
 

 Avanceret mill/turn & 5 axis milling i Esprit 

Målet er: 

 Deltageren opnår et grundigt kendskab til hvorledes man opnår maksimalt 

udnyttelse af 4 og 5 akset maskiner ved simultan bearbejdning på advancere 

bearbejdningcentre og mill/turn maskiner. 

Indhold: 

• Udnytte 3D CAD filer til at minimere fejl programmering. 
• Optimering skærebaner 
• Synkronisering af flere værktøjsholdere, synkron drejning og boring 
• Virtuel maskinsimulering for sikring mod kollisioner. 

 Intelligent genbrug af værktøjsdata.  
 
Bearbejdning på kuber. 
Udnyttelse af nulpunkts systemer til bearbejdning på kuber 
 
• Dynamisk drejning på drejebænke og mill/turn maskiner.  
• Kortere indkørings tider 
• 3+2 akset indeksering 

Deltagerprofil: 

 Kurset henvender sig til teknikere og operatører med grundlæggende kend-
skab til Esprite. 

Undervisere: 

Bo Pedersen , CAM specialist, CADSYS 

Form: 

Uddannelsen afholdes i værkstedsmiljø med vekselvirkning mellem teori og 
praktiske øvelser ved maskinerne. 

Undervisningen foregår på dansk 

Tid: 

30. april– 4.maj 2018 

kl.9.00-16.00 

Max 6 deltagere pr.hold 

 

Sidste frist for tilmelding: 23.april 2018 til 
len@damrc.com 

 

Sted: 

CADSYS TECH CENTER 

Sandøvej 1A 

8700 Horsens 

 

Pris: 

20.00,00,00 kr (excl.moms) incl. forplejning 
og kursusmateriale 

 

Kontakt: 

DAMRC 

Sandagervej 10 

7400 Herning 

Lene Nielsen  

mail:len@damrc.com 

M:+45 21545054 

DAMRC kurser: 
 Vi tilbyder en bred vifte af kurser, praktiske 
såvel som teoretiske. Tilsvarende tilbyder vi 
teknikere, ingeniører, operatører og studeren-
de målrettede kurser. De fleste af vores kurser 
foregår på dansk, men selvfølgelig er vi i stand 
til at undervise på engelsk. Kontakt os for nær-
mere information. 

Kvalitetskontrol ved hjælp af vibrationer 

20.marts 2018 

Tilmeldingsfrist: 13.marts 2018 

  

Avanceret brug af Solid CAM 

5.-10. marts 2018 

Tilmeldingsfrist: 23.feb 2018 

 

Avanceret drejeoptimering 

24.-25.april 2018 

Tilmeldingsfrist: 13.april 2018 

Se mere på damrc.dk/courses 

Produktion i Danmark kræver stigende avanceret teknologi for at være konkur-
rencedygtig og dette sætter store krav til medarbejderens kendskab til optime-
ring af den daglige produktion gennem minimering af stilstandstid ved fokus 
på tidsfaktorer såsom opstillingstid og procestid.  


