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Jednodenní kurz programování FANUC
Vážení obchodní přátelé,
ať už jste uživatelé našich strojů nebo ne, připravili jsme pro Vás školení programování pro řídicí systém
FANUC na CNC soustruzích s menší nebo větší specializací na dlouhotočné automaty.
Jednodenní školení v rozsahu cca 6 hodin plus oběd plánujeme pro skupinu 8-10 osob a bude tematicky
rozděleno do dvou okruhů, základní a pokročilé dovednosti.

Osnovy školení
Základní školení programování FANUC
»» Základní práce se souřadným systémem (pravidlo pravé ruky, volba rovin G17, G18, G19)
»» Vysvětlení základních G-kódů a jejich použití v praxi (G0, G1, G2, G3)
»» Osvětlení funkcí vztažených ke G kódům (posuv, otáčky, chlazení, ...)
»» Pokročilé použití G kódů (G41/42)
»» Pomocné M funkce na dlouhotočném automatu
»» Absolutní a inkrementální programování
»» Programování pomocí úhlů
»» G kódy pro stroje MANURHIN K’MX
»» Cykly používané v praxi (vrtací, závitový)
Výsledek: Pochopení pohybů ve stroji, schopnost čtení programu a provádění základních úprav
programu.

Pokročilé školení programování pro stroje MANURHIN K’MX FANUC
»» Základní princip obrábění na dlouhotoči
»» Rozdělení typů strojů podle os
»» G funkce (pohyby, posuvy, lopatka, profuk, …)
»» M funkce (základní pro MANURHIN K’MX – M3/M83, …)
»» Použití čekacích kódů
»» Speciální G kódy pro MANURHIN K’MX (G980, první úpich, ...)
»» Parametrové programování
»» Rotační nástroje (typy, použití, programování, ...)
»» Použití funkcí dle strojů – překrytí obrábění na jednotlivých typech strojů (G941/G940)
»» Rozdíly v jednotlivých typech strojů dle M a G kódů
»» Parametrové programování
»» Vysvětlení použití na vzorovém programu
»» Vytvoření vlastního programu
Výsledek: Pokročilejší pochopení principu stroje, schopnost zefektivnit výrobu, závěrem 		
vytvoření vlastního programu.
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Termín konání:
12.11.2019 v 8:00 hodin – Základní školení programování FANUC
13.11.2019 v 8.00 hodin - Pokročilé školení programování FANUC pro stroje 		
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