
• Naučte se číst a využívat výsledky „mold flow“ analýz 
   Mold flow analýza, analýza vstřikovacího procesu, analýza plnění. To jsou jen některé z dnes 

běžně používaných pojmů pro všemi využívané analýzy vstřikovacího procesu.  Jejich výsledky 
však nejsou vždy správně interpretovány a především uplatněny. Tento webinář vám nejen 
přiblíží potřebné kroky pro přesné výsledky analýzy, ale především vás naučí číst, 
vyhodnocovat a uplatňovat její výsledky. Po absolvování tohoto webináře budete mít 
možnost si po dobu 4 týdnů vyzkoušet analýzy  vstřikovacího procesu sami a na vašich dílech. 
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• Chcete dosáhnout zkrácení doby uvedení výrobku na trh              
a optimalizované výroby z hlediska kvality dílu a výrobních 
nákladů? 

• Rádi byste ušetřili čas, náklady, stres a současně výrazně 
snížili počet korekčních úprav formy a  počet vzorkování?  

  Pokud je vaše odpověď ano, pak bychom vás rádi, ve spolupráci s firmou Plasty Gabriel s.r.o., 
pozvali na cyklus webinářů, který je zaměřen na snížení nákladů při vývoji a výrobě plastových 
dílů, zvýšení jejich kvality a dřívější uvedení výrobků na trh. 

• Cílená optimalizace – princip, postup, přínosy a výhody 
   V posledním webináři se seznámíte s novými možnostmi rychlé identifikace potenciálních 

vad již v jejich začátcích a jejich rychlým a levným odstraněním. Dále se seznámíte 
s možnostmi redukce počtu korekčních smyček formy, zkrácením doby a počtu vzorkování     
a také zkrácením vývoje dílu. Absolvováním webináře získáte možnost vyzkoušet  si přínosy   
a výhody cílené automatizace s automatickým vyhodnocením výsledků na vašich dílech       
po dobu 4 týdnů.  
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• Jak zvýšit kvalitu dílu a snížit jeho výrobní náklady 
   V úvodním webináři si ukážeme dnes nejčastěji používané postupy a metody při vývoji dílů     

a popíšeme si jejich vliv na výrobní náklady. Dále si ukážeme nejvhodnější fáze vývoje dílu    
pro jeho úpravy vzhledem k jeho kvalitě a výrobním nárokům. Závěrem si ukážeme nové 
možnosti pro dosažení požadované kvality dílu při minimálních výrobních nákladech. 
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www.petrsuva.cz 

Těšíme se na vaši účast! 


