
Twoja baza wiedzy u cięciu plazmowym
W trakcie prezentacji dowiesz się na czym polega proces cięcia plazmą oraz co wyróżnia tą 
technologię na tle innych metod cięcia. Nie zabraknie także przydatnych informacji o gazach 
stosowanych w cięciu plazmowym i rodzajach materiałów możliwych do obróbki plazmą. 

09:00 - 09:15

Wszystko to, co chciałbyś wiedzieć o plazmach ręcznych
Podczas webinarium omówimy budowę oraz obsługę przecinarek plazmowych. Z prezentacji 
dowiesz się także, jakie wymagania techniczne musisz spełnić, aby korzystać z plazmy w swoim 
warsztacie. 

09:15 - 09:45

Przydatne porady i triki w ręcznym cięciu plazmą 
Jeśli szukasz podpowiedzi, jak efektywniej i łatwiej ciąć plazmą ręczną, to ta prezentacja jest 
właśnie dla Ciebie. W jej trakcie omówimy różne techniki cięcia ręcznego oraz pokażemy, jak 
dobrać parametry cięcia do materiału. Zaprezentujemy także przydatne akcesoria, pozwalające 
zwiększyć precyzję i wygodę cięcia ręcznego. 

09:45 - 10:00

Zobacz co potrafią plazmy ręczne – pokaz cięcia
Zastanawiasz się, jaką jakość krawędzi można uzyskać w procesie cięcia ręcznego? A może 
obawiasz się, że plazma ręczna nie przetnie grubych materiałów? W trakcie pokazu rozwiejemy 
twoje wątpliwości, prezentując efekty cięcia detali i blach o różnym poziomie trudności.  

10:00 - 10:10

Jak kupić, by nie żałować – czyli co wpływa na komfort użytkowania plazmy
Na pełną satysfakcję z posiadania plazmy ręcznej wpływa wiele czynników, m.in. jakość maszyny, 
ale także opcjonalne wsparcie techniczne, dostępność części zamiennych, czy profesjonalne 
przeszkolenie przed pierwszym użyciem urządzenia. W trakcie webinarium dowiesz się na co 
zwrócić uwagę, wybierając dostawcę przecinarki.  

10:10 - 10:20

08.10 - czwartek

Kompleksowa ścieżka produkcji detalu na plaźmie CNC – od wyceny do gotowego produktu
Cięcie na stole plazmowym może być banalnie proste. Nasi specjaliści techniczni w trakcie 
webinarium przeprowadzą Cię przez cały proces cięcia, prezentując etapy od projektu, po 
gotowy detal. 

09:45 - 10:10

Oprogramowanie ma znaczenie – jak wycisnąć z plazmy jeszcze więcej
Webinarium dla każdego, kto chciałby bardziej efektywnie i w sposób zautomatyzowany 
pracować na plaźmie CNC, ale też w obrębie całego parku maszyn. W trakcie prezentacji 
przedstawimy opcjonalne rozwiązania dostępne w systemie CAD/CAM, przyspieszające i 
ułatwiające pracę operatora.

10:30 - 10:55

Jak zarabiać na plaźmie - ile to kosztuje i dlaczego warto
Zastanawiasz się, kiedy inwestycja w plazmę CNC się zwróci? Jeśli tak, to nie może Cię zabraknąć 
na tym wystąpieniu, w trakcie którego na konkretnych przykładach i twardych danych 
omówimy opłacalność procesu cięcia i zakupu maszyny. 

10:55 - 11:20

Wszystko to, co chciałbyś wiedzieć o wypalarkach plazmowych CNC
W trakcie prezentacji zdradzimy Ci wszystkie sekrety wypalarek plazmowych CNC, zaczynając 
od procesu cięcia i budowy maszyny, a kończąc na czynnikach wpływających na jakość krawędzi 
i szybkość procesu cięcia. 

09:00 - 09:45

15.10 - czwartek


