- SPAWANIE LASEROWE - Warszawa • Bydgoszcz • Gliwice • Z³otniki
- SPAWANIE LASEROWE i SERWIS NAPRAWY GRAININGU

systemy narzêdziowe

tel: 61 8407492 • fax: 61 8407493 • mail:biuro@sumaris.pl • www.sumaris.pl

REJESTRACJA UCZESTNICTWA W KURSIE
Precyzyjna obróbka powierzchniowa form (polerowanie ) i techniki mikrospawania
wg Programu Œwinki Skarbonki
Plan szkolenia mo¿e zostaæ szczególnie potraktowany i zmodyfikowany odpowiednio do ¿yczeñ uczestników
dotycz¹cych ró¿nych zakresów tematycznych.
Max. liczba uczestników :

4 osoby

Koszt kursu na 1 osobê ( 2 dni):
Koszt kursu na 1 osobê ( 1 dni):

699€ - cena promocyjna 490€* + 23% VAT (kurs polerowania)
549€ - cena promocyjna 350€* + 23% VAT (kurs polerowania
dla kadry kierowniczej)
320€ + 23% VAT (kurs mikrospawania metod¹ TIG/Laser)
369€ + 23% VAT (kurs spawania i polerowania przy naprawie form)

Koszt kursu na 1 osobê ( 1 dzieñ):
Koszt kursu na 1 osobê ( 1 dzieñ)
Termin :

wg. terminarza kursów lub po telefonicznym uzgodnieniu
indywidualnego terminu, typowo 1 szkolenie miesiêcznie.
Z³otniki ul. Graniczna 22, 62-002 Suchy Las
dodatkowo rycza³t za dojazd + nocleg ok. 100- 200 €
Marek Suchecki, Grzegorz Birenbaum

Miejsce szkolenia:
Szkolenie w zak³adzie Klienta
Prowadz¹cy :

Rejestracja na kursy polerowania i mikrospawania
Imiê i nazwisko uczestnika :
Funkcja pe³niona w zak³adzie :
Firma :
Adres firmy :
NIP :
telefon i fax:
Rejestracja dotyczy 2-dniowego szkolenia w zakresie precyzyjnej obróbki powierzchniowej form i narzêdzi
Rejestracja dotyczy 1-dniowego kursu dla kadry kierowniczej z podstaw polerowania
Rejestracja dotyczy 1-dniowego szkolenia - instrukta¿u w zakresie technik mikrospawania
przy naprawie form , obs³uga mikrospawarki impulsowa IWIG ( MicroSpot, Weld Pro ) lub
laserowych spawarek (lasery O.R. Laser Technologie)
Rejestracja dotyczy 1-dniowego kursu spawania i polerowania przy naprawie form

Prosimy odpowiednio wczeœniejsz¹ ( z wyprzedzeniem 1-, 2- tygodniowym) rejestracjê.
W celu optymalnego dopasowania siê do potrzeb i oczekiwañ odnoœnie Pañstwa problemów przy polerowaniu
i regeneracji form, zalecamy zabranie ze sob¹ odpowiednich elementów form.
Rezerwacja hotelu

tak

Data przyjazdu :.....................................

nie
Data odjazdu :..........................

Data / piecz¹tka / podpis :
Szkolenia w zakùadzie klienta

tak

nie

*Promocja z rabatem trwa do odwo³ania i dotyczy szkoleñ odbywaj¹cych siê wy³¹cznie w centrali naszej firmy.
Powy¿sze ceny szkolenia nie obejmuj¹ kosztów zakwaterowania i wy¿ywienia!
Ze wzglêdu na warunki (odpowiednie urz¹dzenia, materia³y, liczba stanowisk pracy) preferujemy, aby szkolenia przeprowadzane by³y w naszej siedzibie w Z³otnikach.

Precyzyjna obróbka powierzchniowa form wg programu Œwinki Skarbonki

Plan szkolenia ( kurs 2 -dniowy)
1 dzieñ
08.00 Powitanie
08.15 Multimedialny wyk³ad – wprowadzenie do zagadnieñ polerowania form
09.15 Omówienie wyposa¿enia stanowiska polerskiego
10.30 Zajêcia praktyczne – forma obróbka po elektrodr¹¿eniu
12.00 Przerwa
12.30 Zajêcia praktyczne
forma: przygotowanie powierzchni do polerowania – szlifowanie #240, #400 i #600
15.30 Dyskusja podsumowuj¹ca - pytania.
16.00 Po¿egnanie
2 dzieñ
08.00 Powitanie
08.15 Zajêcia praktyczne
forma: przygotowanie powierzchni do polerowania – szlifowanie 240 i #400
10.15 Zajêcia praktyczne
forma: docieranie powierzchni + docieranie poleruj¹ce - pasta 6 mikron
12.00 Przerwa
12.30 Zajêcia praktyczne
forma: docieranie poleruj¹ce + docieranie poleruj¹ce - pasta 6 mikron
14.00 Zajêcia praktyczne
forma: docieranie poleruj¹ce + polerowanie na wysoki po³ysk - pasta 3 mikron
15.30 Dyskusja podsumowuj¹ca - pytania.
16.00 Po¿egnanie

Instrukta¿ technik mikrospawania przy naprawie form (1 dzieñ)
08.00 Spawanie impulsowe IWIG w kontekœcie techniki mikrospawania -podstawy
teoretyczne
08.30 Pokaz mo¿liwoœci zastosowania techniki mikrospawania
09.30 Przedstawienie materia³ów spawaj¹cych : dobór drutów
10.30 Zajêcia praktyczne
11.30 Dalsza obróbka próbek mikrospawania , a¿ do wysokiego po³ysku
12.30 Przerwa na posi³ek
13.30 Mikrospawanie detali przyniesionych przez uczestników
15.30 podsumowanie koñcowe i po¿egnanie

Informacje pod nr tel.: 61 8407492, fax: 61 8407493
SUMARIS Sp. z o.o. Sp. K. ul. Graniczna 22, 62-002 Suchy Las, e-mail: biuro@sumaris.pl

