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Řada modelů GUNT
pro praktický nácvik

Další generace montážních cvičeníDalší generace montážních cvičení
Různorodá práce s digitálními daty je klíčem k porozumění průmyslu 4.0 Různorodá práce s digitálními daty je klíčem k porozumění průmyslu 4.0 

Výhody

Obsah výuky
Další montážní cvičení

...a mnohem více ze všech 
oborů technologie

Již obsahuje speciální prvky Promyšlený systém pro uskladnění a převoz Nezáleží na platformě: PC, tablet, telefon

Úložný kufřík 
včetně soukolí 
a montážního 
nářadí

Interaktivní 3D PDF sou-
bory pro objevení všech 
detailů.

Videa s detailními montáž-
ními instrukcemi krok za 
krokem s funkcí interaktiv-
ního seznamu součástí.

Již obsahuje všechny CAD 
soubory a nákresy.

MT 120
Montážní cvičení - Čelní soukolí

MT 121
Montážní cvičení - Kuželové soukolí

MT 122
Montážní cvičení - Planetové soukolí

• Montáž a demontáž různých 
průmyslových soukolí

• Plánování montáže

• Seznámení se se součástmi 
zařízení a jejich funkcí

• Čtení a porozumění technickým 
nákresům

• Výpočet převodových parame-
trů a výuka o různých typech 
materiálů

• Práce s digitálními daty: CAD 
soubory, 3D PDF, rozložené 
pohledy

• Tvorba výrobních programů pro 
3D tisk a CNC obrábění

• Obsáhlé technické informace a 
didaktický materiál na USB úlož-
ném zařízení a také v tištěné 
podobě.

• Žádné příslušenství nebo sou-
části za příplatek: obdržíte vše, 
co potřebujete pro vedení vašich 
lekcí pod jedním objednacím 
číslem.

• Ve společnosti GUNT komuniku-
jete s experty: je to společnost 
zaměřující se na strojírenství a 
nezabývá se jen prodejem, ale 
také odbornou konzultací, kte-
rou předává i svým obchodním 
partnerům po celém světě, včet-
ně nás, společnosti Helago-CZ.

MT 141
Montážní cvičení: 
Pístový kompre-
sor

MT 110.02
Montážní cvičení: 
Mechanizmus čel-
ního ozubeného 
kola a šnekového 
soukolí

Mějte aprobovaný systém pro 
ukázku technických záležitostí 

přímo ve Vaší učebně.

více informací na
www.helago-cz.cz

MT 180
Montážní cvičení: 
Odstředivé čer-
padlo


