
Zaproszenie na Warsztaty Technologiczne Abplanalp

Warszawa / 08.11.2018 r.

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 - 13:00

Rejestracja uczestników Warsztatów

Powitanie gości 
Przedstawienie tematów Warsztatów

PREZENTACJE OBRABIAREK

PREZENTACJA DZIAŁU BLASER

BEZPŁATNE WARSZTATY TECHNOLOGICZNE

ADRES

Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa do dnia 05.11.2018 r. na adres:

pawel.skoneczny@abplanalp.pl  

POTWIERDZENIE

Pokazy prowadzone są na chłodziwie 

BLASER B-Cool 655.
Obróbki powstają z użyciem programu 

ESPRIT CAM.

Abplanalp Sp. z o.o.

ul. Kostrzyńska 36

02-979 Warszawa

 

AGENDA POKAZ OBRÓBKI 
NA ŻYWO!

czytaj dalej >

Pienienie się chłodziwa
- Mieszanie chłodziw w dwóch buteleczkach (woda demi i woda sieciowa).
- Gaszenie piany (roztwór octanu wapnia).
- Omówienie wpływu twardości wody na chłodziwo.

 

Kitamura HX500iG
Prezentacja obróbki stopu Inconel 718 z wykorzystaniem głowicy na płytki 
ceramiczne, pokaz wiercenia z użyciem wiertła składanego oraz monolitu. 
Dodatkowo zaprezentujemy wydajność frezowania narzędziami węglikowymi 
oraz ceramicznymi.

Nakamura-Tome WT-150II 
Obróbka stali nierdzewnej M301 przy użyciu chłodziwa Blaser B-cool 755.  
Wykonany zostanie detal typu „koszyczek” - element układu filtracyjnego.

Nakamura-Tome SC-300II
Pokaz obróbki dwu głowicowego centrum tokarskiego.

Nomura NN-20UB8
Pokaz obróbki stali 316L na maszynie 7-osiowej, prezentujący 
możliwości tokarsko-frezerskie automatu wzdłużnego. 
Wykonywany detal - złączka hydraliczna dla przemysłu automotive.
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13:30 - 13:50 PREZENTACJE OBRABIAREK EDM

14:00 Zakończenie Warsztatów

Haas ST-30Y
Obróbka tulei z wykorzystaniem operacji toczenia zewnętrznego 
zgrubnego, profilowania, wiercenia, głębokiego wytaczania przy użyciu 
narzędzia z tłumikiem drgań oraz frezowania z wykorzystaniem osi Y. 
Tokarka wyposażona w nową głowicę BMT oraz sterownik NGC, 
gwarantujący intuicyjne programowanie maszyny.

Haas UMC-750
Pokaz wydajnej obróbki 4 i 5-osiowej indeksowanej. Wykonywanym 
detalem będzie aluminiowa pokrywa przepustnicy. W programie wykorzystano 
sondy i instrukcje warunkowe do automatycznego bazowania i sprawdzania 
detalu. Dzięki 4 i 5 osi możliwe było wykonanie złożonego detalu w 2 
zamocowaniach. Dodatkowo program wykorzystuje przydatne funkcje 
maszynowe takie jak DWO (Dynamic Work Offsets) i TCPC (Tool Center 
Point Control ) ułatwiające programowanie obróbki wieloosiowej.

Haas VF-2 
Prezentacja obróbki zminiaturyzowanej obudowy reduktora w stali C45 
z wykorzystaniem wysokowydajnego centrum frezarskiego.

BEZPŁATNE WARSZTATY TECHNOLOGICZNE

AGENDA c.d.

POKAZ OBRÓBKI 
NA ŻYWO!

13:00 - 13:30 Lunch / dyskusja

Mitsubishi MV2400S 
Pokaz elektroerozji (prezentacja obróbki drutem powlekanym, 
wysoka wydajność cięcia czyli oszczędność czasu).

Mitsubishi EA8S
Prezentowana wraz z systemem palet do mocowanie detali EROWA 
z automatycznym pobieraniem oraz obmierzaniem elektrod.

Mitsubishi MV1200R Connect
Prezentacja nowego sterowania M800 "D-CUBES” z 19-calowym 
dotykowym ekranem oraz nową szatą graficzną z możliwością 
przełączenia na starą wersję pilota z wyświetlaczem LCD.

•   System 3D CamMagic – bardziej intuicyjny i rozbudowany system CAD/CAM.
•   Kolejkowanie zadań na maszynie bez potrzeby znajomości budowy 
     programu głównego i podprogramów.
•   Cyfrowy licznik kosztów eksploatacji, w tym zużycia:
     energii elektrycznej, drutu, żywicy, kontaktów i filtrów do wody.
•   Praca z osią obrotową. 

13:50 - 14:00 Konkurs dla uczestników Warsztatów


