Stroje do škol!
Chystáte se vybavit vaši školu konvenčními nebo
CNC stroji? První hanácká BOW již vybavila mnoho škol
a ráda pomůže i vám.

Nabízíme školám komplexní řešení.
Máme za sebou již několik desítek úspěšně realizovaných výběrových řízení pro kraje,
školy, učiliště a školní zařízení. Jelikož si uvědomujeme složitost a problematiku
odborné výchovy, vždy jsme byli schopni zajistit kompletně zadané požadavky.
To znamená nejen stroje a jejich příslušenství, ale i např. programovací stanice,
simulační panely strojů, programovací software, nástroje,
školení atd.

CNC technika pro ZŠ Písek
V pátek 30. 8. 2019 došlo ke slavnostnímu otevření
Polytechnického centra na Základní škole Tomáše Šobra
v Písku. Zakázka obsahovala dodávku strojů pro nové,
odborné učebny zaměřené na techniku a řemeslo.
V rámci projektu jsme škole zajistili strojní a softwarové
vybavení v hodnotě 4 112 020 Kč s DPH.
Pro komplexnost výbavy polytechnické dílny, dodáním
např. vrtačky, pily, brusky, leštičky nebo konvenčního
soustruhů a frézky, náš úkol neskončil. Aby žáci pochopili
a více se jim přiblížili moderních technologie, zakázka
obsahovala návrh 16 modelů, ke kterým jsme měli za
úkol dodat 3D modelovací software (pro kreslení a vytvoření modelu), programovací software CAM (na určení
technologie výroby) a CNC stroje pro konečnou výrobu
modelů (to vše včetně výukových videi).
Žáci se tak budou moci seznámit nejen se základy 3D
kreslení, ale také s principem CNC programování a technologii výroby.
Jedinečnost projektu spočívá v tom, že se žáci seznámí
s kompletním řešením výroby (modelování - programování - výroba).
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Naše společnost se zabývá prodejem, výrobou a servisem strojů a vybavení dílen. Působíme
v této oblasti již 23 let a díky dlouhodobé zkušenosti se z nás stala jedna z nejvýznamnějších
firem na trhu obráběcích strojů.
Více infomací vám poskytne David Černoch, telefon: 731 462 596, e-mail: cernoch@bow.cz
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