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Setkání uživatelů 2016
Jste zváni na setkání uživatelů GibbsCAM, Cimatron, editNC, 1D řezný optimalizátor, t-cimco a ZW3D
pořádané v Zaječí u Hustopečí, 3. a 4. června 2016
Vinařství Nosreti, Vinařská 479, CZ-691 05, Zaječí (www.vinarstvinosreti.cz)
Loc: 48°52'22.579"N, 16°45'39.375"E (http://www.firmy.cz/detail/2683399-vinarstvi-nosreti-zajeci.html)
9.15 – 9.30
9.30 – 9.40
9.40 – 10.40
11.00 – 12.30
13.20 – 13.35
13.35 – 13.50
13.50 – 14.10
14.10 – 14.25
14.25 – 14.45
14.45 – 15.05
15.05 – 15.25
15.25 – 15.50
15.50 – 16.20
16.20 – 16.45
18.30 – 24.00

9.30 – 12.30
9.30 – 12.30
9.30 – 12.30
9.30 – 12.30

Setkání uživatelů, Zaječí, 3. června 2016 – páteční program
prezence účastníků
zahájení, úvod do dopolední části
technologický CAD/CAM GibbsCAM, CAD a CAM pro nástrojárny Cimatron, část 1
technologický CAD/CAM GibbsCAM, CAD a CAM pro nástrojárny Cimatron, část 2
oběd
vysokotlaké chlazení a filtrace, ChipBLASTER
CAD řešení ZW3D 2016
robotizace a automatizace, FANUC
simulace vstřikovacích procesů plastů, CADMOULD
t-cimco a jeho řešení pro uživatele CNC obráběcích strojů
měřicí cykly na CNC obráběcích strojích a jejich definice, Renishaw
CAM pro drátové řezačky
optimalizace NC kódu před frézováním, NCBrain
prezentace uživatelů a produkty partnerů a zákazníků, nepřihlášené příspěvky
shrnutí, diskuze
celý den bude k dispozici občerstvení
košt ve vinném sklepě u Herůfků, www.vinarstviherufek.cz
Setkání uživatelů, Zaječí, 4. června 2016 – sobotní program
GibbsCAM, individuální konzultace po domluvě
Cimatron, individuální konzultace po domluvě
ZW3D, individuální konzultace po domluvě
t-cimco, individuální konzultace po domluvě
oběd

Pro účastníky setkání je možné objednat ubytování přímo v místě konání.
Rádi pro vás ubytování zarezervujeme.

www.GibbsCAM.cz

www.t-support.cz

www.Cimatron.cz

Odpově, přihláška: FAXujte na +420 235 355 378
Jste zváni na setkání uživatelů GibbsCAM, Cimatron, editNC, 1D řezný optimalizátor, t-cimco a ZW3D
pořádané v Zaječí u Hustopečí, 3. a 4. června 2016
Místo a adresa setkání uživatelů: Vinařství Nosreti, Vinařská 479, CZ-691 05, Zaječí
www.t-support.cz/zajeci2016

Na setkání uživatelů přijedeme

ANO

NE

ze čtvrtka na pátek

ANO

NE

z pátku na sobotu

ANO

NE

v hotelu

ANO

NE

v penzionu u Herůfků

ANO

NE

ANO

NE

firma
počet účastníků
jména účastníků (e-mail, telefon)

požadujeme zajistit ubytování

Zúčastníme se pátečního koštu ve vinném sklepě u Herůfků

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

vyvinut dle požadavků výrobců forem, lisovacích a postupových nástrojů

je všude tam, kde CNC obrábění dává smysl

editor, DNC, MDC a PDM softwarová řešení

