DLACZEGO CADSOFT?
Szkolenia wykonane zostały rzetelnie
i fachowo.
- FAZOS

Druk 3D

Precyzyjne modele i prototypy 3D
CEL SZKOLENIA:
Podczas szkolenia poznasz dostępne technologie druku 3D, zrozumiesz budowę
drukarki oraz nauczysz się modelować poprawne obiekty 3D.
DLA KOGO:
Szkolenie przeznaczone jest dla projektantów chcących stworzyć prototyp swojego
modelu. Z druku 3D jest idealnym rozwiązaniem dla branży: architektonicznej,
przemysłowej, medycznej i stomatologicznej, energetycznej, modowej oraz
reklamowej.

Szkolenia są na bardzo wysokim poziomie,
zarówno
pod
względem
przygotowania
prowadzącego
jak
i sprzętu na którym są prowadzone.
- Polimex Mostostal
Firma Cadsoft jest godna polecenia.
- PRC Architekci
Wiedzę merytoryczną i szkolenie oceniamy wysoko, z czystym sumieniem polecamy firmę Cadsoft.
- Ferrero
Polecamy współpracę z Cadsoft. Prezentują najwyższa jakość usług.
- AB-Projekt

AGENDA:
• SAMODZIELNE MODELOWANIE DLA DRUKU 3D
• Tworzenie modeli 3D zgodnie z technologią
druku 3D
• Modelowanie parametryczne
• Modelowanie organiczne
• Konwersja modelu 3D do pliku stl./obj.
• POCZĄTEK PRACY Z DRUKARKĄ
• Podłączenie
• Omówienie urządzenia
• Kalibracja drukarki
• Wymiana filamentu
• Generowanie kodu do drukarki na bazie
pliku stl./obj.
• MATERIAŁY DO DRUKU 3D
• OBSŁUGA
PROGRAMU
STERUJĄCEGO
DRUKARKĄ 3D
• Skalowanie, nawigacja modelem
• Sterowanie drukarką (x,y,z)
• Temperatura głowicy i stołu
• Grubość warstwy

• ZAAWANSOWANE FUNKCJE PROGRAMU
STERUJĄCEGO DRUKARKĄ 3D
• Grubość pierwszej warstwy
• Prędkość druku
• Retrakcja
• Tryb wazy
• Gęstość wypełnienia
• BHP A DRUKARKA 3D

Zaawansowane szkolenie wykonane
z zaangażowaniem świadczą o wysokim
profesjonalizmie.
- BALMA
Wyrażamy zadowolenie z jakości przeprowadzonych szkoleń.
- EMIT
Szkolenia przeprowadzone zostały bardzo profesjonalnie i fachowo.
- Volkswagen
Pragniemy zarekomendować firmę
CADSOFT jako partnera wszystkim,
którzy poszukują dobrze przygotowanych,
rzetelnych i skutecznych szkoleń.
- DELPHI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

• Czas trwania: 2 dni
• Zapewniamy:
• 10 dniowe wsparcie poszkoleniowe;
• materiały szkoleniowe;
• Certyfikat uczestnictwa.

Jeśli masz pytania dotyczące naszej oferty
szkoleniowej, potrzebujesz indywidualnego
terminu lub szkolenia dedykowanego

Firma CADSOFT posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń,
ze szczególnym uwzględnieniem systemów komputerowego wspomagania
projektowania.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>
SZKOLENIA

szkolenia@cadsoft.pl
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