Školení

Jak správně pracovat
s lisovacími automaty
BRUDERER.

Naše školení vám
přinesou informace z
praxe o tom, jak správně
pracovat s technologií
firmy BRUDERER.
V rámci našich školení naučíme vás a vaše zaměstnance, jak správně zacházet s
technikou a stroji značky BRUDERER. Na požádání zaškolíme váš personál obsluhy
i pro starší řídicí systémy a prvky. To je součástí našeho kompletního servisu stejně
jako naše podrobné poradenství před koupí stroje.

Náš kompletní
servis v oblasti školení:
▪▪Prakticky orientované kurzy pro obsluhu, údržbáře a seřizovače
▪▪Školicí centra s výkonnými lisovacími automaty konstrukční řady BSTA
▪▪Řízení strojů generací SINUMERIK WS 510P/805 SM-P
▪▪Řízení B, B2 a BE BRUDERER
▪▪Servopodávání, válečkové a kleštinové podávání BRUDERER
▪▪Použití školicích nástrojů včetně senzoriky
▪▪Nabízíme trenéry s mnoholetými zkušenostmi, kteří mluví několika jazyky

Školení obsluhy

Elektrická údržba

Základní vědomosti o
fungování lisovacích
automatů BRUDERER.

Vše o elektronických
systémech BRUDERER.

V tomto kurzu se účastníci dozví všechno o fungování a
specifikách lisovacích automatů a technologií firmy BRUDERER,
díky čemuž pak mohou v praxi rychle a produktivně pracovat s
různými systémy.

Těžištěm tohoto kurzu je údržba, opravy a omezování škod.
Účastníci jsou školeni v elektronických systémech, aby dokázali
rychle odstranit závady a efektivně předcházet nebezpečným
situacím.

Obsah kurzu:

Obsah kurzu:

▪▪Mechanický princip vysekávacích automatů a
podávacích zařízení
▪▪Řízení stroje
▪▪Obsluha lisovacích automatů
▪▪Pracovní postupy, seřizování lisovacích nástrojů
▪▪Používání příslušenství

▪▪Řízení stroje (fungování, řídicí moduly, programování atd.)
▪▪Ovládací prvky lisovacích automatů
▪▪Vyhledávání chyb, diagnostika a výměna komponent
▪▪Načítání a třídění dat, zálohování
▪▪Mechanický princip lisovacích automatů
▪▪Připojování periferních zařízení

Mechanická údržba

BRUDERER servopodávání,
elektrická údržba

Cit pro mechaniku
při práci s komplexními
systémy.

Vše o BSV a elektronických
systémech BRUDERER.

V tomto kurzu se účastníci naučí vše o údržbě, opravování a
omezování škod u mechanických zařízení, takže v praxi budou
umět rychle a efektivně reagovat.

Těžištěm tohoto kurzu je údržba, opravy a omezování škod.
Účastníci jsou školeni v elektronických systémech, aby dokázali
rychle odstranit závady a efektivně předcházet nebezpečným
situacím.

Obsah kurzu:

Obsah kurzu:

▪▪Mechanický princip lisovacích automatů
▪▪Údržba a opravy
▪▪Nastavení a uvádění zařízení do provozu
▪▪Pracovní postupy
▪▪Posuvové aparáty BBV/BZV/BSV
▪▪Vyhledávání chyb, diagnostika a odstraňování závad

▪▪Řízení podávání (fungování, řídicí moduly, programování atd.)
▪▪Ovládací prvky servopodávání
▪▪Vyhledávání chyb, diagnostika pomocí diagnostických
programů již nainstalovaných v řízení
▪▪Výměna komponent

Všeobecné informace:
Kurzy trvají 1 až 3 dny. Závisí to na vašich potřebách a požadovaný termín se domluví
individuálně. Počet účastníků je omezen maximálně na 4 osoby a školení mohou probíhat
v němčině, angličtině, francouzštině a italštině. Rádi vám pošleme naši nabídku.

Správným školením
zvýšíte výkon a
životnost lisovacích
automatů BRUDERER.

Hladký průběh a vysoký výkon
Se správnými odbornými znalostmi zajistíte vždy maximální výkon
svých lisovacích automatů BRUDERER.

Dlouhá životnost díky odbornému zacházení
Čím lépe budou vaši zaměstnanci proškolení, tím déle můžete
lisovací automaty BRUDERER používat ve své výrobě.

Předávání a rozšiřování znalostí
Profesionální školení zajistí, že vaši zaměstnanci budou mít
dnes i v budoucnu nejaktuálnější informace z oboru.

Efektivita díky rychlému nalezení řešení
Jen ten, kdo dobře zná své stroje, může rychle odhalit možné
závady a adekvátně zareagovat.

Hravé vypořádání se s každou výzvou
Díky odborným znalostem o svých lisovacích automatech
BRUDERER zvládnete bez problémů vyhovět i novým požadavkům.

Vytištěno v Německu, 02/2016, změny vyhrazeny.

BRUDERER AG
Egnacherstrasse 44, CH - 9320 Frasnacht
+ 41 71 447 75 00,
+ 41 71 447 77 80
Více informací o firmě BRUDERER, našich výrobcích, službách
a pobočkách najdete na stránkách www.bruderer.com

