Centrum produktivity
Nabídka školení v roce 2019

Proč může být návštěva našeho
Centra produktivity dobrou investicí
Vzdělání váže talent

Každý rok se našich kurzů zúčastní více než 30 000 posluchačů na celém světě a
dokonce očekáváme stále větší poptávku po vzdělání a dalším zvyšování kvalifikace.
Účastníci standardně nabízených kurzů, které obvykle trvají více dní, pracují v
různých podnicích. Výměnu myšlenek a profesních kontaktů hodnotí účastníci
vesměs jako velmi podnětné. Jejich zaměstnavatelé kromě toho kladně hodnotí
přínos investic vložený do odborného růstu svých pracovníků. Vzdělání váže talent.
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Centra
produktivity

V našich kurzech konaných po celém světě v Centrech
produktivity, získají účastníci informace a praktické rady od
zkušených odborníků o nejnovějších nástrojích a jejich optimálním
použití. Naši odborníci přispívají nejen ke zvýšení zisku, ale také k
vyšší hospodárnosti.
Malá investice do zvýšení informovanosti o technologii obrábění
Vašich zaměstnanců může způsobit velký růst produktivity ve
Vašem podniku. Celosvětově disponujeme více než dvěma tucty
Center produktivity, která jsou vybavena moderními stroji pro
frézování, soustružení a vrtání, jakož i nejnovějšími software.
Vysoce kvalifikovaní pracovníci s rozsáhlými znalostmi a
know-how jsou Vám zde k dispozici.

Instalované stroje slouží k demonstraci nejrůznějších operací
obrábění, aby si mohli účastníci dále rozvíjet znalosti o pokrokové
výrobě a vyzkoušet si i nová řešení.

Konkrétní údaje o rakouském Centru produktivity:
•
•
•

Počet účastníků v roce: ~ 400

Vybavení stroji: stroj Multi Task s upínacím systémem Coromant Capto C6
5 – ti osé obráběcí centrum s upínacím systémem Coromant Capto C5
Konferenční sály:

1 x 30 osob (možno rozdělit na menší části)
1 x 12 osob

1 x 6 osob (možnost pořádat videokonference)
•
•
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Tréninková místa: 4

2 x 3 osoby

Certifikáty: ISO 9001 a ISO 14001

Centra produktivity

Od základního až po
speciální školení

Naše programy nabízejí od základního školení (praktické použití nástrojů), až
po nástavbové kurzy (speciální školení). Materiál pro školení je vždy aktuální a
obsahuje nejnovější poznatky z oblasti nástrojů, obrábění a materiálů. Nabízíme
nejlepší a nejnovější znalosti pro zvýšení ekonomiky výroby.
Probírán je rovněž výpočet času obrábění pomocí rozličných pomůcek, technik
a grafů. Provedeme Vás podrobně problematikou technologie obrábění
prostřednictvím praktických ukázek. Vaši zaměstnanci pochopí, jaké možnosti
existují v obrábění a v nástrojích. Budou schopni určit kde a jak ušetřit výrobní
čas, snížit náklady a zvýšit produktivitu.

Abychom uspokojili požadavky všech účastníků kurzů, předvedeme vyvážené
informace z teorie a praxe. Když navštívíte Centrum produktivity, získáte mnoho
praktických zkušeností, které využijete ve svém zaměstnání.
Neváhejte se přihlásit do některého našeho kurzu. Na požádání můžeme
připravit speciální kurz podle Vašeho přání, tj. kurz šitý na míru.

Od základního až po speciální školení
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Základní kurz frézování a
vrtání
Cíl kurzu:

Rozšíření Vašich znalostí o frézování rovinném, do rohu, drážek
stopkovými a kotoučovými frézami, slinutými karbidy, tvrdé
frézování, frézování závitů a frézování vysokým posuvem.

2 dny,
9.00-16.30 a 8.30-16.00,
15 hod.

Prohloubení znalostí o sortimentu fréz, jejich geometrii a
seřízení, o volbě správných řezných podmínek, příslušné
vzorce a faktory ovlivňující stanovení optimální technologie
frézování, dráhy nástroje a strategii obrábění. Dále se dozvíte
detailně o modulárních nástrojích, o rozhraní mezi nástrojem
a upínačem (systému upínání nástrojů) a o druzích opotřebení
břitu.

Cena:
365,- Euro / 9 900,- Kč
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Základní kurz frézování a vrtání

Cena s ubytováním:
475,- Euro / 12 900,- Kč

Výukové materiály k dispozici.

Základní kurz soustružení
Cíl kurzu:

2 dny
9.00-16.30 a 8.30-16.00,
15 hod.

Prohloubení témat o hospodárnosti a produktivitě, geometrii břitu,
znalostí o sortimentu nástrojů, jejich upínání a seřizování. Dále
se dozvíte o volbě optimálních pracovních podmínek, uvedeme
také příslušné vzorce a faktory ovlivňující stanovení optimální
technologie.

Cena:
365,- Euro / 9 900,- Kč

Rozšíření Vašich znalostí o vnějším a vnitřním soustružení,
zapichování a upichování, řezání závitů a tvrdém obrábění.

Navíc obdržíte detailní informace o obrábění na stroji Multi-Task,
o modulárních nástrojích, druzích opotřebení a o rozhraní mezi
nástrojem a upínačem (systému upínání nástrojů).

Cena s ubytováním:
475,- Euro / 12 900,- Kč

Výukové materiály k dispozici.

Základní kurz soustružení
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Trénink pro specifické
zákazníky
Mnoho kurzů trvá dva dny, v nich se probere teorie, praxe a ukázky praktického
obrábění. Naše programy nabízejí od základního školení (praktické používání nástrojů),
až po nástavbové kurzy (speciální školení). V teoretické části se dozvíte mnoho rad
o obrábění kovů, ale když se Vám jedná o zvýšení produktivity, je praktický trénink na
stroji nenahraditelný. Aby se pozornost účastníků kurzu nerozptylovala, vytváříme co
možná nejmenší skupinky. Na přání nabízíme také kurzy pro pokročilé na specifická
témata. Pro takové semináře Vám rádi vypracujeme zvláštní nabídku šitou na míru.
Prosím kontaktujte nás.

Trénink pro specifické zákazníky

Náš tým se
představuje

Během Vašeho tréninku se seznámíte s celou řadou pracovníků firmy SANDVIK
Coromant, kteří Vás provedou teorií i praktickými cvičeními. Některé z nich Vám
představíme:

Trenér:
Stanislav Škornička
stanislav.skornicka@sandvik.com

Trenér:
Václav Kalista
vaclav.kalista@sandvik.com

Trenér:
Jaroslav Šuga
jaroslav.suga@sandvik.com

Trenér:
Pavel Juřeník
pavel.jurenik@sandvik.com

Trenér:
Jozef Malec
jozef.malec@sandvik.com

Administrativa:
Jana Ceľuchová
jana.celuchova_c@sandvik.com

Náš tým se představuje
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Organizační pokyny

Poplatek za seminář:

Poplatek za kurz zahrnuje informační materiály a stravování během
školení. Všechny ceny jsou bez DPH dané zákonem.

Časový program seminářů:

Přihláška:

2 - denní kurzy: začátek první
den 9:00 hod., konec 16:30 hod.
(společenský večer); druhý den
začátek 8:30 hod., konec 16:00
hod.

Jana Ceľuchová

Tel: +421 907 816 564

Jana.celuchova_c@sandvik.com
nebo písemně (formulář):
SANDVIK Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8

821 08 Bratislava
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1 - denní kurzy: začátek 9:00
hod., konec 16:30 hod.

Materiál pro školení:

Informační materiál pro školení
vytvořil SANDVIK Coromant
a je založen na poznatcích
pracovníků z výroby. Obsah
školení závisí na druhu kurzu.

Organizační pokyny

Formulář pro registraci
Firma
Adresa

Telefon
Fax
E-mail:

Podmínky pro stornování přihlášky

Bezplatné storno je možné uplatnit do dvou týdnů před začátkem kurzu. Při
odhlášení do pěti pracovních dnů před zahájením kurzu Vám bude vystaven
účet na 100,- Euro. Po tomto termínu propadne celé kurzovné pořadateli.
Odřeknutí účasti musí být provedeno písemně.
Není-li počet účastníků minimálně 6 osob, vyhrazujeme si právo seminář
stornovat.

Formulář pro registraci
Jméno :

Formulář pro registraci

Povolání:

Druh kurzu:

Datum:
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Kalendář 2019
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Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Listopad

Prosinec

Základní kurz
soustružení
(2 dny)

Základní kurz
frézování a vrtání
(2 dny)

28.-29.5.

4.-5.6.

Září

Říjen

Základní kurz
soustružení
(2 dny)

Základní kurz
frézování a vrtání
(2 dny)

24.-25.9

22.-23.10

Příjezd a
ubytování
Místo konání semináře:

Centrum produktivity - Wien
Petritschgasse 12
1210 Wien

Österreich

Ubytování:

Naším smluvním partnerem je
Austria Trend Hotel Gruppe:

http://www.austria-trend.at/de/intro.asp

Příjezd a ubytování
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Poznámky
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Poznámky

Poznámky

Poznámky
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SANDVIK Slovakia s.r.o.
Karadžičova 8, 821 08, Bratislava
Email: slovakia.coromant@sandvik.com
www.sandvik.coromant.com

