
NOWOŚĆ!

Groth SFC – 200 / Mobilna stacja filtracji chłodziwa:
• Urządzenie do kompletnego oczyszczania chłodziwa.

• Pokazanie nie emulgowania olejów obcych przez chłodziwa Blaser.

• Dodanie oleju obcego do chłodziwa i jego zmieszanie.

• Zebranie oleju pływającego na powierzchni i jego separacja.

AGENDA

Praktyczne porady dla operatorów i programistów obrabiarek CNC na przykładzie 
obrabiarek Haas oraz oprogramowania ESPRIT CAM.

11:00 - 11:15

11:15 - 11:30

11:30 - 11:40

11:40 - 12:30

Lunch i konkurs dla uczestników Warsztatów

14:00 Zakończenie Warsztatów

Zaproszenie na Warsztaty Technologiczne Abplanalp

Gdańsk    13.06.2019 r./

Rejestracja uczestników Warsztatów

Powitanie gości i przedstawienie tematów Warsztatów

PREZENTACJA CHŁODZIW BLASER

PREZENTACJE OBRABIAREK HAAS

Haas ST-20Y
Obróbka stali C45 z wykorzystaniem operacji toczenia zewnętrznego zgrubnego, 
wykańczającego oraz wiercenia i gwintowania przy użyciu noża do gwintów 
wewnętrznych, wygniataka do gwintów M10 oraz frezu do gwintowania. 
Zaprezentowane zostanie frezowanie wpustów oraz spłaszczeń z wykorzystaniem osi Y.

13:00 - 13:30

13:45 - 14:00

Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa do dnia 10.06.2019 r. na adres:

pawel.skoneczny@abplanalp.pl  

POTWIERDZENIE

Pokazy prowadzone są na chłodziwie 

BLASER Vasco 7000.
Obróbki powstają z użyciem programu 

ESPRIT CAM.

Prezentacja programowania z wykorzystaniem modułów tokarskich 
i frezarskich programu Esprit CAM. Bezpłatne porady i konsultacje.
 

Haas DM-2
Prezentacja obróbki umożliwiającej zaprezentowanie wysokiego tempa przyspieszania 
oraz zwalniania ruchów ustawczych maszyny. Wykorzystanie głowicy szybkoposuwowej 
oraz freza torusowego w celu wybrania kieszeni. Prezentacja wiercenia, gwintowania 
przy użyciu wygniataka M10, planowanie oraz fazowanie powierzchni.

BEZPŁATNE WARSZTATY TECHNOLOGICZNE

12:30 - 13:00 PREZENTACJA UKOSOWAREK GERIMA

Gerima MPP-200 30-200mm 
Prezentacja ukosowania rur jako przygotowanie krawędzi przed spawaniem. 

oKąt fazy 30 .
 
Prezentacja najnowszej linii dużych ukosowarek mobilnych z zastosowaniem 
technologii ochrony urządzenia poprzez zastosowanie sprzęgła wyłączającego 
oraz nowy system tłumienia wibracji:
 
•   SMA 60 B-EV/24M.1
•   SMA 50 BEM-V/24.1
•   SMA 30 BER-VM/24.1

ADRES

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku

ul. Sobieskiego 92 

80-216 Gdańsk

Haas VF-2SS
Frezowanie otworów, gwintów narzędziami składanymi z obniżonymi oporami skrawania:
•  Przygotowanie otworów, wykonanie gwintu M60 metodą frezowania.
•  Zastosowanie frezów do obróbki gwintów z płytkami wymiennymi (1-ostrzowe, grzebieniowe).
•  Frezowanie kanałków w otworze pod oring, simering.
•  Obróbka wydajnościowa, prezentacja frezów HPM Kyocera "MFH, MFH Mini, MFH Micro".
•  Prezentacja zestawów narzędzi do obróbki "szybkościowe" (zgrubna HPM + wykańczająca).


