
ROBOTY  CNC  ROBOMASZYNY

Katalog Szkoleń



Spis treści

SZKOLENIA ROBOTY 
Schemat szkoleń  ............................................................4

Szkolenie Podstawowe ................................................... 6

Szkolenie Utrzymanie Ruchu ...........................................7

Szkolenie Rozszerzone Utrzymanie Ruchu ..................8

Szkolenie Programistyczne ..........................................10

Szkolenie Integratorskie ...............................................12

Szkolenie Roboguide .................................................... 13

Szkolenie ArcTool .......................................................... 14

Szkolenie PMC ............................................................... 15

Szkolenie DCS ...............................................................16

Szkolenie Wizja 2D ........................................................18

Szkolenie 3D Area Sensor ............................................20

SZKOLENIA ROBOMASZYNY I CNC
Schemat szkoleń ...........................................................  22

Szkolenia ROBODRILL 

Szkolenie Podstawowe .................................................24

Szkolenie Rozszerzone ................................................25

Szkolenie Utrzymanie Ruchu .......................................26

Szkolenia ROBOCUT 

Szkolenie Podstawowe  ................................................28

Szkolenia ROBOSHOT 

Szkolenie Proces Wtryskiwania ..................................30

Szkolenie Proces Wtryskiwania i Utrzymanie Ruchu   32 

Szkolenia CNC   

Szkolenie Programowanie CNC – Frezowanie ...........33

Szkolenie Manual Guide i – Frezowanie .....................34

Szkolenie Programowanie CNC – Toczenie ................35

Szkolenie Manual Guide i – Toczenie ..........................36

Szkolenie Utrzymanie Ruchu  ...................................... 37

Szkolenie PMC ...............................................................38

2



Szkolenia ROBOTY
3



Et
ap

 1
Et

ap
 2

Et
ap

 3

dla:
• integratorów

dla:
• integratorów
• programistów

(programowanie 
i symulacja 

dla:
• integratorów 

aplikacji 
spawalniczych

• programistów
• ustawiaczy

dla:
• integratorów
• programistów

systemy wizyjne 2D

dla:
• integratorów

Ścieżka 1 Ścieżka 3Ścieżka 2

 

Integratorskie Roboguide ARCTool DCS Wizja 2D

3D Area SensorPMC

dla:
 • służb utrzymania ruchu

• automatyków

Utrzymanie Ruchu

2 dni

dla:
 • służb utrzymania ruchu

• automatyków

Utrzymanie Ruc
Rozszerzone

hu

3 dni

dla:
• operatorów
• programistów
• ustawiaczy
• integratorów

Podstawowe

3 dni

dla:
• programistów
• ustawiaczy
• integratorów

Programistyczne

2 dni

3 dni 3 dni 3 dni 1 dzień 3 dni

3 dni1 dzień

zakres do ustalenia

Dedykowane

2-5 dni

zrabatowana cena!

Pakiet 5 dni

zrabatowana cena!

Pakiet 4 dni

Szkolenia na 
najwyższym poziomie

ŚCIEŻKI KARIERY 

Etap 1

Etap 2

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Graf Szkole Roboty ulotka.pdf   1   13/01/2020   15:11

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Graf Szkole Roboty ulotka.pdf   1   13/01/2020   15:22



Szkolenia Roboty
Etap 1
Szkolenia podstawowe zostały przygotowane z myślą o wprowadzeniu 
nowych użytkowników w świat robotów marki FANUC zarówno od strony 
sprzętowej, jak i programowej, w zależności od charakteru szkolenia.

SZKOLENIE PODSTAWOWE

SZKOLENIE UTRZYMANIE RUCHU

SZKOLENIE ROZSZERZONE UTRZYMANIE RUCHU
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Szkolenie Podstawowe

ZAGADNIENIA:
• Zasady bezpieczeństwa pracy z robotem

• Omówienie budowy i funkcjonalności podstawowych
komponentów robota i kontrolera

• Uruchamianie robota

• Układy współrzędnych i ręczne poruszanie robotem

• Podstawowe instrukcje programowania wraz z praktycznymi
przykładami

• Najczęstsze błędy i metodologia postępowania

• Wykonanie i przywrócenie kopii bezpieczeństwa robota

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagana podstawowa wiedza techniczna
oraz znajomość obsługi komputera

ROBOTY Etap 1

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
operatorów, początkujących 
programistów, integratorów, 
inżynierów produkcji/procesu 
oraz początkujących automatyków

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT
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Szkolenie Utrzymanie Ruchu

ZAGADNIENIA:
• Zasady bezpieczeństwa pracy z robotem

• Transport i instalacja robota

• Omówienie budowy i funkcjonalności podstawowych
komponentów robota i kontrolera

• Poruszanie robotem w trybie manualnym

• Obsługa panelu programowania (Teach Pendant)

• Mastering i kalibracja robota

• Diagnostyka

• Najczęstsze błędy i metodologia postępowania

• Praktyczna symulacja usterek oraz ich analiza

• Wykonanie i przywrócenie kopii bezpieczeństwa robota

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagana podstawowa wiedza techniczna
oraz znajomość obsługi komputera

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
2 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
pracowników działów utrzymania 
ruchu oraz automatyków

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOTY Etap 1

7



Szkolenie Rozszerzone Utrzymanie Ruchu

ZAGADNIENIA:
• Zasady bezpieczeństwa pracy z robotem

• Transport i instalacja robota

• Omówienie budowy i funkcjonalności podstawowych
komponentów robota i kontrolera

• Poruszanie robotem w trybie manualnym

• Obsługa panelu programowania (Teach Pendant)

• Mastering i kalibracja robota

• Diagnostyka

• Najczęstsze błędy i metodologia postępowania

• Praktyczna symulacja usterek oraz ich analiza

• Wykonanie i przywrócenie kopii bezpieczeństwa robota

• Wymiana niektórych podzespołów w szafie elektrycznej robota

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagana podstawowa wiedza techniczna
oraz znajomość obsługi komputera

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
pracowników działów utrzymania 
ruchu oraz automatyków

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOTY Etap 1
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Szkolenia programistyczne zostały przygotowane z myślą o wprowadzeniu 
nowych użytkowników w świat programowania robotów marki FANUC.

SZKOLENIE PROGRAMISTYCZNE

Szkolenia Roboty
Etap 2
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Szkolenie Programistyczne

ZAGADNIENIA:
• Zaawansowane instrukcje programowania wraz z praktycznymi

przykładami

• Parametryzacja trajektorii

• Tworzenie MACRO instrukcji

• Konfiguracja systemu

• Obsługa urządzeń peryferyjnych

• Konfiguracja wejść/wyjść

• Wybór i uruchomienie programu w trybie AUTO

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagany certyfikat poświadczający ukończenie
Szkolenia Podstawowego

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
2 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
programistów, integratorów, 
inżynierów produkcji/procesu 
oraz automatyków

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOTY Etap 2
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Blok szkoleń zaawansowanych został stworzony z myślą o osobach, 
które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu programowania 
i obsługi robotów marki FANUC. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów 
oferujemy możliwość komponowania indywidualnych bloków szkoleniowych 
dla grup zorganizowanych.

SZKOLENIE INTEGRATORSKIE 

SZKOLENIE ROBOGUIDE 

SZKOLENIE ARCTOOL 

SZKOLENIE PMC 

SZKOLENIE DCS 

SZKOLENIE WIZJA 2D 

SZKOLENIE 3D AREA SENSOR 

Szkolenia Roboty
Etap 3
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Szkolenie Integratorskie

ZAGADNIENIA:
• Zasady bezpieczeństwa pracy z robotem

• Połączenie pomiędzy robotami z wykorzystaniem protokołu EGD

• Zdalne uruchamianie robota metodą PNS

• Weryfikacja obciążenia robota - payload

• Sygnały bezpieczeństwa

• Konfigurowanie sygnałów wejść/wyjść w praktyce

• Wstęp do funkcji DCS v2

• Mastering robota

• Tworzenie strefy kontrolowanej z użyciem Space Function

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagany certyfikat poświadczający ukończenie
Szkolenia Programistycznego

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
integratorów oraz projektantów 
stanowisk zrobotyzowanych

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOTY Etap 3
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Szkolenie Roboguide

ZAGADNIENIA:
• Instalacja i uruchomienie programu Roboguide

• Tworzenie nowej celi

• Poruszanie się w środowisku Roboguide

• Sterowanie robotem w środowisku Roboguide

• Zapoznanie się z pakietem dostępnych narzędzi oraz obiektów

• Projektowanie przykładowej celi

• Symulacja pracy robota

• Tworzenie wizualizacji

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagany certyfikat poświadczający ukończenie
Szkolenia Programistycznego

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
programistów, integratorów 
oraz projektantów stanowisk 
zrobotyzowanych

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOTY Etap 3
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Szkolenie ArcTool

ZAGADNIENIA:
• Interfejsy do źródeł spawalniczych

• Konfiguracja komunikacji robot – źródło spawalnicze

• Konfiguracja systemu ArcTool

• Tworzenie programów spawalniczych

• Ruch oscylacyjny w trakcie spawania

• Funkcja Ramping – liniowa modyfikacja parametrów w trakcie
procesu spawania

• Funkcja Touch Sensing – dotykowe wyszukiwanie złącza

• Funkcja TAST – śledzenie położenia złącza w trakcie spawania

• Programowanie ruchu złożonego – Coordinated Motion

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagany certyfikat poświadczający ukończenie
Szkolenia Programistycznego

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Maksymalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
operatorów spawalników, ustawiaczy 
procesów spawania oraz integratorów 
aplikacji spawalniczych

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOTY Etap 3
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Szkolenie PMC

ZAGADNIENIA:
• Zasady bezpieczeństwa pracy z robotem

• Wstęp do PMC (omówienie możliwości, właściwości i korzyści,
przegląd funkcji PMC)

• Porównanie możliwości PMC na kontrolerach R30iA i R30iB
• Wprowadzenie do środowiska programistycznego FANUC

LADDER III for Robot

• Omówienie podstawowych operacji logicznych w języku LADDER

• Omówienie rodzajów zmiennych w PMC

• Omówienie możliwości PMC Multi-Path oraz rodzajów pamięci

• Omówienie podziału programu na poziomy i cykle jego pracy

• Konfiguracja dla współdzielenia pamięci pomiędzy robotem
i PMC oraz modułami I/O i PMC

• Kontrola PMC z poziomu FANUC LADDER III for Robot

• Programowanie PMC w języku LADDER (timery, przenoszenie,
porównywanie i konwersja danych, wywoływanie
podprogramów)

• Programowanie PMC w języku strukturalnym

• Safety PMC

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagany certyfikat poświadczający ukończenie
Szkolenia Programistycznego

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
1 dzień

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
programistów, integratorów 
oraz projektantów stanowisk 
zrobotyzowanych

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOTY Etap 3
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Szkolenie DCS

ZAGADNIENIA:
• Obsługa i konfiguracja systemu bezpieczeństwa DCS

• Narzędzia podstawowe i zaawansowane dostępne w opcji DCS

• Zasady tworzenia w pełni funkcjonalnych
systemów bezpieczeństwa

• Zasady bezpieczeństwa pracy z robotem

• Główne zalety i korzyści oferowane przez system DCS

• Przygotowanie sprzętowe stanowiska zrobotyzowanego
– fizyczna budowa systemu z wykorzystaniem kurtyn oraz
wyłączników bezpieczeństwa

• Programowanie systemu DCS

• Uruchomienie zaprogramowanego stanowiska

• Omówienie zasad programowania systemu DCS
z wykorzystaniem środowiska symulacyjnego Roboguide

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagana podstawowa wiedza techniczna
(elektronika i układy automatyki przemysłowej)
oraz znajomość obsługi komputera PC

• Wymagany certyfikat poświadczający ukończenie
Szkolenia Programistycznego

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
1 dzień 

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
integratorów

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOTY Etap 3
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Szkolenia Roboty
Systemy Wizyjne
Blok szkoleń z systemów wizyjnych został stworzony z myślą o osobach, 
które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu programowania i obsługi 
robotów marki FANUC wyposażonych w „zmysł wzroku”.

SZKOLENIE WIZJA 2D

SZKOLENIE 3D Area Sensor
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Szkolenie Wizja 2D

ZAGADNIENIA:
• Zasady bezpieczeństwa pracy z robotem

• Zastosowanie systemu wizyjnego iRVision

• Dobór komponentów hardware’owych systemu wizyjnego

• Sposób identyfikowania obiektu przez system iRVision

• Rodzaje i zastosowanie kalibracji – teoria i praktyka

• Opcje software’owe systemu wizyjnego

• Narzędzia i procesy wizyjne systemu iRVision 2D
– teoria i praktyka

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagany certyfikat poświadczający ukończenie
Szkolenia Programistycznego

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
integratorów stanowisk z systemami 
wizyjnymi, programistów oraz 
automatyków

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOTY Etap 3
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Szkolenie 3D Area Sensor

ZAGADNIENIA:
• Wprowadzenie do 3D Area Sensor i zasady jego działania

• Zastosowanie 3D Area Sensor w aplikacjach z robotami FANUC

• Możliwości konfiguracji 3D Area Sensor

• Planowanie layout’u odpowiedniego dla 3D Area Sensor
i wymagań aplikacji

• Opcje software’owe 3D Area Sensor

• Instalacja i kalibracja projektora i kamer

• Wyznaczanie układów współrzędnych 3D Area Sensor

• Procesy i narzędzia wizyjne

• Tworzenie struktury programu

• Ćwiczenia praktyczne dla wybranych kształtów detali

UWAGI:
• Język szkolenia: polski

• Wymagany certyfikat poświadczający ukończenie Szkolenia
Programistycznego oraz Szkolenia iRVision 2D

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Maksymalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
integratorów stanowisk z systemami 
wizyjnymi, programistów oraz 
automatyków

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOTY Etap 3
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Szkolenia  
Robomaszyny i CNC
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Szkolenia na najwyższym poziomie 

Podstawowe

Programowanie 
CNC Toczenie

Programowanie 
Manual Guide i 

 Toczenie

Programowanie 
CNC Frezowanie

Programowanie 
Manual Guide i  

Frezowanie

Proces 
Wtryskiwania

Podstawowe

Utrzymanie 
Ruchu

PMC

Utrzymanie Ruchu
*możliwość podziału szkolenia na część 

elektryczną (3 dni) 
i część mechaniczną (2 dni)

Dedykowane
2-5 dni

Proces Wtryskiwania 
+ Utrzymanie Ruchu

ROBODRILL

ROBOSHOT

CNC

ROBOCUT

3 dni     5 dni     

Rozszerzone

2 dni     

3 dni     

3 dni     3 dni     

2 dni     

2 dni     

3 dni     

2 dni     

3 dni     

3 dni     

SPRAWDŹ AKTUALNE OFERTY NA FANUC.PL
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Szkolenia
ROBODRILL

Szkolenie Podstawowe
Szkolenie Rozszerzone
Szkolenie Utrzymanie Ruchu
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Szkolenie Podstawowe

ZAGADNIENIA:
• Zasady bezpieczeństwa pracy z centrum frezarskim ROBODRILL

• Uruchamianie obrabiarki

• Omówienie budowy maszyny, panelu operatora i ekranów
sterowania

• Układy współrzędnych i ręczne poruszanie stołem obrabiarki

• Montaż i demontaż narzędzi skrawających

• Wymiarowanie i opis narzędzi skrawających

• Ustawianie punktów zerowych

• Omówienie struktury plików w pamięci maszyny

• Podstawy technologii obróbki skrawaniem

• Tworzenie programów

• Programowanie maszyny w środowisku MGi wraz z obróbką
przedmiotu

• Konwersja programów z środowiska MGi do ISO

• Podprogramy

• Podstawowa konserwacja

UWAGI:
• Celem szkolenia podstawowego jest dostarczenie operatorom

maszyn ROBODRILL informacji umożliwiających codzienną
obsługę obrabiarki, w tym ustawianie punktów zerowych,
wymiarowanie i opis narzędzi, swobodne poruszanie się
między ekranami sterowania itp. Dodatkowo podczas szkolenia
uczestnik będzie miał możliwość poznania podstawowych
instrukcji języka programowania wraz z praktycznymi
przykładami

• Zajęcia łączą teorię i praktykę. Uczestnicy kursu wykonują
zadania na maszynach FANUC ROBODRILL

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni 

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Kurs przeznaczony dla: 
pracowników produkcyjnych 
pracujących na co dzień z centrami 
frezarskimi ROBODRILL. Kurs 
polecany zarówno osobom, chcącym 
rozpocząć pracę z obrabiarkami 
ROBODRILL jak i zainteresowanym 
poszerzaniem swojej wiedzy

 Wymagane umiejętności: 
podstawowa wiedza techniczna;  
obsługa komputera PC

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBODRILL
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Szkolenie Rozszerzone

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
2 dni 

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
pracowników produkcyjnych 
pracujących na co dzień z centrami 
frezarskimi ROBODRILL. Jest to 
kontynuacja pierwszego etapu, 
dedykowana inżynierom produkcji, 
ustawiaczom, operatorom 
i programistom.

 Wymagane umiejętności: 
podstawowa wiedza techniczna;   
obsługa komputera PC 
ukończenie szkolenia podstawowego

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ZAGADNIENIA:
• Zalety obróbki 5-osiowej

• Konfiguracje maszyn 5-osiowych

• Obsługa dodatkowych osi

• Programowanie osi dodatkowych

• Programowanie obróbki 3+1

• Programowanie obróbki 3+2

• TWP – programowanie obróbki indeksowanej

• TCP – programowanie obróbki płynnej

• Podstawowa konserwacja

UWAGI:
• Celem szkolenia rozszerzonego jest dostarczenie operatorom

maszyn ROBODRILL pogłębionego zakresu informacji
umożliwiających codzienną obsługę obrabiarki, m.in.
programowanie osi dodatkowych
(4 lub 4 i 5 oś)

• Zajęcia łączą teorię i praktykę. Uczestnicy kursu wykonują
zadania na maszynach FANUC ROBODRILL

ROBODRILL
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Szkolenie Utrzymanie Ruchu
ROBODRILL

ZAGADNIENIA:
• Dokumentacja FANUC

• Definicja CNC, wprowadzenie, ekrany sterowania

• Zapis danych

• Diagnostyka

• Parametry CNC

• Alarmy

• Podstawy PLC, sygnały i diagnostyka

• Śledzenie sygnałów PLC

• Napędy serii Alpha i
• Definiowanie sygnałów we/wy

• Omówienie budowy maszyny (hardware, położenie krańcówek
i sensorów, mechanika)

• Wymiana niektórych podzespołów (śruba kulowa, wrzeciono,
draw bar)

• Procedura wyważania wrzeciona

UWAGI:
• Po ukończeniu szkolenia kursant będzie potrafił wykonać

i wgrać kopie zapasowe danych, wykonać podstawowe czynności
utrzymania ruchu i prawidłowo reagować na komunikaty
alarmowe maszyny

• Zajęcia prowadzone są na maszynach FANUC ROBODRILL
serii α-DiA, α-DiB

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
5 dni   
możliwość podziału szkolenia 
na część elektryczną (3 dni)  
i część mechaniczną (2 dni)

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Kurs przeznaczony dla: 
pracowników działu Utrzymania 
Ruchu.

 Wymagane umiejętności: 
podstawowa wiedza techniczna 

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT
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Szkolenia
ROBOCUT

Szkolenie Podstawowe
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Szkolenie Podstawowe 

ZAGADNIENIA:
• Zasady bezpieczeństwa pracy na maszynie WEDM

• Omówienie budowy maszyny oraz jej poszczególnych elementów
składowych

• Procedura uruchomienia obrabiarki

• Omówienie systemu AWF (automatycznego nawlekania drutu)

• Omówienie sterowania FANUC 31i-WB, poszczególnych ekranów
ustawczych

• Cykle pomiarowe FANUC – korzystanie oraz programowanie

• Wybór odpowiedniej technologii oraz ustawień – zasady
postępowania

• Ustawianie punktów zerowych ręcznie oraz automatycznie –
omówienie dostępnych tabel

• Programowanie z pulpitu obrabiarki

• System wspomagający programowanie CAMi na PC

• Tworzenie programu NC – wybór technologii, strategii,
ustawienie oraz obróbka

• Problemy podczas obróbki – jak reagować?

• Czynności konserwacyjne – omówienie + praktyczne wykonanie

UWAGI:
• Celem szkolenia jest dostarczenie operatorom obrabiarek

ROBOCUT informacji  umożliwiających codzienną obsługę
maszyny, tj. zasady bezpiecznej pracy, układ współrzędnych,
reset błędów, ustawianie punktów zerowych, wybór optymalnej
technologii obróbki oraz podstawowe zagadnienia obsługi
technicznej

• Zajęcia łączą teorię i praktykę. Uczestnicy kursu wykonują
zadania na maszynach FANUC ROBOCUT C400iB

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni 

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Kurs  przeznaczony dla: 
pracowników produkcyjnych, 
technologów pracujących na codzień 
z elektrodrążarkami drutowymi 
FANUC ROBOCUT, dla osób, które 
zaczynają pracę na maszynach WEDM 
jak i również dla osób, które posiadają 
doświadczenie, a chcą się rozwinąć

Wymagane umiejętności: 
podstawowa wiedza techniczna  
obsługa komputera PC

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOCUT
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Szkolenia
ROBOSHOT

Proces Wtryskiwania
Proces Wtryskiwania i Utrzymanie Ruchu
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Szkolenie Proces Wtryskiwania

ZAGADNIENIA:
• Ekrany maszyny

• Procedura wykrywania wysokości formy

• Procedura przetryskiwania

• Procedura ustawiania technologii wtrysku

• Optymalizacja technologii wtrysku

• Tryb auto i semiauto

• Zapis technologii w pamięci maszyny i na urządzeniach zewnętrznych

• Funkcje polepszające działanie maszyny: AI Mold Protect, AI Ejector
Protect

• Rodzaje tworzyw sztucznych, przechowywanie, suszenie
i przygotowanie do produkcji

• Analiza przyczyn i reagowanie na wady wyprasek

• Wpływ parametrów procesowych na jakość wyrobów z tworzyw
sztucznych

• Wykresy, dane procesowe – w jaki sposób je analizować?

• Zajęcia praktyczne przy w pełni działającym gnieździe produkcyjnym –
wtryskarka, forma wtryskowa, peryferia, tworzywo

• Technologiczność wyprasek

• W jaki sposób kończyć produkcję? Jak dokonywać prawidłowo
przezbrojeń SMED na wtryskowni?

• PPAP/APQP/SPC w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

UWAGI:
• Po ukończeniu szkolenia kursant będzie:

•  umiał obsługiwać wtryskarkę FANUC ROBOSHOT, ustawić
parametry procesowe, reagować na wady wyprasek, ustawiać
i analizować dane i wykresy procesowe, wykonać i wgrać kopie
zapasowe danych

• Zajęcia łączą teorię i praktykę. Uczestnicy kursu wykonują zadania na
maszynach FANUC ROBOSHOT

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni 

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Kurs przeznaczony dla: 
operatorów, ustawiaczy, pracowników 
utrzymania ruchu, inżynierów procesu, 
technologów, inżynierów jakości 

WymaganIa: 
Podstawowa ogólna wiedza na temat 
procesu wtryskiwania.

WTRYSKARKI FANUC  
WTRYSKARKI FANUC ROBOSHOT serii 
2000iB, α-SiA, sterowania serii 31i-A/B

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

ROBOSHOT
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ZAGADNIENIA:
• Ekrany maszyny

• Procedura wykrywania wysokości formy

• Procedura przetryskiwania

• Procedura ustawiania technologii wtrysku

• Optymalizacja technologii wtrysku

• Tryb auto i semiauto

• Zapis technologii w pamięci maszyny i na urządzeniach
zewnętrznych

• Funkcje polepszające działanie maszyny:  AI Mold Protect,
AI Ejector Protect

• Rodzaje tworzyw sztucznych, przechowywanie, suszenie
i przygotowanie do produkcji

• Analiza przyczyn i reagowanie na wady wyprasek

• Zajęcia praktyczne przy w pełni działającym gnieździe
produkcyjnym – wtryskarka, forma wtryskowa, peryferia,
tworzywo

• Technologiczność wyprasek

• W jaki sposób kończyć produkcję? Jak dokonywać prawidłowo
przezbrojeń SMED na wtryskowni?

• Wykonywanie kopii zapasowych

• Korzystanie z gotowych we/wy, przypisywanie znaczenia pod
konkretne wejścia i wyjścia

• Dołączanie dodatkowych urządzeń przez układy we/wy

• Podstawowe czynności przeglądowe – jak je prawidłowo wykonać?

• Wymiana baterii, sprawdzenie bezpieczników, wymiana kartridża
ze smarem

• Podstawowe informacje o instalacji elektrycznej maszyny

UWAGI:
• Po ukończeniu szkolenia kursant będzie:

•  umiał: obsługiwać wtryskarkę FANUC ROBOSHOT, ustawić
parametry procesowe, reagować na wady wyprasek, ustawiać
i analizować dane i wykresy procesowe, wykonać i wgrać kopie
zapasowe danych, wykonać podstawowe czynności utrzymania
ruchu i prawidłowo reagować na komunikaty alarmowe maszyny

• W trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli samodzielnie wykonać
podstawowe czynności przeglądowe maszyny ROBOSHOT

• Zajęcia łączą teorię i praktykę. Uczestnicy kursu wykonują zadania
na maszynach FANUC ROBOSHOT

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni 

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Kurs przeznaczony dla: 
operatorów, ustawiaczy, pracowników 
utrzymania ruchu, inżynierów procesu, 
technologów, inżynierów jakości

Wymagana: 
podstawowa ogólna wiedza na temat 
procesu wtryskiwania.

WTRYSKARKI FANUC  
WTRYSKARKI FANUC ROBOSHOT serii 
2000iB, α-SiA, sterowania serii 31i-A/B

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

Szkolenie Proces Wtryskiwania 
i Utrzymanie Ruchu

ROBOSHOT
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Szkolenia
CNC
• Programowanie CNC – Frezowanie

• Manual Guide i Frezowanie

• Programowanie CNC – Toczenie

• Manual Guide i Toczenie

• Utrzymanie Ruchu

• PMC
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Szkolenie Programowanie CNC – Frezowanie

ZAGADNIENIA:
• Omówienie ekranów sterowania FANUC

• Struktura programu

• Program główny i podprogramy

• Korekcja długości i promienia narzędzia. Kompensacja zużycia
narzędzia

• Układy współrzędnych maszyny i detalu

• Funkcja obrotu układu współrzędnych

• Programowanie bezwzględne i przyrostowe

• Objaśnienie funkcji przygotowawczych G

• Objaśnienie funkcji maszynowych M

• Interpolacja liniowa, kołowa i śrubowa

• Pojęcie prędkości skrawania

• Gwintowanie i frezowanie gwintów

• Stałe cykle obróbcze

• Edycja programów – zgrywanie, kopiowanie, przenoszenie

• Podstawy programowania z wykorzystaniem makropoleceń
użytkownika

• Przykłady frezowania 3-osiowego

UWAGI:
• Zajęcia łączą teorię i praktykę

• Uczestnicy kursu wykonują zadania na maszynach
FANUC ROBODRILL serii α-DiA, α-DiB oraz symulatorach
komputerowych

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Kurs  przeznaczony dla: 
operatorów i programistów maszyn 
CNC 

Wymagane umiejętności: 
znajomość maszyn CNC i podstaw 
obróbki skrawaniem

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

CNC
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Szkolenie Manual Guide i – Frezowanie

ZAGADNIENIA:
• Przechodzenie pomiędzy podstawowymi ekranami

• Ekrany Manual Guide i
• Edycja programów, zgrywanie, kopiowanie, przenoszenie

• Programowanie frezowania i cykle frezarskie

• Programowanie konturu bez pełnej definicji wymiarów

• Graficzna symulacja obróbki, przekroje

• Ustawianie punktów zerowych

• Ustawianie kompensacji narzędzia

• Konwersja programu do formatu ISO

• Ćwiczenia w programowaniu

UWAGI:
• Po ukończeniu szkolenia kursant będzie:

•  tworzyć proste programy obróbcze przy użyciu software do
wspomagania programowania Manual Giude i

•  korzystać z zaawansowanych funkcji – cykle
i programowanie konturu

• wykonywać trójwymiarową symulację obróbki

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
2 dni 

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Kurs  przeznaczony dla: 
operatorów i programistów maszyn 
CNC, którzy potrafią już programować 
obrabiarki w kodach ISO w zakresie 
podstawowym. Zalecane jest 
ukończenie szkolenia z podstaw 
programowania.

Wymagane umiejętności: 
znajomość maszyn CNC i podstaw 
obróbki skrawaniem. Znajomość 
programowania ISO w zakresie 
podstawowym.

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

CNC

Sterowania 
CNC FANUC
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Sterowania  
CNC FANUC 

Szkolenie Programowanie CNC – Toczenie

ZAGADNIENIA:
• Omówienie ekranów sterowania FANUC

• Struktura programu

• Program główny i podprogramy

• Układy współrzędnych maszyny i detalu

• Wymiarowanie i opis narzędzi

• Programowanie bezwzględne i przyrostowe

• Objaśnienie funkcji przygotowawczych G

• Objaśnienie funkcji maszynowych M

• Interpolacja liniowa i kołowa

• Pojęcie prędkości skrawania

• Gwintowanie i cykle gwintowania

• Toczenie i cykle tokarskie

• Edycja programów – zgrywanie, kopiowanie, przenoszenie

• Podstawy programowania z wykorzystaniem makropoleceń
użytkownika

UWAGI:
• Zajęcia łączą teorię i praktykę. Uczestnicy kursu wykonują

zadania na symulatorach komputerowych

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
2 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Kurs  przeznaczony dla: 
 operatorów i programistów maszyn 
CNC 

Wymagane umiejętności: 
 znajomość maszyn CNC i podstaw 
obróbki skrawaniem

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

CNC
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Szkolenie Manual Guide i – Toczenie

ZAGADNIENIA:
• Przechodzenie pomiędzy podstawowymi ekranami

• Ekrany Manual Guide i
• Edycja programów, zgrywanie, kopiowanie, przenoszenie

• Programowanie toczenia i cykle tokarskie

• Programowanie konturu bez pełnej definicji wymiarów

• Graficzna symulacja obróbki, przekroje

• Ustawianie punktów zerowych detalu

• Ustawianie kompensacji narzędzia

• Konwersja programu do formatu ISO

• Programowanie z osiami obrotowymi i napędzanymi narzędziami

• Wykorzystanie przeciw wrzeciona

• Ćwiczenia w programowaniu

UWAGI:
• Po ukończeniu szkolenia kursant będzie:

•   tworzyć proste programy obróbcze przy użyciu software do
wspomagania programowania Manual Giude i

•  korzystać z zaawansowanych funkcji – cykle i programowanie
konturu

• wykonywać trójwymiarową symulację obróbki

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
2 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Kurs  przeznaczony dla: 
operatorów i programistów maszyn 
CNC, którzy potrafią już programować 
obrabiarki w kodach ISO w zakresie 
podstawowym. Zalecane jest 
ukończenie szkolenia z podstaw 
programowania.

Wymagane umiejętności: 
znajomość maszyn CNC i podstaw 
obróbki skrawaniem. Znajomość 
programowania ISO w zakresie 
podstawowym.

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

CNC
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Szkolenie Utrzymanie Ruchu 

ZAGADNIENIA:
• Ekrany i tryby pracy systemu CNC

• Wykonywanie kopii zapasowej na różne sposoby, wgrywanie
backupu do maszyny

• Hardware systemu sterowania

• Alarmy

• Diagnostyka i diagnostyka graficzna

• Czytanie programu PMC i sygnałów, parametry PMC

• Funkcje śledzenia sygnałów PMC – funkcja TRACE

• Parametry NC

• System serwo

UWAGI:
• Po ukończeniu szkolenia kursant będzie:

• znał podstawową strukturę sterowania CNC
•  potrafił diagnozować i rozwiązywać problemy, które mogą

wystąpić w obrabiarce numerycznej ze sterowaniem FANUC
•  na podstawie numeru alarmu wytypować potencjalnie

uszkodzone elementy systemu
• zgrywać i wgrywać kopie bezpieczeństwa
•  rozróżniać i diagnozować alarmy generowane przez CNC,

i napędy 

• W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie
rozebrać elementy sterowania CNC i napędu

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Szkolenie przeznaczone dla: 
pracowników Utrzymania Ruchu

Wymagana: 
podstawowa wiedza techniczna na 
temat elektroniki i maszyn CNC

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

CNC

ZAGADNIENIA:
• Przechodzenie pomiędzy podstawowymi ekranami

• Ekrany Manual Guide i
• Edycja programów, zgrywanie, kopiowanie, przenoszenie

• Programowanie toczenia i cykle tokarskie

• Programowanie konturu bez pełnej definicji wymiarów

• Graficzna symulacja obróbki, przekroje

• Ustawianie punktów zerowych detalu

• Ustawianie kompensacji narzędzia

• Konwersja programu do formatu ISO

• Programowanie z osiami obrotowymi i napędzanymi narzędziami

• Wykorzystanie przeciw wrzeciona

• Ćwiczenia w programowaniu

UWAGI:
• Po ukończeniu szkolenia kursant będzie:

• tworzyć proste programy obróbcze przy użyciu software do 
wspomagania programowania Manual Giude i

• korzystać z zaawansowanych funkcji – cykle i programowanie 
konturu

• wykonywać trójwymiarową symulację obróbki
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Szkolenie PMC

ZAGADNIENIA:
• Wprowadzenie do PMC

• Typy sygnałów PMC

• Magistrale I/O link, I/O link i
• Podstawy DCS

• Moduły I/O

• FANUC Ladder III

• Ekrany sterowania CNC

• Omówienie Symulatora NC Guide

• Adresowanie modułów I/O

• Typy PMC

• Struktura programu PMC

• Wykonywanie programów PMC

• PMC wielościeżkowe

• Instrukcje i funkcje PMC

• Alarmy PMC

• Interfejs CNC-PMC

• Parametry i konfiguracja PMC

UWAGI:
• Po ukończeniu szkolenia kursant będzie:

•  potrafił czytać programy PLC, dokonywać w nich prostych
modyfikacji i sprawdzać ich działanie na komputerze PC
oraz na maszynie CNC

Lokalizacja: 
Wrocław, 
Centrum szkoleniowe FANUC

Czas trwania szkolenia: 
3 dni

Minimalna liczba uczestników 
w sesji szkoleniowej: 
4 osoby

Kurs  przeznaczony dla: 
pracowników, których zadaniem jest 
modyfikacja i pisanie programów 
PLC dla obrabiarek numerycznych. 
Szkolenie zalecane jest też dla 
pracowników działów utrzymania ruchu 
i serwisantów CNC, którzy muszą 
rozwiązywać problemy związane z PMC 
maszyny. Zalecane jest ukończenie 
szkolenia z zakresu utrzymania ruchu.

Wymagane umiejętności: 
dobra znajomość sterowań CNC, 
wiedza techniczna na temat elektroniki 
i układów automatyki przemysłowej.

W celu uzyskania szczegółowych 
informacji lub rezerwacji terminu 
skontaktuj się z nami: 

Tel.: +48 71 7766160 
Fax: +48 71 7766169 
E: szkolenia@fanuc.pl

INFORMACJE

UWAGI

KONTAKT

CNC
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KONTAKT:
Centrum Szkoleniowe FANUC 
FANUC Polska Sp. z o.o. 
ul. Tadeusza Wendy 2 
52-407 Wrocław
Tel.: +48 71 7766160
Fax: +48 71 7766169
E-mail: szkolenia@fanuc.pl
www.fanuc.pl

Szkolenia Roboty 
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki 
ul. Kwiatkowskiego 4
52-407 Wrocław

Szkolenia CNC, ROBODRILL, 
ROBOCUT, ROBOSHOT 
ul. Tadeusza Wendy 2
52-407 Wrocław

8 min 
650 m 
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