
setkání uživatelů

CAD/CAM GibbsCAM a CAD a CAM CimatronECAD/CAM GibbsCAM a CAD a CAM CimatronE

Pro účastníky setkání uživatelů je zajištěn nocleh přímo v místě konání.
Cena za nocleh v penzionu Zaječský vinný sklep činí 1000 Kč za dvoulůžkový pokoj, cena snídaně 80 Kč/os.

Cena za nocleh v hotelu U zlaté podkovy činí 900 Kč za dvoulůžkový pokoj,
1050 Kč za třílůžkový pokoj, 1100 Kč za čtyřlůžkový pokoj, snídaně je zahrnuta v ceně.

Cena za nocleh v penzionu u Herůfků činí 250 Kč za jedno lůžko ve čtyřlůžkovém pokoji, bez snídaně.

Rádi pro vás ubytování zarezervujeme, 
pište na zajeci2011@t-support.cz, faxujte na +420 235 355 378 nebo volejte na +420 235 355 377

www.Cimatron.czwww.GibbsCAM.cz

jste zváni na setkání uživatelů GibbsCAM a CimatronE pořádané v Zaječí u Hustopečí
6. a 7. května 2011 a na seminář s praktickými ukázkami do Brna 5. května 2011

místo a adresa setkání uživatelů: Zaječský vinný sklep, Vinařská 479, CZ-691 05, Zaječí (www.zajecskyvinnysklep.cz)

Loc: 48°52'22.579"N, 16°45'39.375"E (http://www.fi rmy.cz/detail/2520484-ivan-kleiber-penzion-zajecsky-vinny-sklep-zajeci.html)

Seminář, Brno 5. května 2011, prostory Renishaw s. r. o., Olomoucká 85, Brno a praktické ukázky ve fi rmě AB KOMPONENTY, s. r. o.

program 
čtvrtek

11:00 – 13:00 GibbsCAM a Renishaw Productivity+, maximální využití možností měřicích sond na CNC obráběcím stroji s praktickými ukázkami
14:00 – 16:00 GibbsCAM a VoluMill, vysoce výkonné 2 a 3osé hrubování s praktickými ukázkami ve fi rmě AB KOMPONENTY, s. r. o.

Setkání uživatelů, Zaječí, 6. května 2011

program
pátek

9:15 – 9:30 prezence účastníků
9:30 – 9:40 zahájení, úvod do dopolední části

9:40 – 10:00 CimatronE 10 – obecně GibbsCAM, Systém polohování otočných stolů (TMS)
10:00 – 10:20 CimatronE 10 novinky CAD GibbsCAM, Soustružnicko-frézovací aplikace (Multifunkční obrábění MTM, dlouhotočné CNC soustruhy)
10:20 – 10:40 CimatronE 10 CAM GibbsCAM, Jak funguje sí�ová licence NLO

přestávka
11:00 – 11:20 CimatronE 10 tvorba nástroje – postupového GibbsCAM, shrnutí čtvrtečního semináře s praktickými ukázkami
11:20 – 11:40 CimatronE 10 nabídkové a změnové řízení GibbsCAM 2011 novinky verze
11:40 – 12:00 CimatronE 10 GibbsCAM 2011 novinky verze

oběd
13:20 – 13:30 úvod do odpolední části
13:30 – 14:00 řídicí systémy Fanuc, možnosti načítání a zpracování bloků NC programu, Jan Loos, FANUC CNC CZ, s. r. o.
14:00 – 14:20 novinky ve fi rmě technology-support, s. r. o. (projekt proCNC.cz, editNC, 1D optimalizátor, transmagic – převody dat...)
14:20 – 14:40 využití normálií ve výrobě, Miroslav Horna, Meusburger
14:40 – 15:00 o technické podpoře fi rmy technology-support, výhody a pravidla aktualizačního servisu (maintenance)

přestávka
15:10 – 16:10 prezentace uživatelů GibbsCAM a CimatronE a produkty partnerů a zákazníků pro produkční CNC obrábění
16:10 – 16:20 Nejlepší programátor CNC obráběcích strojů, ročník 2011, (Projekt roku, Začátečníci, Rekvalifi kace)
16:20 – 16:45 shrnutí, zdroje informací, diskuze
celý den bude k dispozici drobné občerstvení
18:30 – 24:00 košt ve vinném sklepě u Herůfků, www.vinarstviherufek.cz

Seminář, Zaječí, 7. května 2011

program 
sobota

9:30 – 12:30 GibbsCAM, individuální konzultace
9:30 – 12:30 CimatronE, individuální konzultace

oběd

Setkání uživatelů GibbsCAM a CimatronE 2010, foto: Tomáš Trojan (T+T Technika a trh) a Pavel Marek (MM Průmyslové spektrum).



odpověd, přihláška:

FAXujte na +420 235 355 378FAXujte na +420 235 355 378

www.Cimatron.czwww.GibbsCAM.cz

místo a adresa semináře s praktickými ukázkami:
prostory Renishaw, s. r. o., Olomoucká 85 , Brno 5. května 2011

Na seminář s praktickými ukázkami přijedeme ANO NE

místo a adresa setkání uživatelů:
Zaječský vinný sklep, Vinařská 479, CZ-691 05, Zaječí 6. a 7. května 2011

Na setkání uživatelů přijedeme ANO NE

fi rma
počet účastníků

jména účastníků (e-mail, telefon)

požadujeme zajistit ubytování ze čtvrtka na pátek ANO NE
z pátka na sobotu ANO NE

v Penzionu Zaječský vinný sklep ANO NE
v hotelu U zlaté podkovy ANO NE

v penzionu u Herůfků ANO NE

Zúčastníme se pátečního koštu ve vinném sklepě u Herůfků ANO NE

poznámky:

Účast na seminářích i na setkání uživatelů je bezplatná pro zákazníky s ročním aktualizačním servisem
(pro dvě osoby na jednu licenci). Pro zákazníky, kterým roční aktualizační servis již vypršel, 

je k dispozici jedno místo na jednu licenci. Pro ostatní účastníky je účastnický poplatek 500 Kč.

vyvinut dle požadavků výrobců forem, lisovacích a postupových nástrojů je všude tam, kde CNC obrábění dává smysl

’

Máte-li zajímavé výrobky, o které se chcete podělit, přivezte je sebou! 
Rádi je vystavíme a budeme je dále ukazovat.


