
Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa do dnia 24.02.2020 r. 

na adres:pawel.skoneczny@abplanalp.pl  
POTWIERDZENIE

27.02.2020
Gdańsk 

Warsztaty

Technologiczne

Abplanalp

Abplanalp zaprasza na 

Bezpłatne Warsztaty Technologiczne

które odbędą się 27.02.2020 r. 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku

przy ul. Sobieskiego 92 w Gdańsku.

 

AGENDA

11:00 - 11:15

11:15 - 11:20

11:20 - 11:30

11:30 - 11:45

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

Rejestracja uczestników Warsztatów

Powitanie gości i przedstawienie tematów Warsztatów

PREZENTACJA CHŁODZIW BLASER

Stacja termokurczliwa Schüssler

•  Precyzyjne mocowanie narzędzia w oprawce

•  Opatentowany proces indukcyjnego mocowania termokurczliwego

•  Możliwość budowania teleskopów

•  Prostota oraz łatwość obsługi

PREZENTACJA STACJI TERMOKURCZLIWEJ SCHÜSSLER

dalej >



Pokazy prowadzone są na chłodziwie 

BLASER Vasco 7000.

Obróbki powstają z użyciem programu 

ESPRIT CAM.
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11:45 - 12:30 

13:30 - 14:00

14:00

PREZENTACJE OBRABIAREK HAAS

Prezentacja obróbki detalu z wykorzystaniem stołu obrotowego Haas HRT210 wraz 

z autorską konstrukcją stołu uchylnego. Wykorzystanie operacji frezowania, wiercenia, 

oraz fazowania. Zaprezentowanie systemu mocowania Gerardi Zero-Point gwa-

rantującego dokładne, szybkie i bezpieczne pozycjonowanie wraz z dodatkowym 

złączem obrotowym pozwalającym wykonać pełen obrót kołyski.

Haas VF-2

Oprogramowanie CAD/CAM

•  Baza posuwów i prędkości skrawania (Feeds i Speed). 

•  Ustawienie parametrów domyślnych operacji. 

•  Zapis i wczytywanie operacji z pliku.

Zakończenie Warsztatów

13:00 - 13:30  Lunch

Prezentacja obróbki tokarsko-frezerskiej z wykorzystaniem osi C oraz Y. Na uwagę 

zasługują zastosowane elementy automatyzacji: programowe rozwiązanie podcią-

ganie pręta oraz wykonanie fazy od tyłu w jednym zamocowaniu, czego efektem jest 

uzyskanie pełnego detalu w jednym zamocowaniu, z jednej maszyny.

Haas ST-20Y

12:30 - 13:00 PREZENTACJE UKOSOWAREK GERIMA

Prezentacja obróbki detalu wykonanego z S355J2 150x200 mm o grubości 8 mm. 

Maszyna posiada całkowicie zmieniony system przesuwu detalu oraz nowy sposób 

regulacji szerokości fazy.

Gerima MMB 400 B-SL-30/60-V18.1 

Prezentacja obróbki detalu wykonanego z S355J2 300x500 mm o grubości 14 mm. 

Maszyna łączy w sobie wszystkie zalety maszyn z serii MMB. Najcięższa z maszyn, 

przeznaczona zarówno do detali małych gabarytowo jak i dużych arkuszy blach.

Prezentacja najnowszej linii ukosowarek mobilnych z zastosowaniem technologii 

ochrony urządzenia poprzez zastosowanie sprzęgła wyłączającego oraz nowy system 

tłumienia wibracji:

Gerima MMB 600C-SL-25/55-V18.2

•  SMA 20PF

•  SMA 30EV

 
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 samo-

dzielnej pracy wybranym urządzeniem.


