
Prosimy o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa do dnia 14.02.2020 r. na adres:

pawel.skoneczny@abplanalp.pl  

POTWIERDZENIE

ADRES

Centrum Demonstracyjno-Sprzedażowe HAAS

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Zabrze, ul. 3 Maja 95

Pokazy prowadzone są na chłodziwie 

BLASER Vasco 7000.

Obróbki powstają z użyciem programu 

ESPRIT CAM.

13:30 - 14:00

ESPRIT CAM

Prezentacja programowania z wykorzystaniem modułów tokarskich 

i frezarskich programu Esprit CAM. Bezpłatne porady i konsultacje.

• Wykorzystanie bazy posuwów i prędkości skrawania.

• Symulacja z rzeczywistymi parametrami technicznymi maszyny. 

   Rodzaje wykrywanych kolizji     

• Obróbki szybkościowe ProfitMilling i ProfitTurning  

OPROGRAMOWANIE CAD/CAM

14:00 Zakończenie Warsztatów

12:00 - 13:00 PREZENTACJE OBRABIAREK

13:00 - 13:30 Lunch dla uczestników Warsztatów

BEZPŁATNE WARSZTATY TECHNOLOGICZNE

Zaproszenie na Warsztaty Technologiczne Abplanalp

Zabrze  18.02.2020 r./

Praktyczne porady dla operatorów i programistów obrabiarek CNC 

na przykładzie obrabiarek Nakamura i Haas oraz oprogramowania ESPRIT CAM.

AGENDA

11:00 - 11:15

11:15 - 11:30

11:30 - 11:40

Rejestracja uczestników Warsztatów

Powitanie gości i przedstawienie tematów Warsztatów

PREZENTACJA CHŁODZIW BLASER

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.

STACJA TERMOKURCZLIWEJ SCHÜSSLER

Stacja termokurczliwa Schüssler:

• Precyzyjne mocowanie narzędzia w oprawce.

• Opatentowany proces indukcyjnego mocowania termokurczliwego.

• Możliwość budowania teleskopów.

• Prostota oraz łatwość obsługi.

 

11:40 - 12:00

Haas VF-3SS  
Pokaz obróbki detalu z wykorzystaniem systemu Zero Point Gerardi.

 Obróbka typu „Plunge Milling” - wydajne wiercenie, frezowanie gwintów.

Haas ST-25Y 
Obróbka flanszy przyłączeniowej ze stali węglowej C45 wykonanej 

z pełnego materiału oraz wykorzystująca dodatkową oś "Y".  

Tokarka Haas ST-25Y z wrzecionem z modelu ST-30 idealnie sprawdzi 

się do obróbki detali średniogabarytowych.  Oś "Y" oraz napędzane 

narzędzia pozwalają na znacznie większe możliwości obróbcze 

jak standardowe tokarki 2-osiowe.

Nakamura WT-250 II
Przykład obróbki z przemysłu medycznego w cyklu automatycznym 

(podawanie materiału przez wrzeciono oraz odbiór za pomocą 

wbudowanego manipulatora). Obróbka adaptera endoskopu 

w austenitycznej stali nierdzewnej 1.4305 (X8CrNiS18-9) z 65 mm 

pręta, na dwuwrzecionowej oraz dwugłowicowej tokarko-frezarce. 

Centrum tokarskie przeznaczone do wysokowydajnej obróbki 

skomplikowanych oraz precyzyjnych detali. Górna głowica z osią „Y”, 

wszystkie osie na prowadnicach ślizgowych. Powierzchnie elementów 

konstrukcyjnych maszyny stykające się ze sobą wykonane metodą 

ręcznego skrobania powierzchniowego (jap. Kisage).

 


