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Školení: kvalita pájení pájecími roboty (1 den)
Obj. číslo:

450100024

Výrobce:

ABE.TEC služby

Anotace
Jednodenní školení je zaměřené na využití pájecích robotů, práci s nimi a přechod z manuálního pájení na
robotické. Společně si představíme nejnovější typy pájecích robotů, jejich vlastnosti, funkce a využití.

Typ vzdělávání, lektor a normy
Typ vzdělávání: školení (teorie).
Kapacita: maximálně 10 účastníků.
Lektor: odborný lektor se znalostí robotického pájení.
Školení nabízíme přednášené i v anglickém jazyce.
Na základě domluvy je možné provést školení online.
Cílová skupina
Vedoucí a mistr provozů a úseků.
Střední management.
Cíl a přínos školení
Definujeme si teoretické znalosti z oblasti robotického pájení.
Představíme si pájecích roboty a jejich funkce.
Dozvíte se nejčastější aplikace a to, zda se robotické pájení hodí právě pro vaši výrobu.
Program
Vysvětlení pojmů z robotiky, legislativy a normy.
Představení pájecích robotů, jejich vlastností a funkcí.
Procesy robotického pájení.
Výhody a nevýhody robotického pájení.
Aplikace a využití robotického pájení.
Délka, místo konání a termín
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Od 10.00 do 15.00, po ukončení mohou následovat konzultace.
Délka 5 hodin.
Školicí středisko ABE.TEC, s.r.o., Ostřešany (Pardubice).
Lehké občerstvení v ceně workshopu.
Školení je možné realizovat i u zákazníka.
Termín dle aktuálního kalendáře vzdělávacích akcí.
Školení na míruZaujalo Vás téma školení, ale nevyhovuje Vám termín či místo konání? Chcete připravit školení pro
větší skupinu zaměstnanců, provést ho v prostorách společnosti a přizpůsobit program svým potřebám?
Potřebujete vyškolit zahraniční pracovníky? Nabízíme školení rovněž v cizím jazyce, především v anglickém a
ruském. Školení probíhá buď přímo pracovníky společnosti, anebo pomocí překladatele. Cena se stanovuje
individuálně.
Kontaktujte nás na abetec@abetec.cz, nebo volejte 466 670 035.

Objednávky, poptávky a dotazyDotazy, poptávky a objednávky pište na níže uvedený formulář nebo na
abetec@abetec.cz, nebo volejte 466 670 035.
Technická data
Název parametru

Hodnota

Typ vzdělávání

školení - teoretické

Obor vzdělávání

pájení / opravy

Délka školení

jeden den

Cílová skupina

pracovník kvality, kontrolor, technolog, procesní technik,
střední management, majitelé firem, pracovník vývoje,
pracovník protypového pracoviště
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