
Využíváte optimálnì své stroje?

Každá firma, která chce zùstat úspìšnou a konkurenceschopnou                                           

na souèasném technickém trhu, musí plnì využít svùj potenciál.                                   

Flexibilní a vysoce kvalitní výroba pøi co nejnižších nákladech, odbornì 

vzdìlaný personál a koneèný výrobek splòující ty nejvyšší požadavky                                     

– to vše je absolutní nutností. Kritickým bodem se však mùže stát co 

nejefektivnìjší využití stávajících zdrojù, který lze vyøešit vhodným 

softwarovým øešením a pøíslušnou odbornou znalostí. Neèekejte a nauète 

se, jak posunout své stroje na hranici jejich možností!

Zkra�te èas výroby až o 20 procent. Ukážeme vám, jak na to!

Inteligentní øešení TEBIS vám umožní snížit prostoje a vyrábìt s menším 

poètem operátorù. Ukládejte znalosti do technologických šablon                               

a automatizujte výrobu. Zlepšete kvalitu dílù standardizací. Využijte 

rychlé, spolehlivé a bezkolizní programování. Urychlete vzdìlávání                                 

a zapracování pracovníkù databázemi s uloženými požadovanými 

znalostmi a pracovními postupy. Zkra�te upínání využitím systémù 

vícenásobného upínání jako napø. upínacích vìží. V softwaru Tebis 

naprogramujete jednotlivé komponenty, jako jsou støihové nože, razníky 

nebo pohyblivé èásti - standardizovanì a zvláš� na každém stroji - které 

pak spojíte do jediného ustavení. Mùžete tak optimálnì využít svùj 

pracovní prostor a vyrábìt rychleji. Poznejte a využijte všechny výhody, 

které Tebis pøináší!

?Vysoká spolehlivost procesu

?End-to-end øešení

?Rychlé vytváøení NC programù

?Zmìny v krátkém èase

?Vysoký stupeò flexibility

?Optimální využití stroje

?Rychlé zaškolení zamìstnancù

?Získání a rozšíøení konkurenèní výhody!

Pøedbìhnìte konkurenci svou odborností!

TEBIS

ROADSHOW TEBIS

PROGRAM

09:00 – 09:30 Registrace

09:30 – 09:50 Zahájení a pøedstavení partnerù

                         (MCAE Systems, Tebis, Schunk)

09:50 – 10:00 Požadavky trhu a TEBIS øešení 

pøi výrobì forem

10:00 – 10:45 TEBIS - Virtuální obrábìní

Plánování 

Zpracování inteligentních CAD dat,       

pøíprava elektrod

Programování s technologickými knihovnami 

 Nové jedineèné funkce (konvertor do 5 os,

HSC distribuce bodù, HPC nástroje,

integrovaná kontrola kvality)

10:45 – 11:00 Pøestávka na kávu

11:00 – 11:45 TEBIS - Vlastní obrábìní

Systémy vícenásobného upínání firmy Schunk

Analýza proveditelnosti a kontrola kolizí

pøi vícenásobném upnutí

Jednoduchá zmìna stroje znamená 

zvýšení flexibility

Drátové øezání

11:45 – 12:30 Shrnutí a diskuze

12:30 – 13:00 Exkurze – TOS Kuøim

13:15 – 13:45 Obìd 

14:00 Pøedpokládaný konec semináøe
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SEMINÁØ JE BEZPLATNÝ

Datum konání: úterý 18. bøezna 2014

Místo konání: Centrum INTEMAC (areál TOS Kuøim) 

Blanenská 27, 667 34 Kuøim

GPS: +49°18'42.93''+16°32'18.04''
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