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Семинар на Гюринг - България в гр. Дряново
С изключителната подкрепа на г-жа Мариана Печеян и г-жа
Силвия Колева на 23 – 24 октомври 2014 г. в гр. Дряново се
проведоха дни на отворените врати съвместно между фирма ВСК Кентавър и Гюринг България.
Колеги и клиенти на двете фирми имаха възможност да се
запознаят с последните новости и тенденции в областта на
металообработването, както и да посетят и разгледат производствените мощности на завода в гр. Дряново.
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Темите на семинара, които Гюринг представи:
- RT 100 HF свредло висок клас за обработка на високоякостни материали и специални сплави;
- Новият HMC 3000 хидравличен патронник за бързо, прецизно и директно закрепване на инструменти с опашка помалка от 6 мм;
- Нови специални решения, значително намаляващи броя на
необходимите за работа инструменти, например – за обработка на глави на цилиндри, които увеличават производителността при един и същи производствен капацитет;
- Разширяване на програмата RF 100 – монолитни фрези
висок клас - с нови видове, особено за обработка на неръждаеми стомани и алуминий;
- Разширяване на програмата за резбонарязване, особено
при големите размери, които се използват от производители на оборудване за енергетиката;
- Увеличение на програмата HT 800 WP – свредла със сменяема пластина – до диаметър 40 мм;
- Новата линия фрези DIVER на фирма Гюринг, които предизвикаха особен интерес с факта, че с тях може да се пробива
и фрезова. Те са с покритие от ново поколение на фирма
Гюринг наречено „Сигнум”.
С цялостното предлагане на услуги по презаточване и
препокриване Гюринг затваря цикъла на инструменталния
мениджмънт.
Гюринг България редовно организира семинари, на които
кани специалисти от Германия да представят новите продукти на фирмата.

До сега са провеждани подобни мероприятия в София, Стара Загора и Трявна. Организират се през период от около
две години с двудневна продължителност.
Целта не е да се запознават специалистите с обикновените
инструменти от каталога на фирмата, който се обновява на
всеки две години. Идеята е да се запознаят клиентите с найновите тенденции в металообработването и новите изделия.
„Тази година решихме да проведем семинара в гр. Дряново
в учебния център на фирма ВСК Кентавър, който разполага
с всички удобства за провеждане на подобно мероприятие.
Взаимоотношенията ни с колегите са изключително добри,
работим много добре съвместно, от двете страни има не-

вероятно разбиране и подкрепа. ВСК Кентавър са и един от
нашите големи клиенти. Получихме уникална подкрепа от
страна на г-жа Мариана Печеян и г-жа Силвия Колева. Организацията беше перфектна. Проведохме и специално обучение за технолозите на завода в гр. Дряново.
На семинара се събраха около 60 човека.
Той премина на високо ниво, като организация и тематика,
която поднесоха представителите на Гюринг от Германия.
Единият от тях е г-н Йохан Славик, който отговаря за България по техническите въпроси. Преди да премине към
експорта е работил в научно изследователския институт на
фирма Гюринг. В този период той е бил част от екипа, който е

създал HSK - държачите. Другият колега е Даниел Бот, който
много интензивно работи от няколко години във фирмата и
представя продуктовата група фрези. Той представи новата
фреза DIVER .
„Надявам се, че сме били полезни на нашите клиенти. За
нас са важни всички, от най-големия до най-малкия. След
семинара получихме доста поръчки за новия ни продукт,
а именно DIVER фрезите, това явно е събудило интереса на
колегите.”- допълва г-жа Маринова
Поради тази причина се замисля съвместно с офиса на
Гюринг България в гр. Габрово в началото на 2015г. да се
организира еднодневно обучение специално за фрезите с
изцяло практическа насоченост.
Във ВСК Кентавър има две, така наречени складови инструментални стопанства от фирма Гюринг.
Има идея следващата година да се проведе семинар, където
да се представи това стопанство, отново с помощта на специалисти от Германия.
Мероприятието премина в изключително ползотворен дух
и е доказателство за това, че с обединени усилия може да се
постигне много.
От двете компании се надяват това да стане практика на добри колегиални взаимоотношения.
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