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Školení 
CNC | ROBOT | ROBOMACHINE



Společnost FANUC byla založena v roce 1956 v Japonsku a dnes je 
vedoucím globálním výrobcem prostředků pro automatizaci výroby, s 
více než 24,5 milionu FANUC  produktů - včetně více než 4.2 milionů 
CNC systémů a 600 000 průmyslových robotů instalovaných na celém 
světě. FANUC se  specializuje na tři základní oblasti podnikání: CNC 
řídicí systémy, průmyslové roboty a CNC stroje. Co dělá FANUC 
technologie unikátními je skutečnost, že všechny výrobky mají jednu 
společnou řídicí platformu, což usnadňuje integraci strojů  a umožňuje 
implementaci nejnovějších technologií na celou produktovou řadu.

Společnost FANUC zaměstnává 7 000 lidí ve všech koutech světa. Třetina 
zaměstnanců našeho ústředí v Japonsku jsou mladí a inovativní inženýři v 
oblasti výzkumu a vývoje. V Evropě se FANUC prezentuje od roku 1973, kdy 
proběhla první instalace CNC řídicího systému. První instalace průmyslového 
robotu v Evropě proběhla v roce 1983 a od roku 1993 má FANUC svou 
evropskou centrálu pro všechny své produktové řady v Lucembursku. V České 
republice byla založena  první pobočka FANUC v roce 1998.

FANUC Czech byla založena 16. září 2004 jako 100% pobočka FANUC  
Europe pro střední a východní Evropu. Jejím cílem je dodávat výkonné a 
spolehlivé průmyslové roboty, CNC řídicí systémy a CNC stroje tradiční 
japonské značky FANUC. 
FANUC Czech se sídlem v Praze, se zabývá prodejem, technickou 
podporou, servisem a školením na všechny tyto produkty a jejich 
komponenty. 



FANUC Academy
FANUC Academy nabízí specializovaná školení ve školícím centru v Praze, ve kterém je pro 
praktickou část školení k dispozici dostatečné množství Robotů, CNC simulátorů, stroje ROBODRILL 
a ROBOSHOT a další příslušenství pro speciální školení. V případě požadavku na provedení školení 
mimo školicí centrum nabízí FANUC možnost školení přímo u zákazníka.



 

 

Váš užitek: Efektivní a bezporuchová výroba. Flexibilní a motivovaný tým!

JAk PROFituJete Ze škOLeNÍ?
Ať už jste právě zakoupili produkt FANUC a potřebujete úvodní školení, nebo si své dovednosti s 

produkty FANUC chcete jen rozšířit, FANUC vzdělávací programy nabízejí celou řadu kurzů, tak aby 
vyhovovaly Vašim požadavkům.

OchRANA PROti 
VýPAdkům VýROby

Školení umožňuje snížit riziko výrobních 
prostojů způsobených provozními

chybami na minimum. Váš vyškolený tým bude schopen 
objevit a opravit poruchy snadněji a rychleji.

ZVýšeNá PROduktiVitA
A deLšÍ žiVOtNOst stROJe 

Dobře vyškolení pracovníci jsou schopni
konfigurovat systémy efektivněji,

což přispívá k optimálnímu výkonu, vyšší
produktivitě a delší životnosti strojů.

   sPOkOJeNěJšÍ 
ZAměstNANci

 
Kvalitně proškolení zaměstnanci jsou sebejistí a  
řeší případné problémy rychleji, efektivněji a bez 

stresu.

RychLeJšÍ ReAkce 
NA ZměNu VýROby

Školicí program FANUC Vám umožní rychle 
přizpůsobit programy stroje FANUC pokaždé, když 

dojde ke změně výroby.



Školení RObOty

Nevybrali jste vhodný kurz?  
Nabízíme možnost sestavení individuálního  
kurzu na základě Vašich potřeb! 

OBSLUHA A PROGRAMOVÁNÍ PRO 
INTEGRÁTORY (TP2i)

ObsLuhAÚdRžbA

iNteGRátOŘi techNici
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PROGRAMOVÁNÍ (TP3)

oBSLuha a ÚDRŽBA  
(RO-MAINTENANCE)

ARC Tool (ARC)iRVision 2D (iRV)

oBSLuha a  
PROGRAMOVÁNÍ (TP2)

DUAL CHECK SAFETY (DCS)

KAREL PROGRAMMING (KAREL)

ROBOGUIDE (ROBOGUIDE)

iRVision 3D, Binpicking (3DAS)

SCARA (TPS)

Základní obsluha (TP1)           10
Obsluha a programování  (TP2)          10
Obsluha a programování pro systémové integrátory - (TP2i)                                  11
Programování pro pokročilé (TP3)                      11
Obsluha a údržba (RO-MAINTENANCE)         12
iRVision 2D (iRV)           12
Dual Check Safety (DCS)           13
Programování v jazyce KAREL (KAREL)         13
iRVision 3D Area Sensor, Binpicking - (3DAS)        14
Simulační software ROBOGUIDE (ROBOGUIDE)        14 
SCARA (TPS)               15
Kolaborativní robot CRX základy (CRX1)         15                                     

 škOLeNÍ

Základy obsluhy (CNC-Basic)          17
Obsluha a programování ISO - soustružení - (CNCISO-T)       17
Obsluha a programování ISO - frézování – (CNCISO-M)       18
Obsluha a programování MANUAL GUIDE i (Dialogové programování) - soustružení (CNCMGi-T)  18
Obsluha a programování MANUAL GUIDE i (Dialogové programování) - frézování (CNCMGi-M)  19
Pokročilé programování ISO Custom Macro B  – (CNC-Macro B)      19
Obsluha a údržba CNC diagnostika závad + servopohony (CNC-Maintenance)    20
Programování PMC/PLC (CNC-PMC)          20
Programování v pěti osách (CNC-5AXIS)         21
CNC Guide (CNC-G)           21

Základy obsluhy (RD-Basic)          23
Obsluha a programování ISO - frézování  (RDISO-M)       23
Obsluha a programování Manual Guide i (Dialogové programování) - frézování   (RDMGi-M)  24
Údržba, diagnostika závad + servopohony    (RD-Maintenance)      24 
Custom PMC/PLC (RD-PMC)          25
Základy obsluhy (RS-Basic)          25
Obsluha a seřizování (RS-Advanced)         26
Elektrická údržba (RS-Electric)          26
Mechanická údržba (RS-Maintenance)         27
Individuální kurzy RO/CNC/RD/RS (Individual)        27

ROBOMACHINES

Roboty

CNC

Školení na robotické edukativní buňce obsluha a programování TP1 (TP1-EDU-Online)   29
Základní obsluha Online (TP1-O)          30
Základy obsluhy Online (CNC-Basic-O)         30

ONLINE

ZÁKLADNÍ  
OBSLUHA (TP1)

KOLABORATIVNÍ ROBOT 
CRX ZÁKLADY (CRX1)



Obsluha a programování pro systémové  
integrátory - (tP2i)

Programování 
pro pokročilé (tP3)

Pro koho je určeno: Pro koho je určeno:

Kurz Obsluha a programování pro systémové integrátory je určen 
pro vývojové a aplikační techniky, specialisty podílející se na 
výrobě a uvádění do provozu robotických aplikací/buněk s FANUC 
roboty. 

Kurz Programování pro pokročilé je určen pro pracovníky ve 
výrobních závodech, kde se vyskytují FANUC roboty. Kurz je 
především pro operátory, seřizovače, specialisty, kteří se podílejí 
na obsluze, úpravě programů i tvorbě nových programů popř. 
aplikací s průmyslovým robotem FANUC.

cíl školení: cíl školení:

Cílem je naučit a prohloubit znalosti ohledně obsluhy a programo-
vání průmyslového robota FANUC.

Cílem je prohloubení znalostí programování průmyslového robota 
FANUC.

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Zkušenosti s programováním, předchozí kurzy nejsou podmínkou. Podmínka předchozího absolvování kurzu TP2 nebo TP2i.

Obsah školení: Obsah školení:

   1) bezpečnost při obsluze robotu
   2) základní části a funkce stroje
   3) spuštění stroje
   4) používání a ovládání Teachpendantu
   5) ovládání v pohybových režimech
   6) definice souřadného systému nástroje a pracovního prostoru
   7) výběr programu a jeho spuštění
   8) základy programování – pohybové instrukce
   9) základy programování – logika programu
 10) konfigurace a použití I/O rozhraní
 11) vzdálená správa pomocí UOP rozhraní (navíc jen pro TP2i)
 12) zálohování a obnova dat
 13) mástrování a kalibrace

  1) bezpečnost při obsluze robotu
  2) space funkce – nastavení, způsoby použití
  3) mapování I/O – podle racků
  4) doplňkové volby pro pohybové a logické instrukce
  5) vytváření a používání programů typu MACRO
  6) způsoby používání Manual Functions, Flag, Marker
  7) programování uživatelských kláves
  8) vytváření a spouštění programu BG-logic
  9) paralelní spouštění více programů (Multitasking)
10) nastavení uživatelských hesel –  úrovně přístupu
11) menu utilites – program shift, tool Offset, frame Offset
12) nastavení host communication pomocí TCP/IP, přístup na FTP
13) možnosti nastavení vlastností jednotlivých signálů UOP  
       rozhraní, vzdálené spouštění programů 

cena (bez dPh): cena (bez dPh): 

1.200 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení v 
případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

1.200 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení v 
případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

délka: délka: 

  4 dny   3 dny

Podmínkou realizace je účast alespoň 3 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu. 

Podmínkou realizace je účast alespoň 3 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.

Základní obsluha (tP1) Obsluha a programování  (tP2)

Pro koho je určeno: Pro koho je určeno:

Kurz Základní obsluha je určen pro operátory pracující ve 
výrobních závodech, kde se vyskytují FANUC roboty, přičemž 
tito operátoři nemají doposud žádné zkušenosti s obsluhou ani 

základním ovládáním průmyslového robota FANUC.

Kurz Obsluha a programování je určen pro operátory pracující 
ve výrobních závodech, kde se vyskytují FANUC roboty. Kurz 
je především pro operátory, kteří se podílejí na obsluze i 
programování, úpravě programů, přičemž mají pouze základní 

zkušenosti s obsluhou a ovládáním průmyslového robota FANUC.

cíl školení: cíl školení:

Cílem je seznámit a naučit operátory základní obsluze a ovládání 
průmyslového robota FANUC.

Cílem je seznámit a naučit operátory základní obsluze a ovládání 
průmyslového robota FANUC.

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Předchozí kurzy nejsou podmínkou. Zkušenosti s programováním, předchozí kurzy nejsou podmínkou.

Obsah školení: Obsah školení:

  1) bezpečnost při obsluze robotu
  2) základní části a funkce stroje
  3) spuštění stroje
  4) používání a ovládání Teachpendantu
  5) ovládání v pohybových režimech
  6) výběr programu a jeho spuštění
  7) zálohování a obnova dat

  1) bezpečnost při obsluze robotu
  2) základní části a funkce stroje
  3) spuštění stroje
  4) používání a ovládání Teachpendantu
  5) ovládání v pohybových režimech
  6) definice souřadného systému nástroje a pracovního prostoru
  7) výběr programu a jeho spuštění
  8) základy programování – pohybové instrukce
  9) základy programování – logika programu
10) zálohování a obnova dat
11) mástrování a kalibrace

cena (bez dPh): cena (bez dPh): 

700 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení  
v případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

1.200 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení  
v případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

délka: délka: 

  2 dny   4 dny

Podmínkou realizace je účast alespoň 3 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.

Podmínkou realizace je účast alespoň 3 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.



dual check safety
(dcs)

Programování v jazyce 
kAReL (kAReL)

Pro koho je určeno: Pro koho je určeno:

Kurz DCS je určen pro integrátory aplikací robotů, seřizovače a 
specialisty, kteří se podílejí na obsluze, úpravě i tvorbě nových 
aplikací s průmyslovým robotem FANUC vybavených systémem 
DCS.

Kurz Programování v jazyce KAREL je určen především pro 
vývojové, aplikační techniky a specialisty systémových integrátorů, 
kteří se podílejí na tvorbě nových programů popř. aplikací s 

průmyslovým robotem FANUC.

cíl školení: cíl školení:

Cílem je seznámit účastníky s použitím,
konfigurací a programováním systému DCS.  

Cílem školení je naučit se základům programování ve vyšším 
programovacím jazyce KAREL.

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Podmínka předchozího absolvování kurzu TP2, TP2i nebo TP3. Podmínka předchozího absolvování kurzu TP2, TP2i nebo TP3. Vhodná 
je znalost alespoň základů některého z programovacích jazyků (např. 
Pascal, C, aj.).

Obsah školení: Obsah školení:

  1) dcs Úvod
      Základní obeznámení se systémem DCS
      Přehled součástí DCS, Menu DCS
  2) Omezení pracovního prostoru robota - dcs basic
      Nastavení pracovního prostoru
      Stop Position Prediction
      Nastavení uživatelského modelu nástroje
      Řešení chybových stavů, DCS Vizualizace
  3) Přepínaní mezi pracovními prostory
      Úvod do Safety I/O, Nastavení a přepínání kartézských
      prostorů, Sledováni a limitace kartézského prostoru
  4) sledování a omezení rychlosti robota
      Sledování a omezení rychlosti v JOINT
      Sledování a omezení rychlosti kartézského prostoru,  
      DCS User Frame, DCS Tool Frame
  5) Přehled a použití safety i/O
      Rozdělení Safety I/O, Přehled Safety HW,  
      Nastavení Fieldbus Safety 
 

1) Úvod 
     Co je jazyk KAREL , Softwarové opce
2) Prvky jazyka kAReL 
     Struktura programu, Direktivy překladače
     Datové typy, Operátory jazyka KAREL 
     Rozhodovací struktury, smyčky, kontrola běhu programu
3) Základy programování v jazyce kAReL 
     Vytvoření a překlad programu v prostředí 
     ROBOGUIDE, Spuštění a ladění programu
     Volání KAREL programu z TPE, 
     Čtení a zápis registrů, systémových 
     proměnných, I/O  
     Obsluha přerušení, Alarmy 
4) Poziční data 
    Poziční datové typy
    Čtení a modifikace UF a TF 
    Čtení a zápis pozičních registrů
    Čtení a modifikace pozic v TPE programu

cena (bez dPh): cena (bez dPh): 

700 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení
v případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

1.600 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa  
školení v případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

délka: délka: 

  2 dny   4 dny

Podmínkou realizace je účast alespoň 3 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.

Podmínkou realizace je účast alespoň 3 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.

Obsluha a údržba 
(RO-mAiNteNANce)

iRVision 2d 
(iRV)

Pro koho je určeno: Pro koho je určeno:

Kurz Obsluha a údržba je určen pro pracovníky údržby pracující 
ve výrobních závodech, kde se vyskytují FANUC roboty, přičemž 
tito pracovníci nemají doposud žádné zkušenosti s obsluhou ani 
údržbou průmyslového robota FANUC.

Kurz je určen pro integrátory aplikací robotů vybavených 
systémem strojového vidění FANUC iR Vision 2D, kteří mají za úkol 
nastavit a naprogramovat aplikaci robotu se strojovým viděním. 
Dále pro technology, případně seřizovače robotů, vybavených 
systémem strojového vidění FANUC iR Vision 2D, kteří mají za úkol 
úpravy parametrů procesů, případně tvorbu nových procesů pro 
strojové vidění.

cíl školení: cíl školení:

Cílem je seznámit pracovníky údržby se základní diagnostikou a 
odstraněním elektrických poruch průmyslového robota FANUC. 
Školení neobsahuje údržbu mechanickou.

Cílem je pochopit a naučit se znalosti nastavení a programování 
systému strojového vidění FANUC iR Vision 2D.

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Platná vyhláška 50/1978 Sb. §5 či vyšší. Předchozí kurzy nejsou 
podmínkou. 

Podmínka předchozího absolvování kurzu TP2.

Obsah školení: Obsah školení:

  1) bezpečnost při obsluze robotu
  2) základní části a funkce stroje
  3) spuštění stroje
  4) používání a ovládání Teachpendantu
  5) ovládání v pohybových režimech
  6) výběr programu a jeho spuštění
  7) zálohování a obnova dat
  8) popis částí řídicí jednotky
  9) popis základních schémat
10) diagnostika
11) odstraňování chyb
12) výměna jednotlivých modulů
13) připojení externích zařízení
14) mástrování a kalibrace

  1) úvod do FANUC iR-Vision
  2) kalibrace kamery, nastavení snímání obrazu
  3) základní nástroje pro lokaci vzoru – učení
  4) vytvoření a obsluha vision programů
  5) používání vision registrů a vision offset
  6) 2D single view
  7) 2DL multi view

cena (bez dPh): cena (bez dPh): 

1.600 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení  
v případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

1.050 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení  
v případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

délka: délka: 

  3 dny   3 dny

Podmínkou realizace je účast alespoň 3 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.

Podmínkou realizace je účast alespoň 3 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.



scARA 
(tPs)

kolaborativní robot cRX základy  
(cRX1)

Pro koho je určeno: Pro koho je určeno:

Kurz SCARA je určen pro operátory pracující ve výrobních 
závodech, kde se vyskytují FANUC SCARA roboty, přičemž tito 
operátoři nemají doposud žádné zkušenosti s obsluhou ani 

základním ovládáním průmyslového robota FANUC.

Kurz je určen pro operátory, kteří nemají doposud žádné 
zkušenosti s obsluhou ani základním ovládáním kolaborativního 
robota CRX.

cíl školení: cíl školení:

Cílem je seznámit a naučit operátory základní obsluze a ovládání 
průmyslového robota FANUC SCARA.

Cílem je seznámit a naučit operátory základní obsluze a ovládání 
kolaborativního robota CRX

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Předpoklady pro zařazení účastníka do kurzu:

Předchozí kurzy nejsou podmínkou. Předchozí kurzy nejsou podmínkou.

Obsah školení: Obsah školení:

  1) Bezpečnost při obsluze robotu
  2) Základní části a funkce stroje
  3) Robot SCARA a instalace
  4) Kontrolér R-30iB Compact Plus – instalace a připojení
  5) Konektor JRM18 
  6) Pohyb robota a programování
  7) Uvedení do provozu
  8) Prostředí iR Programmer
  9) Remote iPendant 

1) Úvod
     Kolaborativní roboty všeobecně, vysvětleni pojmu 
     Bezpečnost práce s kolaborativním robotem
2) Robotický systém cRX
     Klíčové vlastnosti 
     Seznámení se součástmi robotického systému
     Rozbalení a instalace
     EOAT
     Zprovoznění
3) Základní nastaveni
     Seznámení s prostředím Tablet TP
     Nastaveni Payload a parametrů Contact Stop
     Seznámení a funkce Icon Editor
     Základní nastavení a zprovoznění EOAT
4) Pohyb robota
     Manual Guided Teaching
     Jog
     Pozice robota v prostoru – 4D graphic screen
5) Základy programovaní
     Icon Editor vs. Virtual TP editor
     Vytvoření programu
     Uložení pozice
     Logické instrukce 
     Spuštění a běh programu
6) Praktická ukázka
     Pick & Place aplikace
     Základní paletizace
7) Údržba
     Vytvoření zálohy a její obnova
     Automatický update SW a Tablet TP aplikace 

cena (bez dPh): cena (bez dPh):

300 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení v 
případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

700 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení v 
případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

délka: délka: 

  1 den 2 dny

iRVision 3d, binpicking - (3dAs) simulační software
RObOGuide (RObOGuide)

Pro koho je určeno: Pro koho je určeno:

Kurz je určen pro integrátory aplikací robotů vybavených 
systémem strojového vidění FANUC iR Vision 3D Area Sensor a 
Binpicking, kteří mají za úkol nastavit a naprogramovat aplikaci 
robotu pro detekci a vybírání volně sypaných dílů z kontejneru. 

Kurz je určen pro vývojové a aplikační techniky, specialisty 
systémových integrátorů, kteří se podílejí na studiích, simulacích, 
vývoji, výrobě a uvádění do provozu robotických aplikací/buněk s 
FANUC roboty. 

cíl školení: cíl školení:

Cílem je pochopit a naučit se znalosti nastavení a programování 
systému strojového vidění FANUC iR Vision 3D Area Sensor a 
Binpicking.

Cílem je naučit základní obsluze a použití SW FANUC ROBOGUIDE

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Podmínka předchozího absolvování kurzu TP2 a iRV. Podmínka předchozího absolvování kurzu TP2.

Obsah školení: Obsah školení:

  1) Úvod do FANUC iRVision 3D
  2) Úvod do problematiky Binpicking
  3) Nastavení sensoru a kalibrace
  4) Detekce 3D mapy
  5) Lokační nástroje pro 3D detekci
  6) Nastavení oblastí a funkce Interference Avoidance
  7) Nastavení funkcí Parts Listu
  8) Programové instrukce pro Binpicking

  1) Instalace a licenční procedura
  2) Základní popis a ovládání SW
  3) Vytvoření nové pracovní buňky
  4) Import CAD modelů, RG knihovna
  5) Statické prvky buňky – Tool, fixture, obstacle, part
  6) Dynamické prvky buňky – Tool, Machine, Rail Unit
  7) Tvorba simulace a její spuštění
  8) Záznam videa simulace
  9) Offline programování, kalibrace objektů, optimalizace

cena (bez dPh): cena (bez dPh): 

1.400 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení  
v případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

900 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení  
v případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

délka: délka: 

  4 dny  3 dny

Podmínkou realizace je účast alespoň 3 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a 
školicích prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní 
nabídky v závislosti na termínu objednání a termínu realizace) 
uplatněna sankce 10% z ceny na osobu.

Podmínkou realizace je účast alespoň 3 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a 
školicích prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní 
nabídky v závislosti na termínu objednání a termínu realizace) 
uplatněna sankce 10% z ceny na osobu.

Podmínkou realizace je účast alespoň 3 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a 
školicích prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní 
nabídky v závislosti na termínu objednání a termínu realizace) 
uplatněna sankce 10% z ceny na osobu.

Podmínkou realizace je účast alespoň 3 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a 
školicích prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní 
nabídky v závislosti na termínu objednání a termínu realizace) 
uplatněna sankce 10% z ceny na osobu.



CNC - G

Základy obsluhy 
(cNc-basic)

Obsluha a programování  
isO - soustružení - (cNcisO-t)

Pro koho je určeno: Pro koho je určeno:

Kurz je určen pro začínající operátory pracující ve výrobních závodech, 
kde se vyskytují obráběcí stroje s řídicími systémy FANUC. Zároveň 
však tito operátoři nemají doposud žádné zkušenosti s obsluhou či 
ovládáním CNC obráběcího stroje s řídicím systémem FANUC.

Kurz je určen pro operátory, pracující ve výrobních závodech kde 
se vyskytují soustružnická centra s řídicími systémy FANUC a 
zároveň se podílejí na seřizování a programování výroby.

cíl školení: cíl školení:

Naučit operátory zvládat základní ovládání a obsluhu CNC strojů 
(frézka, soustruh) s řídicím systémem FANUC. Minimalizovat prostoje 
a chyby obsluhy při sériové výrobě. 

Naučit účastníky efektivně seřizovat a programovat soustruhy 
pomocí ISO kódu, v současné době nejrozšířenějšího 
programovacího jazyka CNC strojů v hromadné výrobě.

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Předchozí kurzy nejsou podmínkou. Základní znalosti technologie obrábění, čtení výkresové 
dokumentace a práce na CNC stroji.

Obsah školení: Obsah školení:

1) Seznámení s produkty firmy FANUC
2) Pojem CNC
3) Základy bezpečnosti práce
4) Třískové obrábění
5) Proč dochází k nepřesnostem
6) Jak určit co se stalo a co s tím
7) Základní obrazovky řídicího systému
8) Provozní režimy 
9) Funkce základních ovládacích prvků řídicího systému a CNC 
stroje

  1) Seznámení s produkty firmy FANUC
  2) Základy bezpečnosti práce
  3) Různé programátorské nástroje a jejich klady a zápory
  4) Obsluha CNC
  5) Orientace v systémových obrazovkách
  6) Pohyb stroje v ručních režimech a měření rozměrů
  7) Nastavení souřadného systému obrobku
  8) Vyvolání a nastavení nástrojů různé korekce pro jeden nástroj
  9) Struktura programu
10) Příkazy ISO jazyka G-kódy/M-kódy
11) Programování obrysu - absolutní/Inkrementální
12) Použití cyklů usnadňujících programování
13) Polární/Válcové souřadnice
14) Obrábění poháněnými nástroji
15) Tvorba a ladění vlastních programů
16) Správa programů, ochrana proti zápisu
17) Praktická cvičení na vzorových programech
18) Dobré a špatné návyky CNC programátora

cena (bez dPh): cena (bez dPh): 

250 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení v 
případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

500 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení v 
případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

délka: délka: 

2 dny   4 dny

Podmínkou realizace je účast alespoň 2 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.

Podmínkou realizace je účast alespoň 2 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.

Nevybrali jste vhodný kurz?  
Nabízíme možnost sestavení individuálního  
kurzu na základě Vašich potřeb! 
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Obsluha a programování 
manual Guide i (dialogové programování) 

- frézování (cNcmGi-m)

Pokročilé programování isO custom  
macro b  – (cNc-macrob)

Pro koho je určeno: Pro koho je určeno:

Kurz je určen pro operátory nářaďoven a menších provozoven, 
kteří vytvářejí programy podle výkresové dokumentace přímo na 
CNC frézce v grafickém prostředí Manual Guide i ŘS FANUC.

Kurz je určen pro zkušenější CNC programátory, kteří chtějí 
rozvíjet svoje dovednosti, aby mohli efektivně programovat a 
automatizovat výrobu.

cíl školení: cíl školení:

Naučit účastníky efektivně programovat a seřizovat CNC frézku v 
grafickém programovacím prostředí Manual Guide i (MGi), zkrátit 
strojní čas nutný k programování a seřízení dílce a tím zvýšit 
kapacitu výroby.

Naučit účastníky programovat CNC stroje pomocí příkazů uživa-
telského makra a vysvětlení použití v praxi.

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Základní znalosti obrábění, čtení výkresové dokumentace a práce  
na CNC, obecná znalost programování v ISO.

Absolvování kurzu Obsluha a ISO programování - frézování/soustru-
žení (CNCISO-M nebo CNCISO-T). Základní znalost programování na 
PC. Výhodou je znalost středoškolské matematiky, logiky a geome-
trie.

Obsah školení: Obsah školení:

  1) Seznámení s produkty firmy FANUC
  2) Základy bezpečnosti práce
  3) Grafické prostředí MGi
  4) Správa programů
  5) Definice nástrojů v MGi
  6) Vrtání
  7) Frézování
  8) Tvorba volných obrysů pro různé technologie
  9) Grafická simulace
10) Práce s rotační osou
11) Převod programu z MGi do DIN / ISO formátu
12) Seznámení s důležitými strojními parametry
13) Praktické příklady
14) Tvorba a odlaďování vlastních programů
15) Dobré a špatné návyky CNC programátora

  1) Programovací příkazy
  2) Uživatelské proměnné
  3) Systémové proměnné
  4) Použití proměnných v ISO příkazech
  5) Matematické funkce
  6) Podmíněné/nepodmíněné skoky
  7) Větvení programu
  8) Smyčky
  9) Způsoby volání macro-programu
10) Přehled a nastavení souvisejících strojních parametrů
11) Zobrazení proměnných
12) Praktické příklady a cvičení

cena (bez dPh): cena (bez dPh): 

375 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení v 
případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

900 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení v 
případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

délka: délka: 

3 dny   3 dny

Podmínkou realizace je účast alespoň 2 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.

Podmínkou realizace je účast alespoň 2 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.

Obsluha a programování 
isO - frézování – (cNcisO-m)

Obsluha a programování 
manual Guide i (dialogové programování) - 

soustružení (cNcmGi-t)

Pro koho je určeno: Pro koho je určeno:

Kurz Obsluha a programování ISO je určen pro operátory pracující 
ve výrobních závodech, kde se vyskytují CNC frézky a obráběcí 
centra s řídicími systémy FANUC.

Kurz je určen pro operátory nářaďoven a menších provozoven, 
kteří vytvářejí programy podle výkresové dokumentace přímo na 
CNC soustruhu v grafickém prostředí Manual Guide i řídícího 
systému FANUC.

cíl školení: cíl školení:

Naučit účastníky efektivně seřizovat a programovat frézky pomocí 
ISO kódu, v současné době nejrozšířenějšího programovacího 
jazyka CNC strojů v hromadné výrobě.

Naučit účastníky efektivně programovat a seřizovat CNC soustruh  
v grafickém programovacím prostředí Manual Guide i (MGi), 
zkrátit strojní čas nutný k programování a seřízení dílce a tím 
zvýšit kapacitu výroby.

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Základní znalosti technologie obrábění, čtení výkresové  
dokumentace a práce na CNC, předchozí kurzy nejsou podmínkou.

Základní znalosti obrábění, čtení výkresové dokumentace a práce na 
CNC, obecná znalost programování v ISO.

Obsah školení: Obsah školení:

  1) Seznámení s produkty firmy FANUC
  2) Základy bezpečnosti práce
  3) Různé programátorské nástroje a jejich klady a zápory
  4) Obsluha CNC
  5) Orientace v systémových obrazovkách
  6) Pohyb stroje v ručních režimech a měření rozměrů
  7) Nastavení souřadného systému obrobku
  8) Vyvolání a nastavení nástrojů různé korekce pro jeden nástroj
  9) Struktura programu
10) Příkazy ISO jazyka G-kódy/M-kódy
11) Programování obrysu - Absolutní/Inkrementální
12) Použití cyklů usnadňujících programování
13) Různé souřadné systémy a jejich transformace
14) Praktická cvičení na vzorových programech
15) Tvorba a ladění vlastních programů
16) Správa programů, ochrana proti zápisu
17) Dobré a špatné návyky CNC programátora

  1) Seznámení s produkty firmy FANUC
  2) Základy bezpečnosti práce
  3) Grafické prostředí MGi
  4) Správa programů
  5) Definice nástrojů v MGi
  6) Soustružnické cykly
  7) Vrtání
  8) Frézování
  9) Tvorba volných obrysů pro různé technologie
10) Grafická simulace
11) Práce s C-osou, Y-osou či proti-vřetenem
12) Převod programu z MGi do DIN / ISO formátu
13) Seznámení s důležitými strojními parametry
14) Praktické příklady
15) Tvorba a ladění vlastních programů
16) Dobré a špatné návyky CNC programátora

 cena (bez dPh): 

500 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení  
v případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

375 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení  
v případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

délka: délka: 

  4 dny   3 dny

Podmínkou realizace je účast alespoň 2 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.

Podmínkou realizace je účast alespoň 2 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.



Programování v pěti osách 
   (cNc-5AXis) cNc Guide (cNc-G)

Pro koho je určeno: Pro koho je určeno:

Kurz je určen pro CNC programátory, kteří programují pětiosé 

CNC stroje.

Uživatelé software CNC Guide.

cíl školení: cíl školení:

Naučit účastníky správně používat pětiosé G-kódy ve svých progra-
mech a využívat tak užitečné funkce řídicích systémů FANUC.

Naučit účastníky práci se softwarem CNC Guide, nastavení soft-
waru a předcházení nejčastějším chybám.

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Absolvování kurzu Obsluha a ISO programování - frézování/soustru-
žení (CNCISO-M nebo CNCISO-T). Základní znalost programování na 
PC. Výhodou je znalost středoškolské matematiky, logiky a geome-
trie.

Dobrá orientace v počítačovém prostředí systému Windows, 
znalosti témat: IP adresa, CNC, G-kódy. Účastník umí obsluhovat a 
programovat CNC obráběcí stroj.

Obsah školení: Obsah školení:

  1) Vysvětlení pojmů TWP, TCP, CP
  2) Na co si dát pozor 
  3) Kinematika stroje a související parametry
  4) Programování v nakloněné rovině
  5) Souvislé pětiosé řízení TCP a CP
  6) Smooth TCP, AI
  7) Praktické příklady a cvičení
  

  1) Možnosti sw CNC Guide
  2) Instalace
  3) Různé verze a jejich omezení
  4) Konfigurace virtuálních strojů
  5) Záloha a přenos virtuálních strojů
  6) Práce v CNC Guide
  7) Praktické příklady a cvičení
  

cena (bez dPh): cena (bez dPh): 

900 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení v 
případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

250 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení v 
případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

délka: délka: 

3 dny 2 dny

Podmínkou realizace je účast alespoň 3 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.

Podmínkou realizace je účast alespoň 3 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.

Obsluha a údržba cNc
diagnostika závad + servopohony  

(cNc-maintenance) 

Programování Pmc/PLc 
(cNc-Pmc)

Pro koho je určeno: Pro koho je určeno:

Pracovníky elektro údržby ve výrobních závodech, kde se vyskytují 
CNC stroje s řídicím systémem a pohony FANUC.

Pracovníky elektro údržby ve výrobních závodech, kde se vyskytují 

CNC stroje s řídicím systémem FANUC.

cíl školení: cíl školení:

Cílem kurzu je naučit se správný postup diagnostiky poruch lokál-
ní elektro údržby a případné opravy na CNC strojích používajících 
FANUC řídicí systém.

Cílem kurzu je naučit se správný postup diagnostiky PMC signálů 
na strojích s FANUC CNC řídicím systémem, vytváření a úpravy 
Ladder diagramu.

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Elektro údržba, znalost elektrotechniky, mechaniky, výhodou je 
základní znalost obsluhy obráběcích strojů. Platná vyhláška 50/1978 
Sb. §5 či vyšší. Předchozí kurzy nejsou podmínkou.

Elektro údržba, systémoví integrátoři, výhodou je znalost práce s 
PLC. Platná vyhláška 50/1978 Sb. §5 či vyšší. Předchozí kurzy nejsou 
podmínkou.

Obsah školení: Obsah školení:

  1) Bezpečnost při obsluze stroje
  2) Základní části a funkce stroje
  3) Orientace v obrazovkách + obsluha CNC systému
  4) Údržba CNC systému + servopohonů
  5) Pravidelná údržba
  6) Diagnostika závad, odstraňování chyb
  7) Výměna jednotlivých modulů
  8) Připojení externích zařízení
  9) Přenos dat pomocí Program Transfer Tool
10) Zálohování a obnova dat CNC systému a stroje

  1) Úvod do PMC
  2) Ladder diagram
  3) Adresy v PMC
  4) Funkční bloky
  5) Záloha a obnova PMC
  6) Diagnostika PMC
  7) Programování PMC na PC

cena (bez dPh): cena (bez dPh): 

1.200 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení v 
případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

900 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení v 
případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

délka: délka: 

2 dny   2 dny

Podmínkou realizace je účast alespoň 2 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.

Podmínkou realizace je účast alespoň 2 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.



Základy obsluhy 
(Rd-basic)

 Obsluha a programování isO - frézování  
(RdisO-m)

Pro koho je určeno: Pro koho je určeno:

Operátoři, seřizovači, programátoři CNC strojů bez předchozí 
znalosti obsluhy řídicího systému FANUC.

Seřizovači, programátoři CNC strojů, technologové ze sériové 
(hromadné) výroby. 

cíl školení: cíl školení:

Cílem je zvládnutí obsluhy řídicího systému FANUC. Cílem je naučit se ovládat, seřizovat a programovat frézku FANUC 
ROBODRILL.

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Předchozí kurzy nejsou podmínkou. Základní znalosti technologie obrábění, čtení výkresové 
dokumentace a práce na CNC, předchozí kurzy nejsou podmínkou.

Obsah školení: Obsah školení:

1) Bezpečnost při obsluze stroje
2) Základní části a funkce stroje
3) Funkce ovládacích prvků řídicího systému
4) Provozní režimy řídicího systému
5) Základní obrazovky řídicího systému
6) Editace programů
7) Přenos dat mezi PC a řídicím systémem

  1) Obsluha CNC
  2) Orientace v systémových obrazovkách
  3) Pohyb stroje v ručních režimech
  4) Nastavení souřadného systému obrobku
  5) Vyvolání a nastavení nástrojů
  6) Struktura programu
  7) G-kódy/M-kódy
  8) Programování obrysu
  9) Použití cyklů usnadňujících programování
10) Absolutní/Inkrementální programování
11) Polární souřadnice
12) Rotace souřadného systému
13) Zrcadlení os
14) Praktická cvičení na vzorových programech
15) Tvorba a odlaďování vlastních programů
16) Hledání a odstraňování chyb v programu
17) Správa programů, ochrana proti zápisu

cena (bez dPh): cena (bez dPh): 

125 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení v 
případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

500 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení v 
případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

délka: délka: 

1 den   4 dny

Podmínkou realizace je účast alespoň 2 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.

Podmínkou realizace je účast alespoň 2 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.Nevybrali jste vhodný kurz?  

Nabízíme možnost sestavení individuálního kurzu na základě Vašich potřeb! 
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custom Pmc/PLc 
(Rd-Pmc)

Základy obsluhy 
(Rs-basic)

Pro koho je určeno: Pro koho je určeno:

Pracovníky elektro údržby ve výrobních závodech, kde se vyskytují 
stroje FANUC ROBODRILL, systémové integrátory.

Operátoři, seřizovači, programátoři bez předchozí znalosti obsluhy 
vstřikovacího lisu FANUC ROBOSHOT.

cíl školení: cíl školení:

Cílem je naučit se správný postup diagnostiky PMC signálů na 
stroji FANUC ROBODRILL, vytváření a úpravy Ladder diagramu 
PMC2.

Cílem je zvládnutí obsluhy vstřikovacího lisu FANUC ROBOSHOT.

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Elektro údržba, systémoví integrátoři, výhodou je znalost práce s 
PLC. Platná vyhláška 50/1978 Sb. §5 či vyšší. Předchozí kurzy nejsou 
podmínkou.

Předchozí kurzy nejsou podmínkou.

Obsah školení: Obsah školení:

  1) Úvod do PMC
  2) Ladder diagram
  3) Adresy v PMC
  4) Funkční bloky
  5) Záloha a obnova PMC
  6) Úprava PMC2
  7) Diagnostika PMC
  8) Programování PMC na PC

  1) Bezpečnost při obsluze stroje
  2) Bezpečnostní prvky stroje
  3) Základní části a funkce stroje
  4) Spuštění stroje
  5) Ovládání jednotlivých os stroje
  6) Funkce ovládacích prvků stroje
  7) Ovládání periferií
  8) Problémy při lisování
  9) Pravidelná údržba
10) Výběr a uložení lisovacího programu a jeho  spuštění
11) Ochrana formy a vyhazovače
12) Zálohování a obnova dat

cena (bez dPh): cena (bez dPh): 

900 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení v 
případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

125 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení v 
případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

délka: délka: 

2 dny 1 den

Podmínkou realizace je účast alespoň 2 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.

Podmínkou realizace je účast alespoň 2 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.

Obsluha a programování manual Guide i 
(dialogové programování) - frézování   

(RdmGi-m)

Údržba, diagnostika závad 
+ servopohony    

(Rd-maintenance)

Pro koho je určeno: Pro koho je určeno:

Seřizovači, programátoři CNC strojů, technologové z malosériové 
výroby.

Pracovníky elektro údržby ve výrobních závodech, kde se vyskytují 

stroje FANUC ROBODRILL

cíl školení: cíl školení:

Cílem je naučit se programovat frézku FANUC ROBODRILL vyba-
venou dílenským programováním - MANUAL GUIDE i (MGi).

Cílem je naučit lokální údržbu správného postupu preventivní 
údržby, diagnostiky poruch a případné opravy na strojích FANUC 
ROBODRILL.

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Základní znalosti obrábění, čtení výkresové dokumentace a práce na 
CNC, obecná znalost programování v ISO. Předchozí kurzy nejsou 
podmínkou.

Elektro údržba, znalost elektrotechniky, mechaniky,
výhodou je základní znalost obsluhy obráběcích strojů. Platná vy-
hláška 50/1978 Sb. §5 či vyšší. Předchozí kurzy nejsou podmínkou.

Obsah školení: Obsah školení:

  1) Obrazovky MGi
  2) Správa programů v MGi
  3) Seznámení s důležitými strojními parametry
  4) Definice nástrojů v MGi
  5) Vrtání
  6) Frézování
  7) Tvorba volných obrysů
  8) Grafická simulace
  9) Převod programu z MGi do DIN/ISO formátu
10) Praktické příklady 
11) Tvorba a ladění vlastních programů

  1) Bezpečnost při obsluze stroje
  2) Základní části a funkce stroje
  3) Orientace v obrazovkách + obsluha CNC systému
  4) Údržba CNC systému + servopohonů
  5) Pravidelná údržba
  6) Diagnostika závad, odstraňování chyb
  7) Zálohování a obnova dat CNC systému a stroje
  8) Obnova referenčních bodů v osách
  9) Výměna nástrojů + seřízení zásobníku nástrojů
10) Orientace vřetene
11) Obnova základní pozice zásobníku nástrojů
12) Výměna jednotlivých modulů
13) Kryty + kuličkové šrouby
14) Připojení externích zařízení
15) Přenos dat pomocí Program Transfer Tool

cena (bez dPh): cena (bez dPh): 

375 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení v 
případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

1.200 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení v 
případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

délka: délka: 

3 dny  3 dny

Podmínkou realizace je účast alespoň 2 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.

Podmínkou realizace je účast alespoň 2 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.



mechanická údržba 
(Rs-maintenance)

individuální kurzy RO/cNc/Rd/Rs
(iNdiViduAL)

Pro koho je určeno: Pro koho je určeno:

Pracovníky údržby ve výrobních závodech, kde se vyskytují stroje 

FANUC ROBOSHOT.

Školení je sestaveno na základě individuální potřeby zákazníka.

cíl školení: cíl školení:

Cílem je naučit mechaniku stroje, preventivní údržbu, základní 
mechanické opravy, výměny komponentů stroje podléhající 
opotřebení.

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Předpoklady pro zařazení účastníka 
do kurzu:

Elektro údržba, znalost elektrotechniky, mechaniky,
základní znalosti mechaniky lisovacích strojů. Platná vyhláška 
50/1978 Sb. §5 či vyšší. Předchozí kurzy nejsou podmínkou.

Obsah školení: Obsah školení:

  1) Bezpečnost při obsluze stroje
  2) Bezpečnostní prvky stroje
  3) Základní části a funkce stroje
  4) Spuštění stroje
  5) Mechanická struktura stroje
  6) Vyvážení stroje
  7) Demontáž a montáž barelu a šneku
  8) Vycentrování trysky
  9) Uchycení vyhazovače
10) Uchycení formy
11) Údržba stroje

cena (bez dPh): cena (bez dPh):

1.200 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení v 
případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

Cena stanovena individuálně.

délka: délka:

2 dny

Podmínkou realizace je účast alespoň 2 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.

Obsluha a seřizování
(Rs-Advanced)

elektrická údržba
(Rs-electric)

Pro koho je určeno: Pro koho je určeno:

Operátoři, seřizovači, programátoři vstřikovacího lisu FANUC 

ROBOSHOT se základními znalostmi obsluhy lisu.

Operátoři, seřizovači, programátoři vstřikovacího lisu FANUC 
ROBOSHOT se základními znalostmi obsluhy lisu.

cíl školení: cíl školení:

Cílem je naučit se ovládat, seřizovat a programovat stroj FANUC 
ROBOSHOT.

Cílem je naučit základní elektro diagnostiku stroje, správný postup 
při výměně elektro komponentů, propojení s periferiemi, zálohu a 
obnovu dat.

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Základní znalosti technologie lisování plastů. Základní znalosti z elektrotechniky, znalost čtení elektro výkresů. 
Platná vyhláška 50/1978 Sb. §5 či vyšší. Předchozí kurzy nejsou 
podmínkou. 

Obsah školení: Obsah školení:

  1) Bezpečnost při obsluze stroje
  2) Bezpečnostní prvky stroje
  3) Základní části a funkce stroje
  4) Spuštění stroje
  5) Kalkulace zavírací síly
  6) Kalkulace dávky vstřiku
  7) Precizní dávkování
  8) Problémy při lisování
  9) Nastavení periferií
10) Praxe v lisování
11) Praxe v multi-wave oknech
12) Test těsnosti šneku
13) Zálohování a obnova dat

  1) Bezpečnost při obsluze stroje
  2) Bezpečnostní prvky stroje
  3) Základní části a funkce stroje
  4) Spuštění stroje
  5) Zálohování a obnova dat
  6) Popis části řídicí jednotky
  7) Popis části servozesilovače
  8) Popis základních schémat
  9) Diagnostika
10) Odstraňování chyb
11) Výměna jednotlivých modulů
12) Připojení externích zařízení
13) Nastavení komunikace na externím zařízení
14) Připojení a diagnostika vstupů a výstupů
15) Nastavení referenčních bodů

cena (bez dPh): cena (bez dPh): 

250 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení v 
případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

800 euR/osoba
V ceně není zahrnuto ubytování školitele a cesta do místa školení v 
případě konání mimo naše školicí centrum (Praha).

délka: délka: 

 2 dny 2 dny

Podmínkou realizace je účast alespoň 2 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.

Podmínkou realizace je účast alespoň 2 osob.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.



Školení ONLiNe
školení na robotické edukativní buňce obsluha a programování tP1 

(tP1-edu-Online)

Pro koho je určeno:

Pro účastníky, kteří chtějí absolvovat školení v prostorách své společnosti. Na týden zapůjčíme edukativní robotickou buňku na které 
proběhne individuální školení s lektorem Online formou. Díky tomu si účastníci mohou vyzkoušet probíranou látku přímo na robotu 
a zároveň získat benefity jako jsou pohodlí vlastní kanceláře, využití buňky dle vlastních časových možností a potřeb a zvolení počtu 
účastníků školení za jednotnou cenu.

cíl školení:

Výuka probíhá Online formou s lektorem a účastníci vše zkouší na buňce jako by byli přítomni v prostorách školicí akademie. Cílem je 
seznámit a naučit operátory základní obsluze a ovládání průmyslového robota FANUC.

Předpoklady pro zařazení účastníka do kurzu:

Předchozí kurzy nejsou podmínkou.

Obsah školení:

  1) bezpečnost při obsluze robotu
  2) základní části a funkce stroje
  3) spuštění stroje
  4) používání a ovládání Teachpendantu
  5) ovládání v pohybových režimech
  6) výběr programu a jeho spuštění
  7) zálohování a obnova dat

cena (bez dPh):

2.500 euR/týden. V ceně je zahrnuta doprava buňky k zákazníkovi i zpět, 1 den individuálního online školení s lektorem a celkově 5 dní 
zápůjčky buňky.

délka:

5 dní (včetně 1 dne individuálního školení)

Maximální počet účastníků není stanoven avšak doporučujeme maximálně 3 osoby, aby si vše účastníci mohli pohodlně odzkoušet.



ZAČátek škOLeNÍ
Začátek školení je stanoven na 9:00 hod. prvního 
dne kurzu. Následující dny školení potom 
standardně probíhají mezi 8:00 – 16:30. Časový 
harmonogram lze po dohodě se školitelem upravit.

hOteL tROJA

Auto - dojezd cca 20 minut (17 km)
http://www.hoteltroja.cz

hOteL PiVOVAR

Auto - cca 15 minut (12 km)
http://www.hotel-pivovar.cz/

hOteL ČeRtOusy

Auto - cca 4 minuty (1,5 km)
Pěšky - cca 20 minut

https://certousy.hotel.cz/

chVALská tVRZ

Auto - cca 8 minut (3,5 km)
Bus - č. 220, ze zastávky  

„Chvaly“ do zastávky „K Zelenči“
cca 30 minut

 https://chvalskatvrz.cz

hOteL sVORNOst

Auto - cca 12 minut (10 km)
Bus - č. 204, ze zastávky „Ke Hrázi“ do zastávky  

„Františka Veselého“ cca 35 minut
https://www.hotelsvornost.cz

Základní obsluha Online
(tP1-O)

Základy obsluhy Online 
(cNc-basic-O)

Pro koho je určeno: Pro koho je určeno:

Operátoři pracující ve výrobních závodech, kde se vyskytují roboty 
FANUC, přičemž tito operátoři nemají doposud žádné zkušenosti 
s obsluhou ani základním ovládáním průmyslového robota FANUC.

Operátoři, seřizovači, programátoři CNC strojů bez předchozí 
znalosti obsluhy řídicího systému FANUC. 

cíl školení: cíl školení:

Cílem je seznámit a naučit operátory základní obsluhu a ovládání 
průmyslového robota FANUC. Výhodou je možnost absolvování 
školení od svého počítače z pohodlí domova nebo kanceláře.

Cílem kurzu je zvládnutí obsluhy řídicího systému FANUC. 
Výhodou je možnost absolvování školení od svého počítače z 
pohodlí domova nebo kanceláře. Individuální přístup pro omezený 
počet účastníků.

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Předpoklady pro zařazení účastníka  
do kurzu:

Předchozí kurzy nejsou podmínkou. Předchozí kurzy nejsou podmínkou.

Obsah školení: Obsah školení:

   1) Všeobecné informace o společnosti FANUC 
       a jejich produktech
   2) Jak bezpečně ovládat robotický systém
   3) Základní funkce a části robotického systému
   4) Jak spouštět stroj
   5) Jak používat a ovládat stroj pomocí ručního 
       ovládacího přístroje (Teachpendant)
   6) Jak pohybovat robotem v jednotlivých režimech
   7) Jak využívat jednotlivé souřadné systémy (World, Tool, User)
   8) Jak si navolit konkrétní program a jak ho spustit
   9) Jak správně vytvořit zálohu dat

  1) Funkce ovládacích prvků řídicího systému
  2) Provozní režimy řídicího systému
  3) Základní obrazovky řídicího systému
  4) Přenos dat mezi PC a řídicím systémem
  5) Korekce nástrojů a posunutí nulových bodů obrobků

cena (bez dPh): cena (bez dPh): 

100 euR/osoba 50 euR/osoba

délka: délka: 

8 hodin 4 hodiny

Podmínkou realizace je účast alespoň 2 osob.. Maxímální počet 
účastníků 6.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.

Podmínkou realizace je účast alespoň 2 osob.. Maxímální počet 
účastníků 6.

Z organizačních důvodů s ohledem na vytížení školitele a školicích 
prostor, bude za pozdní zrušení účasti (dle konkrétní nabídky v 
závislosti na termínu objednání a termínu realizace) uplatněna 
sankce 10% z ceny na osobu.

škOLeNÍ - informace

mOžNOsti ubytOVáNÍ V OkOLÍ 
+ dOPRAVNÍ ObsLužNOst

AdResA FANuc AcAdemy 
K Bílému vrchu 3142/7,
193 00 Praha 9 – Horní Počernice, 
Česká Republika

http://www.hoteltroja.cz
http://www.hotel-pivovar.cz/
https://certousy.hotel.cz/
https://chvalskatvrz.cz
https://www.hotelsvornost.cz
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SALES TERRITORIES
[status June 2019]

FEC
FANUC Adria (FSI)
Slovenia, Bosnia-Herz., Croatia, 
Kosovo, Montenegro

FANUC Austria (FOE)
Austria

FANUC Benelux (FBL)
Belgium, Luxembourg, 
Netherlands

FANUC Bulgaria (FBG)
Bulgaria, Albania, Cyprus, Greece, 
Republic of North Macedonia

FANUC Czech (FCZ)
Czech Republic

FANUC Deutschland (FDE)
Germany

FANUC France (FFR)
France, Algeria, Egypt, Monaco,
Morocco (ABS), Tunisia 

FANUC Hungary (FHU)
Hungary

FANUC Iberia (FIB)
Spain, Andorra, 
Morocco (non ABS), Portugal

FANUC Italy (FIT)
Italy, San Marino, Vatican 

FANUC Israel (FIS)
Israel 

FANUC Nordic (FNO)
Sweden, Denmark, Estonia, 
Finland, Latvia, Lithuania, Norway

FANUC Poland (FPL)
Poland

FANUC Russia (FRU)
Russia, Armenia, Belarus, 
Georgia, Kazakhstan, 
Kirghizstan, Tajikistan, 
Turkmenistan, Uzbekistan

FANUC Slovakia (FSK)
Slovakia

FANUC Serbia (FRS)
Serbia

FANUC Switzerland (FCH)
Switzerland, Liechtenstein

FANUC Turkey (FTR)
Turkey, Azerbaijan

FANUC UK (FUK)
UK, Iceland, Ireland, Malta

FANUC Ukraine (FUA)
Ukraine

FANUC Romania (FRO)
Romania, Moldova

Local Offi ces

Head Offi ces

sALes 
TERRITORIES

Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Všechna práva vyhrazena. © 2021 FANUC Europe Corporation
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FANUC Czech s.r.o

K Bílému vrchu 3142/7,
193 00 Praha 9 – Horní Počernice, 
Česká Republika

Telefon: +420 234 072 140
E-mail: training.cz@fanuc.eu
Website: fanuc-academy.cz


