
2. až 4. května 2013
denně od 9 do 18 hodin,
v pátek do 17 hodin 

Vzhůru na

BaVoRsKÉ

BRUsiČsKÉ DNY 2013

Předvádění – přednášky – informace



Bavorské brusičské dny 2013 u fy Michael Deckel 
přinášejí nejnovější trendy z hlavních oblastí 
aplikací při broušení nástrojů.  

	 		vysoce přesná výroba a přeostřování 
 složitých specielních nástrojů 

	 			velmi hospodárná výroba velkých sérií 
moderních vysoce výkonných nástrojů

	 	vysoce přesné přeostřování rotačních 
nástrojů všech typů

Také tento rok budeme společně s renomovanými 
spoluvystavovateli informovat o inovacích a produk-
tových vylepšeních v technologiích nástrojů a broušení 
nástrojů. 
Budeme prezentovat kompletní produktovou řadu 
DECKEL – od manuelních ostřiček až po naše 
nejmodernější CNC brousící centra. Těšíme se 
obzvlášť na premiéry

	 6-polohového zásobníku brusných kotoučů pro 
 stroj FORTIS
	 	nového řetězového zásobníku pro 140 nástrojů 

pro model S20+

	 	přímého upínacího systému destiček bez otvoru 
pro stroj INVADER

Samozřejmě nepřijdou zkrátka ani mezilidské kontak-
ty: ať už při odborných rozhovorech s námi a našimi 
spoluvystavovateli, při výměně názorů s kolegy nebo 
při volné zábavě u pořádné porce svačiny v bavor-
ském stylu.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Wilhelm Schröder

	 Nejnovější trendy v broušení nástrojů 

	 	Perfektní řešení automatizace pro každé 
použití  

	 	Výhledy celého odvětví k nejnovějšímu vývoji  

	 Živé předvádění celého výrobního programu 
 a všech inovací 

	 Srdečná bavorská atmosféra 

Da ist was los ...

VÍCE NEŽ JEN DEN 

otEVRENÝCH DVERÍ….



iNfoRMaCE 

& ZÁBaVa NaŠi
PaRtNERi 

Od čtvrtka do soboty denně 
od 9 do 18 hod., v pátek do 17 hod. 

	 	Přednáška: Stav techniky broušení – novinky,
inovace, výhledy 

	 	Předvádění strojů 

	 	Doprovodná odborná výstava s významnými 
výrobci z oboru 

	 Prohlídky závodu – 
 pohledy do montáže a kontroly kvality

	 Specielní prodej příslušenství ke strojům  

	 Představení učňovské dílny a vyučovaných oborů

	 Výměna názorů mezi odborníky 

	 Bavorská svačinka & zábava  



s22 E turbo
CNC centrum pro broušení nástrojů

NOVINKA: 
s22 
CNC centrum pro
broušení nástrojů

s20 turbo 
CNC centrum pro broušení
nástrojů

s 20 NUM  
CNC centrum pro broušení nástrojů

DoKoNalost 

Z BaVoRsKa

Vysoce výkonné brousící 
centrum

foRtis
Všestranné ostřící centrum

Nově: Přímý upínací systém destiček bez otvoru

Nově: Verze software FMD 14 a výhled na FMD 15

Nově: Robotizovaná zakládací jednotka s
 automatickou výměnou pouzder

Nově: Řetězový zásobník pro 140 nástrojů

Nově:  6-polohový zásobník brusných kotoučů

Vysoce automatizované řešení pro výrobu nástrojů



aNfaHRt

Feinmechanik Michael Deckel GmbH & Co. KG
Am Öferl 17–19 · D–82362 Weilheim

Telefon +49 881 688-0 · Fax +49 881 688-59
info@michael-deckel.de · www.michael-deckel.de



faX-PRiHlÁŠKa

+420 267 008 266

Prosím čitelně vyplnit, oddělit a vložit do faxu nebo poslat mailem!

Jméno

Firma

Ulice

PSČ / Město

Telefon

Fax

E-mail 

Datum, Podpis

❍  Ano, chtěl bych se v příjemné atmosféře 
     informovat a osobně si nechat poradit. 
     Přijedu na Bavorské brusičské dny 2013  
 dne  ❍ 2. ❍ 3. ❍ 4. května 

 Přijedu společně s ...... osobami.

❍  Máte-li zájem o ubytování, zajistíme pro Vás zdarma 
hotel ve Weilheimu nebo v okolí.  

❍  Bohužel se nemůžu zúčastnit, rád bych obdržel 
informace o novinkách poštou.
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Na stránkách www.michael-deckel.de naleznete přesný 
popis příjezdu pro cestu autem nebo letadlem, ke stažení 
ve formátu PDF. Klikněte na  »Kontakt«! 

iNfoRMaCE  

& PRiHlÁŠENÍ

Bavorské brusičské dny 2013 se konají od 2. do 4. května 
v naší centrále v hornobavorském Weilheimu. Začínají 
vždy v 9 hod. a končí ve čtvrtek a sobotu v 18 hod., 
v pátek pak v 17 hod.  

Přihlášení faxem nebo mailem
Formulář na druhé straně prosím vyplnit a poslat.

Přihlášení on-line
Z úvodní strany fy MICHAEL DECKEL (www.michael-deckel.de)
přistupte na On-line přihlašovací formulář. 

Vaším smartphonem 
na On-line přihlášení  >


