
Skimmer Taśmowy:
• Pokazanie nie emulgowania olejów obcych przez chłodziwa Blaser.

• Dodanie oleju obcego do chłodziwa i jego zmieszanie.

•  Zebranie oleju pływającego na powierzchni skimmerem taśmowym Nimatic.

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 21.03.2019 r. /  

Rejestracja uczestników Warsztatów

Powitanie gości i przedstawienie tematów Warsztatów

PREZENTACJA CHŁODZIW BLASER

PREZENTACJE OBRABIAREK HAAS

Haas ST-20Y
Pokaz wiercenia i wytaczania wiertłem, toczenie zewnętrzne narzędziami 
z Jetsream, toczenie rowków  czołowych, fasolek w materiale 42CrMo6.

13:00 - 13:30

13:45 - 14:00

Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa do dnia 18.03.2019 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-1
Prezentacja potencjału maszyny serii DM z wykorzystaniem maksymalnych 
parametrów do obróbki stali z użyciem wielu operacji i narzędzi min: 
gwinty M2, M6, operacje wiercenia i frezowania metodą profitmiling.

BEZPŁATNE WARSZTATY TECHNOLOGICZNE

13:00 - 13:30

Gerima SMA 60-EVS
Najnowsza ukosowarka mobilna wykorzystująca technologię 
ochrony urządzenia przez zastosowanie sprzęgła wyłączającego 
oraz nowy system tłumienia wibracji.   

PREZENTACJA UKOSOWARKI GERIMA

Gerima MMB 500L 30/60-V12.1 
Prezentacja ukosowanie detali z blachy 12 mm, fazy typu X oraz V, 
stal konstrukcyjna klasy S355. Najpopularniejsza seria maszyn do 
ukosowania blach. Automatyczny posuw, kontrola parametrów oraz 
możliwość pracy z różnymi gabarytowo blachami czynią tę maszynę 
niezastąpioną przy seryjnym wykonywaniu ukosowania
 

Gerima MPP-200 30-200 mm L 30/60-V12.1 
Prezentacja ukosowania rur jako przygotowanie krawędzi 

oprzed spawaniem. Kąt fazy 30
• Stanowisko testowe do ukosowarek mobilnych:
• Pokazy ukosowania krawędzi prostych, łuków i otworów,
   zaokrąglania krawędzi na promienie R1, R2, R3, R4 oraz R6. 
• Możliwość zapoznania się z urządzeniami do usuwania szwów 
   z powierzchni blach, urządzeń do planowania krawędzi łącznie 
   z osprzętem, urządzeń do wyprowadzania faz wykonanych 
   metodami gazowymi. 
• Możliwość samodzielnej pracy wybranym urządzeniem.

NOWOŚĆ!

ADRES

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku

ul. Sobieskiego 92 

80-216 Gdańsk


