KONFERENCE FORMY 2013
Vážení obchodní přátelé!
Společnost UNIPLAST Brno a firma JAN SVOBODA s.r.o si Vás dovoluje
UNIPLAST
BRNO
SPOLEČNOST PRŮMYSLOVÉ CHEMIE

pozvat na konferenci FORMY 2013.
Jedná se o odbornou technickou konferenci, na které zazní nejmodernější informace ve vztahu k výrobě a použití forem na plasty.
Konference je koncipována jako multispektrální tak, aby pokryla více
pohledů na problematiku forem na plasty. V dnešní moderní, a nutno
říci, uspěchané době je nutný co možná nejširší obzor techniků, kteří se
podílejí na výrobě forem a lisování. Čím více informací, tím efektivněji
a rychleji lze zvládnout veškeré fáze od návrhu formy, přes konstrukci

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

až po výrobu. Více informací umožní také rychlejší nastavení nejefektivnějších parametrů lisování.
Cílem konference je poskytnout odborné informace tak, aby se technikům otevřela cesta k rychlejšímu návrhu a výrobě forem, pomocí
moderních technologií, které dokáží zkracovat časy a náklady na
výrobu.
Tyto moderní postupy navíc umožní optimalizaci již ve fázi návrhu a
předem minimalizují cyklové vstřikovací časy.
Pro detaily kontaktujte pořadatelský výbor – pana Miloslava Hanáka -

ŠETŘIT JE HEZKÉ,
ale

VYDĚLÁVAT
JE LEPŠÍ!
Pokud jste tak dosud neučinili,
potřebujeme pokud možno
ihned Vaše sdělení k
zpřesnění počtu účastníků a počet noclehů. V
případě potřeby, Vám
můžeme zajistit ubytování již od 11. 6. 2013.
POZOR počet míst je omezen!

hanak-plasty@seznam.cz
Na setkání s Vámi se za pořadatelský výbor těší:
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Miloslav Hanák
Jan Svoboda

rno

V plánovaném programu je mimo jiné: Ing. Gabriel – vtokové dráhy, optimalizace a řešení;
MachineLOG IT – on-line sledování forem na stroji, ve skladu i v Nástrojárně; Ing Krupa –
horké vtoky a novinky MoldMaster; Ing. Svoboda – je možná úspora času až 90% při
výrobě chlazení? Jak maximalizovat účinnosti a zjednodušit chladící okruhy;
Schouenberg & partners - CalcMaster, predikce ceny formy, cyklový čas a vliv
studeného kanálu na výrobu; Ing. Cimr – jak zkrátit konstrukci formy a urychlit
obrábění – novinky od SolidVision; Ing. Růžička - Pokročilé metody simulace chlazení a
horkých systémů; Ing. Horna – novinky Meusburger; změny v programu jsou vyhrazeny.

