHMANN CNC döner tablası rotoFIX'li EA510.L ile donatıldı. Parçalar üç 
yönden işlenebiliyor.

3+2 eksenli başarılı bir kombinasyon: pL LEHMANN döner tablayla do-
natılmış DMG MORI Milltap 700’ler, WSS firmasında belirgin bir verim artışı 
ve yüksek hassasiyet sağlıyor.

Makinede işleme ekip sözcüsü Marcus Klett, ilk Milltap 700 
işleme merkezlerini 2013’de edindiklerini ifade ediyor. Klett’in 
ekibinde CNC programcıları ve ekipman mühendisleri Monrem 
Orahhou, Herbert Janßen ve Claudius Jainta da yer alıyor. Ekibin 
görev alanında öncelikli olarak iki Milltap makinesinde gerçek-
leştirilen kapı takım parçalarının yani menteşelerin talaşla işlen-
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Uygulamaya özel olarak optimize etme

Markus Oesterle’ye göre: «Optimize bir talaşlı imalatın ger-
çekleştirilebilmesi için kullanıcının, makine üreticisinin ve bizim 
birlikte çalışıyor olmamız çok önemli.» «Döner tabla ya da sıkış-
tırma tertibatı seçimi söz konusu olduğunda, yöntem bilgimiz-
le seçim süreçlerine seve seve katkıda bulunuyoruz.» Oesterle 
ve ekibi keza sürecin devamındaki uygulama mühendisliği konu-
sunda da hizmet sunuyor. «Optimize bir süreç için talaşlı imalat-
ta kullanılacak malzemenin alüminyum mu yoksa paslanmaz çe-
lik mi olduğu, 6’lık mı yoksa 38’lik bir deliğin mi açılacağı veyahut 
deliğin merkezi mi yoksa merkez dışı mı olması gerektiği gibi ko-
nular önemli.» Lehmann döner tablaları modüler bir yapıya sahip 
olduğundan her kullanıma özel, ayrıca da gerekli tutma moment-
lerini sunan uygun döner tabla bulunabiliyor.

Fakat bu makinede tek bir sıkıştırma işlemiyle işlenmeye uy-
gun olmayan parçalar da söz konusu. Kapı menteşelerinin daha 
karmaşık unsurları için beş eksenli bir işleme gerekiyor. Bu yüz-
den de WSS, 2015’te sipariş verdiği ikinci Milltap 700’ü iki eksenli 
pL LEHMANN CNC döner tablası T3-507510.LR fix ile tamamladı. 

Üç milde beş eksenli çalışabilme

Sıkıştırılmış bir karşı yatakla donatılmış bu döner tablanın en 
önemli özelliği, sahip olduğu üç iş parçası mili. Üç farklı parçayı 
eşzamanlı olarak sıkıştırmak ve beş eksenli bir şekilde işlemek 
bu miller sayesinde mümkün oluyor. Marcus Klett’in yaptığı açık-
lamaya göre iş mili sayısı işlenecek parçanın büyüklüğüne göre 
ayarlanıyor: «Beş taraflı bir işleme için belli bir mesafenin mev-
cut olması gerekiyor. Karar kıldığımız üç milli çözüm, bizim için 

özellikle optimal bir çözüm zira bu sayede iki çerçeve menteşe 
ve bir kanat menteşeden oluşan parça gruplarını sıkıştırabiliyo-
ruz.» T3-507510.LR fix, takım uzunluklarının kısa olabilmesini ve 
aynı şekilde parçaların kısa sıkıştırılmasını da mümkün kılıyor. Bu 
sayede de sallantının az olduğu bir sıkıştırma işlemi ve yüksek 
hassasiyetli bir işleme gerçekleştirilmiş ve WSS’nin yüksek ta-
lepleri karşılık bulmuş oluyor.

DMG MORI, pL LEHMANN ürünlerini opsiyon olarak katalog-
taki halleriyle de sunduğundan, makine ve döner tabla komple 
önceden kurulmuş olarak teslim edildi. WSS firması sıkıştırma 
tertibatı için ise İsviçreli döner tabla üreticisi pL LEHMANN’ın 20 
yılı aşkın bir süredir Almanya’daki satış ortağı olan IVO Oester-
le NC-CNC Technik Vertriebs GmbH firmasına başvurdu. Firma 
müdürü Markus Oesterle şöyle anlatıyor: «WSS bize üç mili, sı-
fır nokta sıkıştırma sistemiyle donatabilme isteğiyle geldi. Özenli 
bir tasarım ve planlama sürecinin ardından biz de tam bunu yap-
tık.»

Oesterle’nin belirttiğine göre pL LEHMANN NC döner tabla-
larının iş mili uçlarında -fabrikadan çıktıkları halleriyle- ya silindir 
bir merkezleme halkası ya da bir kısa konik parça bulunuyor. Bu 
sayede iş parçası iş mili ucuna oldukça yakın bir şekilde konum-
landırılabiliyor, bu da yüksek bir mukavemet sağlıyor. IVO Oesterle 
ayrıca CNC döner tablalarıyla kombine edilebilen çok çeşitli sıkış-
tırma olasılıkları da sunuyor; uygun sıkıştırma silindirleri ve döner 
bağlantı elemanlarıyla mekanik, pnömatik ya da hidrolik şekillerde.

Her konumda maksimum stabilite: Tablanın tahrik tarafıyla birlikte karşı ya-
tak da sıkıştırılıyor. Bu sayede, ortanın dışında da büyük aletler ve yüksek 
ilerleme hareketleriyle yüksek bir hassasiyetle çalışılabiliyor.

Beş eksenli komple işleme: WSS bu kapı menteşelerini, pL LEHMANN dö-
ner tablası T3-507510.LR fix ile donatılmış DMG MORI Milltap 700'de tek bir 
sıkıştırma işleminde frezeliyor, deliyor ve üzerlerine diş açıyor.

IVO Oesterle ayrıca PLC kullanımı ve parametrelendirme sa-
yesinde belli bazı süreçleri optimize edebiliyor ve örneğin baş-
lama ve frenleme rampalarını daha dik ya da daha düz olarak 
ayarlayabiliyor. Firma ayrıca otomasyon çözümleri için de çeşit-
li hizmetler sunuyor. Markus Oesterle her zaman müşterilerinin 
perspektiflerini göz önünde bulunduruyor: «WSS firmasında ku-
rulu olan Milltap / Lehmann çözümleri otomasyona uygun. Par-
çaların koyulmasını bir robot üstlenebilir. Ek bir sıkıştırma işlemi 
ile de arka taraf işleme de otomatikleştirilebilir.»

Güvenilir ve son derece üretken

Fakat bu şimdilik geleceğe yönelik bir düşünce. Marcus 
Klett ve ekibi, pL  LEHMANN döner tablalı iki Milltap makinele-
rinin durumundan oldukça etkilenmiş durumda. Dört ya da beş 
eksenli komple işleme süreçlerinin ortaya koyduğu hız ve has-
sasiyet, önceki çözümlerdeki üretkenlikle karşılaştırıldığında fir-
manın üretkenliğini belirgin ölçüde arttırdı. Ekip sözcüsü ekliyor: 
«Bunlara ilaveten sıfır nokta sıkıştırma sistemi sayesinde müm-
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kün olan kesin bir sabitleme, bununla ilgili olarak da tekrarlama 
doğruluğu ve kısa donanım değiştirme süreleri de söz konusu. 
Tüm bunlar, ilerideki yatırımlarımızda da faydalanmak istediğimiz 
avantajlar.» 

Ekip sözcüsünün özellikle vurguladığı bir detay daha var: 
«T3-507510.LR fix’in üç sıkıştırma yuvasına giden hidrolik döner 
bağlantı elemanı çok güzel çözülmüş. Sıkıştırma işlemi mükem-
mel bir şekilde gerçekleştiriliyor ve şu ana kadar hiçbir şekilde 
sızma söz konusu olmadı.» Olması gereken durum da zaten bu. 
Zira Markus Oesterle’nin de belirttiği üzere bu döner tablalar te-
melde bakım gerektirmiyor.

Oesterle’nin şirketi, pL LEHMANN servis hizmetlerini de üst-
lenmiş bir şirket: «Yine de, somut üretim durumu hakkında bil-
gilenmek ve örneğin özellikle abrasif malzemelerin talaşlı ima-
latında ortaya çıkabilecek güçlükler gibi olası güçlüklerin önünü 
alabilmek için daima son kullanıcıyla doğrudan iletişime geçmeyi 
tercih ediyoruz.»

IVO Oesterle, pL LEHMANN’ın VAR’larından biri. Dünya ça-
pında mevcut bu Value Added Reseller’ların (Değer Katan Yeni-
den Satıcı) görevleri, depolarında yeni ürünlerin yanı sıra yedek 
parça paketleri de bulundurmak ve müşteri isteklerine, seri ve 
piyasadaki maliyet oranlarıyla uyumlu bir şekilde karşılık vere-
bilecek iyi eğitimli hizmet teknisyenleri istihdam etmek. Markus 
Oesterle firması hakkında şu bilgiyi de ekliyor: «Ayrıca müşteri-
lerimizin bakım ve onarım elemanlarına eğitim de sunabiliyoruz. 
Böylelikle müşteri ufak tefek tamiratları kendisi gerçekleştire-
biliyor ya da telefonla belli bir konuda bizden yardım alabiliyor.» 
«Sonuçta biz de pL LEHMANN gibi müşterilerin bizim çözümleri-
mizle uzun bir süre başarılı olmasını arzu ediyoruz.»

Heiligenhaus’dan gelen kilit ve metal meka-
nizmalar

Wilh. Schlechtendahl & Söhne Gmbh & Co. KG (WSS) fir-
ması, 300 çalışanıyla kilit ve kapı-pencere metal mekanizma-
ları alanında faaliyet gösteren bir firma. Firma, ağırlıklı olarak 
ticari binalardaki kapı, pencere ve kenar unsurlarının takılma-
sı, kullanılabilmesi ve güvenlik bir şekilde kapatılabilmesi için 
gerekli olan ürünler tasarlıyor, üretiyor ve dağıtımını yapıyor. 
Yüksek kaliteli bir üretim programı uygulayan WSS, alandaki 
her tür standart ürünün yer aldığı kapsamlı bir ürün yelpaze-
sine de sahip.

3+2 eksen tekniği ile doğrudan 5 eksen  
tekniği karşılaştırması

Doğrudan beş eksenli yeni bir işleme merkezine yapıla-
cak yatırım çoğu zaman, iki eksenli döner tablayla genişletil-
miş bir üç eksenli dikey işleme merkezi satın almaktan daha 
pahalıya mal oluyor. Ayrıca ikinci çözüm temel bir takım baş-
ka avantajlar da sunuyor. Örneğin; doğrudan 5 eksenli ma-
kinelerde dördüncü ve beşinci eksen genelde tablanın için-
de yer aldığından, makine tezgahı nedeniyle oluşan işlemi 
engelleyici kenarlar yüksektir. Bu da iş parçası için yüksel-
tici bir ekipman kullanımını veya daha uzun takım kullanımını 
gerektirir. Her iki durum da makinenin stabilitesini olumsuz 
etkilemekte, sarsılmaların artmasına yol açmakta ve sonuç 
itibariyle makinenin hassasiyetini ve verimliliğini azaltmakta-
dır. Öte yandan iş parçasının yerleştirilmiş bir döner tablada 
sıkıştırılması durumunda, işlemi engelleyici kenarlar belirgin 
ölçüde alçak olacak, böylelikle kısa, sarsılmanın az olduğu 

takımlar kullanılabilecektir. Ayrıca 5 ek-
senli bir işleme merkezinde sade-
ce tek bir parça sıkıştırılabiliyorken, 
WSS firmasında kullanılan Lehmann 
T3-507510.LR fix, üç mile sahip oldu-
ğundan üç parçalık yer sunabilmek-
tedir. 3+2 çözümünün sağladığı diğer 
önemli bir avantaj da hareket ettiri-
len kitleler açısından getirdiği avantaj-
da yatıyor. Şöyle ki, 5 eksenli makine 

iş parçasıyla birlikte makine tablasının ta-
mamını hızlandırma ve frenleme durumunday-

ken, yerleştirilmiş tek ya da iki eksenli tabla düzenin-
de iş parçasıyla birlikte sadece dönme eksenleri, yani çok 

daha hafif kitleler hareket ediyor. Bu sayede elektrik kullanı-
mı da azaltılmış oluyor.


