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Forgácsolási SZEMINÁRIUMOK 2018

A végleges jelentkezés után kapja meg a 
részletes információkat a FRAISA Partnerétől.

Tények és számok:

A következő Bellachban/ 
Svájcban tartott szemináriumok 
áttekintése:

Foglaljon most, és bizto-
sítson helyet magának!

Megtalál bennünket az alábbi oldalakon is: 
facebook.com/fraisagroup 
youtube.com/fraisagroup

A FRAISA csoporttal  
kapcsolatos további
információkat itt talál.

Az e-üzletünk  
leggyorsabb elérési  
módja itt található.

2018.09.06.-07.  A forgácsolástechnika 
jelene és jövője 
Odaút: 2018.09.05. 
Visszaút: 2018.09.07.

FRAISA Hungária Kft. 
Vásárhelyi P. u. 3 I HU-3950 Sárospatak I 
Tél.: +36 47 511 217 I Fax: +36 47 511 215 
info@fraisa.hu I fraisa.com I
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Know-how transzfer 
FRAISA ToolSchool

Szakemberek egymást között
A digitalizálódás révén extrém gyorsasággal 
növekszik a komplexitás a forgácsolóiparban. 
A versenyképesség megtartásához a 
vállaltspecifikus know how-val muszály lé-
pést tartani. Ezért lett a FRAISA forgácsolási 
szemináriumának központi témája az üze-
mek hatékonyságának növelése. A FRAISA 
szakemberei a forgácsolási technológiák leg-
újabb ismereteivel és módszereivel szakmai 
előnyöket közvetítenek, valamint szemlélte-
tik a termelési folyamatok optimalizálásának 
és költségcsökkentésének lehetőségeit. A 
forgácsolási szemináriumokon az elmélet és 
a gyakorlat összekapcsolódik. 

Az előadásokból megismerheti a legfrissebb 
fejlesztéseket és technológiákat. A gyakorlati 
oktatás a mindennapi munkából vett pél-
dákkal különböző CNC munkaállomásokon 
történik.

Témák:

A forgácsolástechnika 
jelene és jövője, különböző 
megmunkálási stratégiák 
összehasonlításával marás, 
fúrás és menetkészítés 
területén. Azon lehetőségek 
szemléltetése, amelyek leg-
előnyösebben összekapcsol-
hatók és használhatók.

Know how transzfer:

Bemutatók különböző 
anyagokból készült 2.5 
dimenziós alkatrészekkel, 
a legújabb marási stratégi-
ákkal való megmunkálások 
figyelembevételével, ma-
gyarázattal és dokumentáci-
óval kiegészítve.

Az előadások kiegészülnek 
know how átadással.

Programozás:

Megmunkálás modern 
CAM rendszerekkel, külön-
böző marási stratégiákhoz, 
programozási lehetőségek 
használata különböző 
vezérlések esetében.

Géppark:

Alkalmazási központunkban 
különböző teljesítményű, 
fordulatszám tartományú 
és dinamikájú, modern 
megmunkálógépek állnak 
rendelkezésre. A szeminá-
riumunkon rendszerekbe 
foglaljuk a különböző meg-
munkálási területeket.

Alkalmazott szerszámok:

•  Nagyteljesítményű 
keményfém marószerszá-
mok legújabb generációja

•  Váltólapkás  
marószerszámok

•  Nagyteljesítményű ke-
ményfém fúrószerszámok

•  Menetfúrók, menetfor-
mázók és menetmarók

Megmunkált  
alapanyagok:

•  Ötvözött és ötvözetlen 
acélok, nemesített acélok

•  Rozsda- és saválló acélok

• Alumínium

• Színesfémek

A forgácsolástechnika jelene és jövője 2018.09.06.-07.
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