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Esnek beş eksenli frezeleme DMG MORI DMC  
1150V üzerinde  

T1-520520.RR varioX

İki eksenli ilave döner tabla donanımlı 3 eksenli işleme  
merkezinde özel takım imalatı

Jongen hassas takım üreticisi, yüksek kaliteli frezeleme ta-
kımları ile ünlüdür. Orta ölçekli bu şirket, özellikle yüksek de-
recede esneklik ve kısa teslimat süreleri ile özel takım alanın-
da ön plana çıkıyor. Ayrıca pL-Lehmann iki eksenli CNC döner 
tabla ile donatılarak eş zamanlı beş eksende talaş kaldırma 
uygulanabilen üç eksenli işleme merkezleri dikkat çekiyor.

Ana merkezi Kuzey Ren-Vestfalya’nın Willich şehrinde bu-
lunan hassas takım üreticisi Jongen, uzun yıllardır başarılarını 
arttırarak ilerliyor. Tasarım müdürü Günter Hofmann, «made in 
Germany» frezeleme ve delme takımları ile küresel rekabet orta-
mında sürekli büyüyebilmenin nedenini, şirketinin yenilikçilik gü-
cünden, esnekliğinden ve müşterilere yakınlığından kaynaklan-
dığını düşünüyor: «Yaklaşık 350 çalışanımız ile takım sektörünün 

pL LEHMANN’dan döner tabla T1-520520 varioX.

Frezeleme uçları için en iyi montaj konumları oluşturmak için beş eksen-
li işleme olmazsa olmazdır. Jongen, taşıyıcı takımların özel modelleri için üç 
eksenli işleme merkezi ve yerleştirilmiş Lehmann döner tabla kombinasyo-
nunu kullanıyor. Resimler: pL LEHMANN
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en büyükleri arasında değiliz belki ama, Almanya’da ve Avrupa’nın 
önemli ülkelerinde müşterilerimize oldukça yakınız. Çünkü saha-
daki çalışanlarımız, teknik olarak oldukça nitelikli ve talaş kaldır-
ma uygulamalarında yüksek verimliliğin elde edilmesi için takım 
çözümlerinin nasıl olması gerektiğini bilen kişilerdir. Bu nitelikli 
çalışanlarımız, oldukça kapsamlı standart frezeleme ve delme ta-
kımları ürün yelpazemizden faydalanabilmekte ve de müşterilere 
özel uygulamalar için geliştirilmiş özel takımlar sunabilmektedir.»

ve özel takımlar için departmanların ayrılması, taşıyıcı takımlarda 
25 yılı aşkın bir süre önce, tam sert metal takımlarda yaklaşık on 
yıl önce gerçekleştirildi. 

Ayrıca özel imalat için özel makine parkı da kurulmuştur. «Ta-
leplere göre mümkün olduğunca çok sayıda takımı iki veya üç 
hafta içerisinde teslim edebilmemiz için son derece yüksek es-
nekliğe ve yeterli boş kapasiteye oldukça önem veriyoruz» diye 
açıklıyor tasarım müdürü.

3+2 – Esnek beş eksenli frezeleme formülü

WSP taşıyıcı takımlar, mutlak şekilde 5 eksenli işleme gerektir-
mektedir; prototipler ve özel takımlar için departman müdürü And-
ré Gooßens: «Kademeli takımlar, çok dişli frezeler veya delme ta-
kımları ile hemen hemen her zaman eş zamanlı olarak beş eksende 
frezeleme yapıyoruz. Başka şekilde frezeleme uçları ve boşaltma 
frezeleri için montaj pozisyonları uygun şekilde oluşturulamıyor» 
diye vurguluyor. Özel alanlarda standart olan prototip imalatları ve 
küçük seri imalatlar için 20 yılı aşkın süredir iki eksenli CNC döner 
tabla ile donatılmış üç eksenli delme ve frezeleme merkezlerinin en 
iyi çözüm oldukları deneyimlenmiştir. Jongen şirketi, bu dördüncü 
ve beşinci eksenleri hemen hemen başlangıçtan itibaren İsviçre-
li üretici pL LEHMANN şirketinden temin etmektedir. «Başlangıç-
ta başka marka ile memnun kalmadıktan sonra takip eden maki-
ne grubumuzu 400 serisi Lehmann modelleri ile donatmıştık. Bu 
modeller oldukça güvenilirdi ve hassaslık, sıkıştırma kuvvetleri vb. 
bakımından rakip firmaların ürünlerinden belirgin şekilde çok daha 
iyiydi» diye değerlendiriyor Günter Hofmann.

Artan talep, büyüyen makine parkı

Son yıllarda özel takımlardaki üretim hacmi önemli ölçüde 
arttı ve Jongen şirketi hemen hemen her yıl makine parkını bü-
yüttü – 2015 yılında, iki eksenli ve tek iş milli pL LEHMANN CNC 
döner tablalar ile donatılmış iki DMG MORI DMC1150 serisi işleme 
merkezi satın aldı. André Gooßens bu durumu, «Bu kombinasyon, 
salt beş eksenli merkezlerden farklı olarak daha fazla esneklik ka-
zandırıyor» sözleriyle açıklıyor.

Jongen, 2015 yılından beri hassaslık, hız ve yüksek tutma kuvvetleri ile dik-
kat çeken Lehmann T1-520520.RR varioX döner tablasını kullanıyor.

Jongen, 2015 yılında makine parkını, pL LEHMANN’ın ilave T1-520520.RR 
varioX döner tablası ile beş eksenli işleme yapabilen iki adet DMG MORI 
DMC 1150V ekleyerek büyüttü.

Bu denli karmaşık özel taşıyıcı takım, geliştirme ve üretim alanında oldukça 
kapsamlı teknik bilgi birikimi ve de uygun makine çözümü gerektiriyor. 

Jongen şirketinde özel takımlar, standart olarak satılmayan 
tüm takımlardır. Bu takımların en basiti, örneğin stokta olmayan 
özel çaplı veya uzunlukta takımlardır. Bu takımlar arasında kar-
maşık kaba talaş kaldırma frezeleri ve delme takımları ve de sert 
metal frezeleme uçları (WSP) ile donatılan çok kademeli taşıyı-
cı takımlar «gözde» takımlardır. Aynı zamanda Jongen şirketinin 
yönetiminde de yer alan Günter Hofmann şöyle anlatıyor: «Özel 
takımlar ile müşterilerimize verimliliklerini arttıracak en uygun 
araçları verebiliyoruz». Sözlerine şu şekilde devam ediyor: «Bu 
şekilde, şirketimiz için çok önemli olan müşterilerimizle yakın bağ 
kurabiliyoruz.»

Özel takımlar ile elde başarıyı, öncelikle takımların işlevselli-
ğine ve kalitesine ve de kısa teslimat sürelerine bağlıyor. Ve tabii 
ki takım geliştirme ve de imalat konularında yüksek nitelikteki şir-
ket çalışanları, bu başarıya önemli katkılar sağlamaktadır. Müşte-
rilerimize en iyi koşulları sunabilmek için sadece özel takımlar için 
oluşturulmuş bağımsız bir departmanımız var. Standart takımlar 
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dan yol ölçme sistemleri ve kılavuzların ve konik dişli somunla-
rın soğutulması sağlıyor. «İlave donanım ekleme konusunda DMG 
MORI ile birlikte yürütülen süreç de sorunsuz gerçekleşti. Maki-
ne, tarafımıza Lehmann eksenleri donanımlı olarak anahtar teslim 
olarak teslim edildi» açıklaması ile Günter Hofmann memnuniye-
tini dile getiriyor.

Olumlu tecrübeler

André Gooßens, kullandıkları yeni 500 serisi döner tablalar ile 
iki yılı aşkın süredir elde ettikleri deneyimlerini oldukça olumlu bu-
luyor: «Lehmann ürünlerindeki yeni teknoloji gerçekten etkileyici. 
Daha önceki modeller ile karşılaştırıldığında 500 serisi döner tab-
lalar, açıkça daha yüksek sıkıştırma momentlerine, hızlara ve tek-
rarlama hassaslıklarına sahip. Bu özellikler, işleme sürecinde bize 
kalite ve ekonomik bakımdan avantajlar sağlıyor. Keza ürünlerin 
tasarımları da daha fazla avantaj sağlayacak şekilde eğişime uğ-
radı; yeni modellerde her şey daha yuvarlak, ki bu da engelleyici 
kenarlar ve kirlenme açısından kendini çok belli ediyor.»

Gooßens, aynı zamanda entegre Blackbox’u da gerçek bir 
yardımcı olarak görüyor. Blackbox, işletim sırasında otomatik 
olarak döner tablanın durumu hakkında bilgi veren önemli ka-
rakteristik değerleri elde ediyor ve kaydediyor. Müşteri, talep et-
mesi halinde olası sorunları önleyici bakım için öneriler de içe-
ren biri durum raporu alıyor. «Bir sorun meydana geldiğinde, ilgili 
verileri doğrudan pL LEHMANN şirketine gönderebiliyoruz. pL 
LEHMANN şirketi ise çok kısa sürede karmaşık olmayan destek 
sağlıyor.» Jongen şirketi, genel olarak pL LEHMANN şirketinin 

3+2 çözümünün sağladığı diğer önemli bir avantaj da hare-
ket ettirilen kitleler açısından getirdiği avantajda yatıyor. Şöyle ki, 
5 eksenli makine iş parçasıyla birlikte makine tablasının tamamı-
nı hızlandırma ve frenleme durumundayken, yerleştirilmiş tek ya 
da iki eksenli tabla düzeninde iş parçasıyla birlikte sadece dönme 
eksenleri, yani çok daha hafif kitleler hareket ediyor. Öte yandan 
iş parçasına daha kolay erişilebiliyor: İş parçasının yerleştirilmiş 
bir döner tablada sıkıştırılması durumunda, işlemi engelleyici ke-
narlar belirgin ölçüde alçak olacak, böylelikle kısa, sarsılmanın az 
olduğu takımlar kullanılabilecektir.

İlave eksenlerin yeniden pL LEHMANN markası olması, Go-
oßens ve ekibi için olağan bir durumdu: «Önemli olan kalitedir ve 
daha önce ve de yeni temin ettiğimiz Lehmann eksenlerinde bu 
kalite her zaman var. Bu eksenler, bizim açımızdan hassaslık, sağ-
lamlık ve tekrarlama hassaslığı bakımından rakipsiz.» 

pL LEHMANN, dolayısıyla Almanya’daki temsilcisi olan IVO 
Oesterle tarafından verilen uzmanlık danışma hizmetinden son-
ra yetkililerimiz T1-520520.RR varioX edition 2 Lehmann döner 
tablaya karar verdi. Bu döner tabla, sahip olduğu yüksek taşıma 
kapasitesi ve 300 mm uç yüksekliği ile 350 mm’ye kadar takım 
çapları için uygundur. «Bu makineler sayesinde, bizim için olduk-
ça önemli olan çok geniş ürün yelpazesini karşılayabiliyoruz. Bun-
ları ayrıca sadece 10 mm çapındaki küçük takımlar için de kulla-
nıyoruz» diye sözlerini tamamlıyor departman müdürü Gooßens. 
Bu CNC döner tablada indeksleme ekseninin yüksekliği ayarlana-
bilir bir konumdadır.

Sabit punta donanımlı T1-520520.RR varioX döner tablanın 
en önemli teknik verileri: Ağırlık 187 kg, maks. iş mili yükü 200 kg 
(0°…-30°) ve 133 kg (-30°…-90°), 4. ve 5. eksen maks. sıkıştırma 
momenti 2’000/4’000 Nm. İndeksleme hassaslığı Pa, indeksleme 
ekseninde +/- 12 arc sec ve entegre açı ölçme sistemi sayesinde 
dönme ekseninde +/- 5» arc sec seviyesindedir. İş milleri, en fazla 
50/40 dk.-1 (4./5. eksen) devir sayısı ile dönmektedir.

İdeal kombinasyon

Olması zorunlu işleme olanakları ve döner tabla için gerekli 
yer, temel olarak daha büyük bir makinenin tercih edilmesini zo-
runlu kıldı - DMG MORI DMC 1150V. 1’500 kg’a kadar yük bindiri-
lebilir dikey işleme merkezi, 700 mm’ye varan uzun Y hareket yolu 
sunmaktadır. X ekseninde maksimum hareket yolu 1’150 mm ve 
Z ekseninde 550 mm’dir. Böylece makine tezgahı üzerinde döner 
eksenlerin yanında ilave sıkıştırma tertibatı için yer kalır. André 
Gooßens, bu durumu «Bazı takım ana gövdeleri, Lehmann ekse-
nine bağlanmadan önce bazı ön hazırlıkların yapılmasını gerektir-
mektedir. Bu şekilde aynı makinede bağlama yüzeyleri, oluklar ve 
merkezi delikler oluşturabiliyoruz» diye yorumluyor.

Bu işleme merkezi, kalite konusunda tüm gereklilikleri yerine 
getirmektedir. Kalitenin kusursuz olmasını, sabit tezgahlı ve üst 
tarafa konumlandırılmış X kızaklı sağlam yapı şekli ve de doğru-

Dikey işleme merkezi DMG MORI DMC 1150V, Lehmann döner tabla yanın-
da bir sıkıştırma tertibatının kullanılabilmesini sağlayacak geniş yer sunuyor. 

Daha önceki 400 serisi ile karşılaştırıldığında 500 serisi Lehmann döner ta-
blalar, iki kat daha yüksek sıkıştırma momentlerine, hızlara ve tekrarlama 
hassaslıklarına sahip.
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hizmetlerinden oldukça memnun. Yeni Lehmann döner tablalar-
dan biri ile küçük sorun yaşadığımızda, pL LEHMANN hemen mü-
dahale etti ve makine 48 saat gibi kısa sürede tekrar normal şe-
kilde kullanıma hazırdı.

Metal ve plastik işlemesi için frezeleme ve 
delme takımları

Jongen Werkzeugtechnik GmbH şirketi, döndürme pla-
kalarının ve taşıyıcı takımların imal edilmesi için 1976 yılında 
Ernst Jongen tarafından kuruldu. O günlerde şirket müdürü 
olan Jürgen Heinzig, 1996 yılında birkaç çalışanı ile birlikte 
kuruluşun kendi yönetici kadrosu tarafından alınması şeklide 
şirketi devraldı. 2000 yılından itibaren olukça yüksek yatırım-
lar ve odaklı ürün geliştirme çalışmaları ile oldukça kısa sü-
rede önemli yol kat edildi. Jongen, 2005 yılında faaliyet alanı 
sert metal üreticisi olan Thüringen Immelborn’daki Hartstoff 
GmbH şirketinin çoğunluk hissesini satın alarak, sert me-
tal tozdan başlayan ve bitmiş takıma ve satışa kadar varan 
komple süreci tek elden karşılama konumuna geldi. Günü-
müzde Jongen, taşıyıcı takım ve de sert metal model şek-
linde eksiksiz freze ürün grubu ve giderek daha fazla delme 
takımları seçenekleri sunmaktadır. Willich’de yaklaşık 250 ça-
lışanın yanı sıra, çeşitli Avrupa ülkelerinde ve de Fransa ve 
İtalya’daki şubelerimizde yaklaşık 80 saha çalışanımız çalışı-
yor. Çalışanlarımız, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan danış-
manlık ve sorun çözümü hizmetleri sunuyor.

PGD donanımlı Lehmann döner tabla  
teknolojisi

Döner tabla üreticisi pL LEHMANN, 500 serisi CNC dö-
ner tablalarını daha da geliştirdi. Oldukça uzun bir zamandan 
bu yana İsviçreli şirket, edition 2’den ön gerilimli ve boşluk-
suz PGD (preloaded gear drive) dişli kutusu özelliğiyle farklı-
lık gösteren edition 3’ü sunuyor. Dişli kutusu çok yönlü avan-
tajlara sahiptir: Belirli bir ön gerilimli durumda teslim edilen 
PGD, doğrudan ölçüm sistemi olmadan da gerçek bir eşza-
manlı işleme sağlamaktadır. Bunun dışında, müsaade edilen 
ilerletme torkunun üçte birine kadar olan küçük işlemelerde, 
ön gerilimli dişli kutusu sayesinde sıkıştırma yapmadan işle-
me uygulanabiliyor. Bir diğer artı: Dişli kutusu, genel olarak 
aşınmaya dayanıklıdır ve EA-510 tipi döner tabla ile standart 
yükte ve katalogdaki tahrik verilerine göre kapsamlı ve uzun 
süreli bir test ile onaylanmıştır.


