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ALLMETECH® prezintă  
Sistemul de Training Industrial EMCO

Formare profesională în 3 paşi
Oricât de variată este industria prelucrărilor mecanice, sistemul de training  
industrial EMCO oferă cea mai bună soluţie pentru o formare profesională de  
succes în domeniul tehnic. Sistemul EMCO se bazează pe un principiu modular, care 
poate fi ușor adaptat la nevoile și cerințele companiilor.

SISTEMUL DE TRAINING INDUSTRIAL EMCO CUPRINDE URMĂTOARELE:

EMCO dezvoltă materiale interactive de instruire multimedia, perfect adaptate pentru a se potrivi 
de la nivel începă tor până la expert și de aceea ALLMETECH® recomandă SISTEMUL DE TRAINING  
INDUSTRIAL EMCO pentru SUCCESUL companiei dumneavoastră.

Sistemul de Control Inter schim babil este un concept unic ce poate fi montat 
pe toate mașinile educaționale EMCO. Cu ajutorul acestui sistem, utilizatorul 
are posibilitatea să fie instruit pe mai multe limbaje de programare folosind 
aceeaşi maşină-unealtă.

Sinumerik Operate face parte din lista de controlere interschimbabile WinNC. 
WinNC oferă utilizatorilor posibilitatea de a învăța să folosească majoritatea 
controlerelor CNC industriale,  pe o singură mașină. Sinumerik Operate core-
spunde ca mod de lucru și funcții cu controlerul original și poate fi folosit pe 
un PC. Utilizatorii pot lucra pe PC în același mod ca pe mașina-unealtă, având 
posibilitatea de a se familiariza cu toate aspectele programării în detaliu.

Interfața Sinumerik Operate este intuitivă având un aspect uniform și ergo-
nomic, atât pentru strunjire cât și pentru frezare. Sinumerik Operate vine cu noi 
funcții, ce îmbunătățesc modul de programare. 

Win3D - View este o simulare 3D pentru operațiile de strunjire și frezare și este valabilă 
ca o extra opțiune la softul WinNC.  Afișările Win3D - View depășesc toate standardele 
industriei actuale.

1. Mașini-unelte educaționale EMCO 
(mașini educaționale de frezat și mașini educaționale de strunjit)
Aceste mașini au o bază extrem de solidă, păpușă fixă termosimetrică, ax prin-
cipal sprijinit pe rulmenți, ghidaje pre-testate pe toate axele și turela de scule 
foarte rapidă.

2.  Software CNC
WinNC este un soft ce simulează unitatea de control ce se instalează în mod normal pe 
un PC. El este operat și funcționează ca o unitate de control originală. Utilizatorii lucrează 
la acest PC ca și cum ar fi la unitatea de control originală și astfel aceștia devin familiari cu 
toate aspectele de programare ale unității.

3. Platforma educaţională CAMPUS este un program multimedia ce 
conține toate elementele de bază ale tehnologiei moderne CNC. Formatul 
de predare ingenios conceput face ca și conceptele complexe să fie ușor de 
înțeles și de învățat. EMCO Campus poate fi folosit independent de mașinile 
educaționale EMCO și de software-ul de control. 
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