TECOS v sodelovanju s FANUC Adria organizira strokovno usposabljanje

Popolnoma električni stroji za brizganje FANUC in uporaba
robota
Ali želite:
✓

Sreda, 9. 10. 2019

spoznati električne stroje za brizganje plastike
FANUC Roboshot?

✓

pogovor o prednostih in posebnostih brizganja z
električnimi stroji?

✓

spoznati avtomatizacijo procesov s FANUC roboti?

✓

testirati vaše orodje na električnem stroju FANUC
Roboshot?

9.00 – 13.00
Celje, sedež TECOS
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
Predavatelj:
Franc ŽABERL in Miha PUŠNIK,
FANUC Adria
Rok za prijave:
8. 10. 2019 do 12.00

Spletna prijava na usposabljanje

Usposabljanje bo potekalo v dveh delih. V prvem
delu bomo predstavili podjetje FANUC Adria, ki
deluje pod okriljem FANUC Europe Corporation.
Spoznali boste FANUC stroje in se dotaknili
japonskega načina razmišljanja. Večino časa bomo
namenili električnim strojem za brizganje plastike
FANUC Roboshot in podrobnejši predstavitvi
možnosti uporabe FANUC robotov skupaj s stroji
za brizganje plastike. Drugi del seminarja zajema
ogled aplikacije stroja za brizganje plastike FANUC
Roboshot z delujočim robotom.

KOMU JE USPOSABLJANJE NAMENJENO?
•

Vsem, ki se ukvarjajo z brizganjem plastike (tehnologom, orodjarjem, lastnikom, razvojnikom …)

URNIK
8.45 – 9.00
9.00 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 – 13.00

Registracija udeležencev
Prvi del predavanja o FANUC strojih in stroju FANUC Roboshot
Odmor za kavo in prigrizek
Ogled aplikacije stroja FANUC Roboshot
Vprašanja in zaključek

Usposabljanje je brezplačno za vse udeležence.
DODATNE INFORMACIJE
Špela Bordon
tel (03) 490 09 20, fax (03) 426 46 11 spela.bordon@tecos.si

Opis predavateljev:
Franc ŽABERL, FANUC Adria
Profesionalno se z industrijskimi roboti ukvarja že več kot 20 let. Prehodil je vso pot od uporabnika, programerja,
integratorja do inštruktorja. Vselej mu je bil poseben izziv reševanje zahtevnih programerskih problemov, še
posebej se posveča aplikacijam robotskega vida. Trenutno opravlja funkcijo tehničnega direktorja v podjetju
FANUC Adria.
Miha PUŠNIK, FANUC Adria
Ima več kot 10 let izkušenj s področja konstruiranja in vodenja kompleksnih projektov. Zadnja leta je svoja znanja
uporabljal predvsem pri razvoju plastičnih izdelkov.
Z letošnjim letom se je pridružil ekipi FANUC Adria kot inženir za aplikacijo brizgalnih strojev Roboshot.

