
➡ Máte sondy? Tak ich používajte!
➡ Poruchy na strojoch? Predvídajte ich!
➡ Vyrábate nepresne? Skalibrujte stroj!
➡ Vyrábate pomaly? Použite zložené nástroje!

Renishaw s.r.o., Olomoucká 85, 627 00, Brno
T +420 548 216 553 F +420 548 216 573 E czech@renishaw.com
www.renishaw.cz

Objednejte se na nejbli!"í termín. 
Vypln#nou objednávku faxujte na $íslo +420 548 216 573, 

nebo ji naskenujte a po"lete na czech@renishaw.com.

Máte sondy Renishaw? Prost! je pou"ívejte! Efektivn!j#ím vyu"itím existujícího 
v$robního za%ízení vyd!láte peníze. P%ij&te a zú'astn!te se #kolení obsluhy
v se%izování, programování a práci s na#imi sondami. Nyní je #kolení roz#í%eno 
o diagnostiku p%esnosti obráb!cích stroj( pomocí nového Ballbaru QC20-W.

Prost# to pou!ívejte!
Program "kolení:
Ɣ Se%ízení, nastavení, kalibrace, údr!ba.
Ɣ Základní m#%icí úlohy v ru$ním re!imu
Ɣ Základní m#%icí úlohy v automatickém re!imu
Ɣ V&stup a tisk nam#%en&ch dat
Ɣ�Diagnostika p%esnosti obráb#cích stroj'
Ɣ Diskuze

Cena "kolení je 1250,- K$ na osobu v$. DPH. Ob$erstvení zaji"t#no.

V"ichni ú$astníci "kolení obdr!í desky se "kolicím materiálem, 
certifikát o absolvování a  ST(I)N* KOLÍK na nástrojovou

 dotykovou sondu pro obráb#cí centra ZDARMA!

Ú$astníci "kolení si v"echny získané informace ihned sami ov#%í na 
obráb#cím stroji.

 Máte sondy? 
Tak je pou!ívejte!

Máte sondy Renishaw? Neviete čo s nimi?
Jednoducho ich používajte! Efektívnejším využitím existujúceho výrobného zariadenia zarobíte peniaze. 
Príďte osobne a priamo na stroji Vám ukážeme, ako jednoducho Vaši pracovníci môžu zoraďovať, 
programovať a pracovať so sondami. Chcete dať vyškoliť pracovníkov? Máme pre nich pripravené 
praktické školenia. Informujte sa u našich obchodníkov o termínoch a detailoch.

Chcete vyrábať presnejšie? Predvídať vynútené odstávky stroja?
Stroj sa pokazí presne vtedy, keď to najmenej potrebujeme. Viete o tom, že odchýlky v presnosti 
prebiehajú postupne a dosiahnutia hodnôt mimo tolerancie sa dajú spoľahlivo predvídať s použitím 
štatistických a grafických metód? 

Poprední odborníci v obore Vám vysvetlia možnosti diagnostiky CNC strojov, princípy a jednoduché 
využitie prediktívnej údržby strojov buď vlastnými zariadeniami, alebo outsourcingom.

Najmodernejšie zariadenia, akým je napríklad Laserový interferometer umožňujú skalibrovať priamo 
riadiaci systém stroja. V prípade vážnejšieho opotrebenia upozornia na potrebu strednej opravy.

Tlačia Vás termíny? Náklady? Výrobný čas je pridlhý? 
Rezné a špeciálne náradie pre presnú a produktívnu výrobu. Povieme Vám viac o najnovších trendoch v 
obore. Využite možnosť konzultácie problematických zákaziek s partnerom TMC ČR.

Chcete nadviazať nové kontakty?
Seminár je zaujímavou príležitosťou rovnako pre odberateľov aj dodávateľov spoznať nových partnerov, 
ktorí robia všetko pre dosiahnutie termínu a kvality vo výrobe.

Presná a spoľahlivá výroba
Praktický seminár pre technický a výrobný manažment, majiteľov firiem.

! !

Seminár sa skladá z viacerých teoretických a praktických častí. Len ak osobne budete poznať všetky 
možnosti Vašich strojov a zariadení, budete ich schopní využiť naplno. 
Prednášajú obchodný riaditeľ Renishaw Jan Vlček, majiteľ TMC ČR Jan Konrád, Peter Benkó a Tomáš 
Peták zo STU Bratislava a zástupcovia BOST SK.

UT 6.11.2012 
od 9:00 BOST SK, Trenčín



Program

9:00 - 9:30 
Registrácia a uvítanie účastníkov

9:30 - 12:00
Blok prednášok a praktických 
ukážok

12:00 - 13:00
Obed

13:00 - 15:30
Individuálne konzultácie, cvičenia 
a ukážky meraní, riešenia 
výrobných problémov

Občerstvenie je zaistené počas 
celej dĺžky seminára.

Kontakty - realizačný team

BOST SK, a.s.
Súvoz 1/1594, 911 01, Trenčín

Vladimír Bielik 
+421 915 757 707
bielik@bost.sk

Juraj Chyba
+421 905 314 873
chyba@bost.sk

Ján Pavlačka 
+421 905 606 900
pavlacka@bost.sk

Pavol Šprtka
+421 907 720 678
sprtka@bost.sk

Miroslav Žiliak
+421 917 116 078
ziliak@bost.sk

Milan Smolka 
+421 907 720 678
smolka@bost.sk

www.bost.sk 

Témy teoretických prednášok
• Meracie sondy pre obrábacie stroje – Jan Vlček, Renishaw

• Zoraďovanie a kalibrovanie sond - Jan Vlček, Renishaw

• Skúšky presnosti obrábacích strojov  - Peter Benkó, Ústav 
automatizácie, merania a aplikovanej informatiky STU, 
Strojnícka fakulta Bratislava

• Prediktívna údržba CNC strojov – Tomáš Peták, Ústav 
automatizácie, merania a aplikovanej informatiky STU, 
Strojnícka fakulta, Bratislava

• Rezné a špeciálne náradie pre presnú a produktívnu výrobu - 
Jan Konrád    TMC ČR

Diskusia po a počas každej prednášky

Praktické ukážky a cvičenia
• Zoraďovania meracích sond na frézovacom centre a kontrola 

rozmerov obrobených súčiastok v produkčnej výrobe Marek 
Soukup, Renishaw

• Meranie ballbarom na CNC sústruhu a obrábacom centre -  
BOST SK

• Meranie nepresnosti súradníc laserovým interferometrom 
a následná automatická kompenzácia týchto nepresností cez 
parametre riadiaceho systému - BOST SK

• Odhaľovanie skrytých porúch na CNC strojoch termovíznou 
kamerou - BOST SK

Prihláška
Prihlasujte sa prosím telefonicky na +421 32 7417 301, 
emailom na vzdelavanie@bost.sk, alebo na jednotlive 
kontakty v ľavom stĺpci.

Uveďte prosím svoje meno, firmu, telefón, email a počet 
osôb.
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