6 Ugers

PTP teknik, træ

Kontakt
Find kontakt via
hjemmesiden

Kort fortalt
Deltagerne kender bestykningsmulighederne på PtP boremaskiner, motorer, spindler, optagelser,
bordtyper, værktøjsvekslere og styringer.Ved bearbejdning af diverse pladematerialer på PtP boremaskine
som anvendes inden for træindustrien, kan deltageren fremstille programmer, hvor der anvendes
horisontale og vertikale boreoperationer samt not- og fræseoperationer med
dialogprogrammering.Deltageren kan arbejde med værktøjskompenseringsbaner ved fræsning.Deltagerne
kan vælge korrekt værktøj ud fra maskinens bestykning til den givne opgave samt udmåle og montere
værktøjer på maskinen (bor og fræseværktøjer), indtaste data i styringens værktøjsbank samt indstille
korrekt omdrejningshastighed i forhold til værktøj, sikkerhed og fræseopgave.Deltagerne kan starte
maskinen og gennemføre kørsel til referencepunkt og udføre stop- og nødstopsprocedure samt betjene
maskinen til givne fræse- og boreopgaver ved bl.a. vekseldrift.Deltagerne kan endvidere arbejde efter
sikkerhedsforskrifter der relaterer til automatiserede maskiner og kan arbejde efter arbejdsmiljøforskrifter i
forbindelse med CNC- bearbejdning.

Kursuspris
AMU:
DKK 630,00
Uden for målgruppe:
DKK 3.454,25

Tilmelding

Fag: PTP teknik, træ
Fagnummer:
44341

Varighed
5 dage

AMU-pris:
DKK 630,00

Uden for målgruppe:
DKK 3.454,25

Målgruppe: Uddannelsesmålet retter sig mod personer der arbejder indennfor jobområdet.
Beskrivelse: Deltagerne kender bestykningsmulighederne på PtP boremaskiner, motorer, spindler,
optagelser, bordtyper, værktøjsvekslere og styringer.
Ved bearbejdning af diverse pladematerialer på PtP boremaskine som anvendes inden for træindustrien,
kan deltageren fremstille programmer, hvor der anvendes horisontale og vertikale boreoperationer samt
not- og fræseoperationer med dialogprogrammering.
Deltageren kan arbejde med værktøjskompenseringsbaner ved fræsning.
Deltagerne kan vælge korrekt værktøj ud fra maskinens bestykning til den givne opgave
samt udmåle og montere værktøjer på maskinen (bor og fræseværktøjer), indtaste data i styringens
værktøjsbank samt indstille korrekt omdrejningshastighed i forhold til værktøj, sikkerhed og fræseopgave.
Deltagerne kan starte maskinen og gennemføre kørsel til referencepunkt og udføre stop- og
nødstopsprocedure samt betjene maskinen til givne fræse- og boreopgaver ved bl.a. vekseldrift.
Deltagerne kan endvidere arbejde efter sikkerhedsforskrifter der relaterer til automatiserede maskiner og
kan arbejde efter arbejdsmiljøforskrifter i forbindelse med CNC- bearbejdning.
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