
Zaproszenie na Warsztaty Technologiczne Abplanalp

Warszawa / 14.02.2019 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 - 12:30

Rejestracja uczestników Warsztatów

Powitanie gości 
Przedstawienie tematów Warsztatów

PREZENTACJE OBRABIAREK EDM

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 >

Refraktometr  
- Prawidłowe posługiwanie się refraktometrem.

Kalibracja.
Ustawianie ostrości.
Współczynnik refraktometryczny.
Omówienie wpływu obecności oleju obcego w chłodziwie na wynik refraktometru.

 

- 
- 
- 
- 

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 a w tym zużycia energii elektrycznej, 
   drutu, żywicy, kontaktów i filtrów do wody.

Mitsubishi MV2400S
Pokaz obróbki elektroerozyjnej (prezentacja obróbki drutem 
powlekanym, wysoka wydajność cięcia).

Mitsubishi EA8S
Prezentacja systemu palet do mocowanie detali EROWA 
z automatycznym pobieraniem elektrod. Pokaz systemu preset EROWA. 

Mitsubishi MV1200S
Pokaz obróbki elektroerozyjnej (obróbka dwóch stempli typu „wąż” 
drutem 0,1 mm pasowanych ze sobą do 0,001 mm o chropowatości 0,2Ra).

Accutex GA-43AL
Nowy model wycinarki drutowej z silnikami liniowymi.

Accutex AH35ZA
Szybkościowe wiercenie elektroerozyjne elektrodą 1 mm 
w stali zahartowanej typu NC11LV.

Nowość!



ADRES

Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa do dnia 11.02.2019 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

 

13:00 - 14:00 PREZENTACJE OBRABIAREK

14:00 Zakończenie Warsztatów

BEZPŁATNE WARSZTATY TECHNOLOGICZNE

AGENDA c.d.

POKAZ OBRÓBKI 
NA ŻYWO!

12:30 - 13:00 Lunch / dyskusja

Nakamura-Tome WT-150II
Obróbka detalu typu koszyczek (element układu filtracyjnego) w stali 
nierdzewnej 42CrMo4 (40HM) przy użyciu chłodziwa Blaser B-cool 755.

 Nomura NN-20UB8
Prezentacja automatu tokarskiego z narzędziami w układzie szwajcarskim, 
wyposażona w 7 osi sterowanych numerycznie z dwoma wrzecionami. 
Podczas prezentacji prezentowany będzie detal wykonywany z mosiądzu Mo58. 
Detal wykonywany z użyciem przeciw wrzeciona z użyciem narzędzi 
napędzanych na wrzecionie głównym i przeciw wrzecionie. 

Kitamura HX500iG
Obróbka ciężka na centrum poziomym z paletyzacją Kitamura Mycenter 
HX500iG wyposażonym we wrzeciono o mocy 40 kW dzięki czemu 
uzyskujemy wysokie parametry obróbki. W czasie pokazu zaprezentowane 
zostanie unikatowe rozwiązanie firmy Kitamura z zakresu doboru posuwu 
roboczego w zależności od obciążenia wrzeciona oraz ruchy ustawcze 
maszyny – 60 m/min.

Haas UMC-750
Pokaz obróbki na maszynie pięcioosiowej z wykorzystaniem 
obróbki symultanicznej.

Haas VF-2 + paletyzer
Pokaz i prezentacja pracy frezarki z paletyzerem w trybie 
automatycznym.

Haas VF-4SS + stół uchylny z czwartą osią
Prezentacja centrum frezarskiego 4-o osiowego. 
Pokaz zwiększenia produktywności maszyny dzięki zastosowaniu 
oprzyrządowania typu Zero Point, ustalenie bazy programowej. 
Wykorzystanie imadeł samocentrujących, możliwość indeksowania 
układu w sposób ciągły w czwartej osi i o 90 stopni w quasi 5-tej osi.

Haas ST-10 + robot Yaskawa GP7
Prezentacja stanowiska zrobotyzowanego wyposażonego 
w robota Yaskawa GP7 o udźwigu 7 kg. Stanowisko pracujące 
w cyklu produkcyjnym i wykonujące detal typu złączka. 
Pokaz możliwy dzięki uprzejmości firmy Agwo-Serwis.


