Firma SimulPlast, odborník v oblasti vstrekovania plastov,
Vás pozýva na školenie

Technológia vstrekovania I.
v Poprade 21. – 22.09.2016
Školenie zabezpečuje rýchle a efektívne získanie poznatkov z procesu vstrekovania pre
zoraďovačov vstrekolisov, technológov, kontrolórov výroby, majstrov a pod.

Program:
1. Plastové materiály a ich vlastnosti
2. Príprava materiálov
3. Efektívne nastavenie procesu
4. Odstránenie chýb výliskov (Optimalizácia kvality výliskov)

Počet účastníkov je obmedzený na 20 osôb. V prípade záujmu zašlite, prosím, čo najskôr vyplnenú
priloženú prihlášku na mailovú adresu simulplast@simulplast.sk. Obratom dostanete potvrdenie o
prijatí objednávky a ďalšie pokyny ku školeniu.
Termín školenia:
Miesto konania:

21. - 22.09.2016
Školiaca miestnosť U Septima
Velické námestie 1189
058 01 Poprad

Cena závisí od počtu zamestnancov, vyslaných firmou:
1 – 2 zamestnanci – 240€/osobu a školenie
3 – 4 zamestnanci – 225€/osobu a školenie
5 – 10 zamestnancov – 215€/osobu a školenie
Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

SimulPlast s.r.o.
Teplická 34, 058 01 Poprad
tel.: +421 911 427 019

Firma SimulPlast, odborník v oblasti vstrekovania plastov,
Vás pozýva na školenie

Technológia vstrekovania II.
v Poprade 23.09.2016
Školenie je určené pre absolventov školenia Technológia vstrekovania I, na prehĺbenie ich
vedomosti z princípov konštrukcie a fungovania vtokovej a chladiacej sústavy, deformácií plastov
a riešenie niektorých špeciálnych porúch plastových výrobkov.

Program:
5. Vtoková sústava – dimenzovanie
6. Prvky chladiacej sústavy a ich efektivita
7. Deformácie plastových výrobkov, ako im predchádzať
8. Odstránenie chýb výliskov (Optimalizácia kvality výliskov)

Počet účastníkov je obmedzený na 20 osôb. V prípade záujmu zašlite, prosím, čo najskôr vyplnenú
priloženú prihlášku na mailovú adresu simulplast@simulplast.sk. Obratom dostanete potvrdenie o
prijatí objednávky a ďalšie pokyny ku školeniu.
Termín školenia:
Miesto konania:

23.09.2016
Školiaca miestnosť U Septima
Velické námestie 1189
058 01 Poprad

Cena : 130 €/účastník
Cena je uvedená bez DPH.

SimulPlast s.r.o.
Teplická 34, 058 01 Poprad
tel.: +421 911 427 019

