
  www.GibbsCAM.cz 
  www.Cimatron.cz  

www.t-support.cz, vlastimil staněk +420 603 11 41 82, vstanek@t-support.cz 

jste zváni na setkaní uživatelů GibbsCAM a Cimatron E, Zaječí 26. a 27. únor 2010 
 
setkání uživatelů GibbsCAM a Cimatron E 
místo a adresa setkání uživatelů: 
Zaječský vinný sklep, Vinařská 479, CZ-691 05, Zaječí 
http://www.zajecskyvinnysklep.cz 

  
Loc: 48°52'22.579"N, 16°45'39.375"E 
http://www.firmy.cz/detail/648345-jaroslav-nosrati-nosreti-zajecsky-vinny-sklep-zajeci.html  

 
program setkání uživatelů, Zaječí 26. únor 2010, pátek 
9:00 – 9:15 prezence účastníků 
9:15 – 9:30 zahájení, úvod do dopolední části 
9:30 – 9:50 GibbsCAM-Volumill, HSM obrábění od tvůrců TrueMill (Velocity) 
9:50 – 10:10 GibbsCAM-práce s macry a jejich možnosti 
10:15 – 10:35 Cimatron E, konstrukce a obrábění elektrod 
10:35 – 10:55 Cimatron E, návrh, konstrukce a výroba forem pro plasty 
11:00 – 11:20 Cimatron E, návrh, konstrukce a výroba postupových nástrojů 
11:25 – 11:40 TransMagic, jak vyzrát nad importy CAD souborů 
11:40 – 12:00 CNCpujcovna.cz, outsourcing technologií, konstrukce a software 
12:00 – 12:15 GibbsCAM, Cimatron E, postrocesory a jejich personifikace 
12:15 – 12:30 CAD modelář nejen pro uživatele GibbsCAMu 
Oběd 
13:30 – 13:35 úvod do odpolední části 
13:35 – 13:55 řídicí systémy Fanuc, možnosti, rozdíly, Jan Loos, FANUC CNC CZ s.r.o. 
13:55 – 14:15 jak programovat měřicí sondy na CNC obráběcích strojích, Martin Dlouhý, Renishaw CZ 
14:15 – 14:35 vyplatí se pravidelná diagnostika, měření geometrie a kalibrace obráběcích strojů?, Jakub Vavrač, EMKOR Group s.r.o. 
14:35 – 14:50 lze financovat SW a služby z přispěním fondů EU? 
15:00 – 15:20 o technické podpoře firmy technology-support, výhody a pravidla aktualizačního servisu maintenance 
15:20 – 16:00 prezentace zákazníků a produkty zákazníků pro produkční CNC obrábění 
16:05 – 16:20 virtuální realita a její praktické využití, Tomáš Novotný, VUT Brno 
16:20 – 16:35 shrnutí, prezentace webových stránek, novinky, diskuze 
16:40 – 17:00 vyhlášení výsledků „Nejlepší video-příprava obrábění pomocí GibbsCAM, Nejlepší programátor CNC strojů 2009” 
 
Drobné občerstvení bude k dispozici celý den 
 
18:30 – 24:00 posezení ve vinnem sklepě u Herůfků, http://www.vinarstviherufek.cz  

 
program druhého dne, Zaječí 27. únor 2010, sobota 
9:00 – 12:30 GibbsCAM, individuální konzultace  
9:00 – 12:30 Cimatron E, individuální konzultace  
Oběd 
 
Pro účastníky setkání uživatelů, kteří chtějí přijet večer před, je zajištěn nocleh přímo v místě konání semináře.  
Cena za nocleh v hotelu Nosreti činí 800 Kč za dvoulůžkový pokoj, 1100 Kč za třílůžkový pokoj, cena snídaně 60 Kč/os. 
Cena za nocleh v penzionu u Herůfků činí 250 Kč za jedno lůžko ve 4 lužkovém pokoji, bez snídaně. 
 
Rádi pro vás ubytování zarezervujeme,  
pište na zajeci2010@t-support.cz, faxujte na +420 235 355 378 nebo volejte 603 11 41 82 
 

 
 
 
 
 

       
GibbsCAM-doopravdy umí obrábět! sami jste se přesvědčili   Cimatron CAD/CAM pro návrh a výrobu forem, lisovacích a postupových nástrojů 



  www.GibbsCAM.cz 
  www.Cimatron.cz  

www.t-support.cz, vlastimil staněk +420 603 11 41 82, vstanek@t-support.cz 

 

odpověď, přihláška:    FAXujte na +420 235 355 378 
 

setkání uživatelů GibbsCAM a Cimatron E 
místo a adresa setkání uživatelů: Zaječský vinný sklep, Vinařská 479, CZ-691 05, Zaječí 
26. a 27. únor 2010 
 
 

na setkaní uživatelů přijedeme:  ANO �   NE � 

 
firma:      _________________________________ 
 
počet účastníků:    _________________________________ 
 
jména účastníků:    _________________________________ 
(email, telefon) 

     _________________________________ 
 
     _________________________________ 
 
 
požadujeme zajistit ubytování v hotelu Nosreti:  

ANO �   NE � 

 
požadujeme zajistit ubytování v penzionu u Herůfků:  

ANO �   NE � 

- ubytování ze Čt na Pá: 

ANO �   NE � 

- ubytování z Pá na So: 

ANO �   NE � 

 
páteční posezení ve vinném sklepě u Herůfků: 

ANO �   NE � 

 
poznámky:  
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________ 
 
 
 
 

       
GibbsCAM-doopravdy umí obrábět! sami jste se přesvědčili   Cimatron CAD/CAM pro návrh a výrobu forem, lisovacích a postupových nástrojů 

 


