
Groth SFC – 200 - Mobilna stacja filtracji.

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

11:00 - 11:15

11:15 - 11:20

11:20 - 11:30

12:40 – 13:20

Lunch dla uczestników Warsztatów

14:00 Zakończenie Warsztatów

Rejestracja uczestników Warsztatów

Powitanie gości i przedstawienie tematów Warsztatów

PREZENTACJA DZIAŁU BLASER

PREZENTACJE OBRABIAREK

Haas VF-3SS 
Prezentacja obróbki stali narzędziowej NC11LV w stanie 

utwardzonym (ok. 60HRC). Pokaz obróbki metodą trochoidalną 

na różnych głębokościach materiału po obróbce cieplnej.

 

 

13:20 - 13:40

13:40 - 14:00

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.

 

Stacja termokurczliwej Schüssler

•  Precyzyjne mocowanie narzędzia w oprawce

•  Opatentowany proces indukcyjnego mocowania termokurczliwego

•  Możliwość budowania teleskopów

•  Prostota oraz łatwość obsługi

11:30 - 11:40 PREZENTACJA STACJI TERMOKURCZLIWEJ SCHÜSSLER

Haas ST-20Y
Prezentacja nowego typu głowic w tokarkach Haas BMT 65. 

Głowica narzędziowa z wbudowanym napędem umożliwiająca 

zwiększenie możliwości skrawania i produktywności. Pokaz 

obróbki stali narzędziowej NC11LV w stanie utwardzonym 

ok. 60 HRC. Operacje tokarskie wykonane z użyciem płytek 

borazonowych i ceramicznych.

 
OPROGRAMOWANIE CAD/CAM

Abplanalp zaprasza na 

Bezpłatne Warsztaty Technologiczne

które odbędą się 25.02.2020 r. 

w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego

przy ul. Św. Trójcy 37 w Bydgoszczy.

Warsztaty

Technologiczne

Abplanalp

25.02.2020
Bydgoszcz 

 

Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa do dnia 21.02.2020 r. 

na adres:pawel.skoneczny@abplanalp.pl  
POTWIERDZENIE

11:40 - 12:40 LASER W PRZEMYŚLE – POKAZ I PREZENTACJA PRODUKTÓW FIRMY SISMA

•  Znakowanie laserowe – pokaz pracy urządzenia do znakowania

    laserowego BIG SMARK z systemem optycznym CVS.

•  Spawanie i regeneracja form – pokaz pracy lasera do napawania 

    i regeneracji form SWA150. Zalety „zimnego” spawania.

•  Prezentacja technologii przyrostowej (Additive Manufacturing) 

    – druk 3D z proszków metalicznych – zalety i zastosowanie.
NOWOŚĆ!

Sisma SWA

System laserowy do spawania 

i naprawy form


