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Co vše jste chtěli vědět
o navrhování báli se zeptat
Firma t-support vydala příručku
Průvodce řešení pro nástrojaře
aneb Jak vyzrát nad návrhem nástrojů. Autoři
ři se snaží odpovědět na otázku,
ázku, jak se
dá vylepšit celý
proces od
nabídky po
dodávku nástroje zákazníkovi. Cí lem
m
této brožuryy je
seznámit nástroástrojaře s možnostmi
nostmi
dosažení vyšší
yšší produktivity při
ři návrhu
a etapách vývoje a výroby nástrojů,
ů, jak v oblasti
lisování plechů,
chů, tak vstřikovacích forem.
m. V současnosti,
kdy je velký tlak od zákazníků
na zkrácení časů vývoje a výroby formy (postupového
ostupového nástroje)
i nákladů na d
daný nástroj, je téměř existenční záležitostí být flexibilní
nástrojárnou (tj. dokázat rychle reagovat na případné změny od zákazníka)

možnou cestou je volba
jediného integrovaného
řešení pro celýý proces
od nabídky, přes návrh a konstrukci
ko
nástroje s nánástro
vazností na
va
jeho výrobu.

především
a předevší
ím vždy rychle
rych
hle a co
stanovit
nejpřesněji st
tanovit cenu
u nástroje
již ve ffázi zpracování nabídky.
b dk
Jde o úkoly, které jsou velmi těžko dosažitelné a jak ukazují poznatky z nástrojařské Evropy i naše praxe, jedinou

ilustraci je
Pro ilus
brožuře vyv této bro
sysužit CAD/CAM
CAD/C
tém Cimatron E, který
Německu
v sousedním N
využívá každá ttřetí nánávaznosti na
strojárna. V návaz
CAD/CAM systém je
j nutné
počítat i s plánováním, řízením
a optimalizací výrobních
výrobníc procesů s cí lem
jejich
l
h účinnější a tím
také ekonomičtější organizace.
p
www.t-support.cz

Setkání uživatelů

GibbsCAM a CimatronE
Ve dnech 6. a 7. května 2011se v již tradičním prostředí
Zaječického vinného sklípku konalo setkání uživatelů GibbsCAM
a CimatronE, kterou uspořádala ﬁrma t-support.

Během dopolední části programu byl věnován prostor konkrétním praktickým zkušenostem s oběma systémy a vystoupení
jednotlivých účastníků byla zaměřena
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například na systém
polohování otočných stolů (TMS)
nebo soustružnicko-frézovací aplikace. Odpolední část
byla věnována mimo
novinek technické
podpory pořádající
firmy také řídicím
systémům Fanuc
nebo využití normálií ve výrobě ve
firmě Meusburger. Celý program brilantně
moderoval jednatel společnosti t-support
Ing. Vlastimil Staněk.
p
www.t-support.cz

