Festo Didactic képzések 2019/2020
Az iparból az ipar részére

Képzési
szolgáltató

ipari

DNS-sel

Sztenderd szakmai képzések

Szervohajtások alapjaiED811

Pneumatika/elektropneumatika
Bevezetés a pneumatikábaP111

Kiválasztás, alkalmazás és üzemeltetés
Ipar 4.0I4.0

Ipari pneumatika a gyakorlatban
Bevezetés az elektropneumatikábaEP211

A digitalizált gyártás alapjai
Hidraulika/elektrohidraulika/szabályozástechnika

Ipari elektropneumatika (érzékelés, vezérlés, végrehajtás)
PneumatikaszervizP121

Bevezetés a hidraulikába

Karbantartás, hibamegelőzés, hibakeresés, állásidő-csökkentés
pneumatikus berendezéseken

Ipari hidraulika a gyakorlatban

Proporcionális pneumatika alapjaiPneuPos

H511

Bevezetés az elektrohidraulikábaEH611
Ipari elektrohidraulika (érzékelés, vezérlés, végrehajtás)

Arányos pneumatikus rendszerek gyakorlati alkalmazása és
üzemeltetése

HidraulikaszervizH521

Szelepszigetek, szelepterminálokCP100

Karbantartás, hibamegelőzés, hibakeresés, állásidő-csökkentés
hidraulikus berendezéseken

Ipari szelepkombinációk és szelepszigetek felépítése, konfigurálása
Energiamegtakarítás pneumatikus rendszerekbenP361
Gépbiztonsági irányelvek

Safety

Biztos, hogy biztonságos? Feleljen meg az új előírásoknak!

Proporcionálhidraulika-gyakorlatok
Szervezet (TPM – LEAN)
Synchro Game®

PLC/szenzorika/hajtástechnika/mechatronika
Programozható vezérlők alapismeretei

Bevezetés a proporcionálhidraulikábaPH711

E311

PLC-programozási gyakorlatok
SzenzorikaSP1110
Szenzortechnikai gyakorlatok a hibakeresés és az állásidő
csökkentése érdekében
Automatizált gyártó-/szerelősorok diagnosztikája és
karbantartási ismereteiME100
Hibafelderítés PLC-vel vezérelt elektropneumatikus gyártósoron

Helyszín – Festo Didactic központi oktatóterme, 1037 Budapest,
Csillaghegyi út 32–34.
A tanfolyamokról bővebben: www.festo-didactic.hu. Amennyiben
kérdések merülnek fel képzéseinkkel kapcsolatban, oktatási
tanácsadóink szívesen állnak rendelkezésükre.

Synchro-WS

Tervezési modell a karcsúsított termelésre – termelési folyamatok
alakítása „játszva”
Logisztika és az anyagáramlás kialakítása
OFFICE LEAN Workshop

Office-Lean

Termelést támogató szolgáltatások optimalizálása az irodában
A hatékony karbantartás megteremtéseTPM
Ipar 4.0
Ipar 4.0 – a digitalizált gyártás alapjaiI4.0

Kihelyezett forma – Kérésükre a cégspecifikus tanfolyamot telephelyükön, tetszőleges időpontban is megtartjuk. A tanfolyam előtt
– igény esetén – meglátogatjuk cégüket, és humánpolitikai, valamint
műszaki munkatársaikkal közösen készítjük elő a tanfolyamot.
Elszámolhatóság – A tanfolyamok a felnőttképzésről szóló 2013. évi
LXXVII. törvény szerint nem minősülnek engedélyezett képzéseknek,
ezért megvalósításukhoz központi költségvetési forrásból vagy
szakképzési hozzájárulásból származó támogatás nem vehető igénybe.

A modern technológiák és gépek kulcsfontosságúak a siker eléréséhez, amennyiben a dolgozók el tudják sajátítani azok használatát

Számos képzést nyújtó szolgáltató van
jelen a piacon, azonban a termelékenységet
csak a vállalatra szabott, gyakorlati
képzések biztosíthatják!

Szakmai képzés – a nagyobb termelékenység
és versenyelőny eléréséhez

Festo Didactic: képzést nyújtó szolgáltató „ipari DNS”-sel

A mai világban zajló változások folyamatosan alakítják a vállalati
feladatokat, azonban a technológiákba, gépekbe való befektetés
önmagában még nem garancia a sikerre. Az ember a kulcsfontosságú tényező.
A folyamatosan változó igények és az életen át tartó tanulás irányába
haladó globális tendencia mindenkit érint. Azon vállalkozások, melyek
ezt a fejlődést figyelmen kívül hagyják, vagy nem fektetnek be a képzésekbe, hiányt fognak szenvedni képzett szakemberekből, ami negatívan befolyásolhatja a termelékenységet és a versenyképességet.

A Festo világszinten vezető szerepet tölt be az automatizálási technológia terén, a Festo Didactic-kal együtt pedig a világpiac vezető
műszaki képző szolgáltatójának számít. Az ipar és oktatás együttes
kapcsolatán keresztül világszerte integrált és fenntartható módon
növeljük vevőink termelékenységét.
A Festo-csoport szerves részét képezik a Festo testre szabott és
gyakorlati képzései, melyek gyökerei az automatizálásból erednek,
és igazi „ipari DNS”-sel büszkélkednek.

Minél jobban illeszkedik a képzés a vállalat igényeihez, annál inkább
meg tudnak felelni a munkavállalók a változó követelményeknek.

Képzéseink magukért beszélnek, olyan befektetések, melyek mindig megtérülnek.
A nagyobb teljesítmény révén fenntartható és bizonyítható képzési sikerek – mintaprojekt

Vevő: megközelítőleg
500 munkavállalót foglalkoztató közepes méretű
német vállalat az autóipari
beszállítói körből

Kihívás: a teljesítmény
növelése a rendkívül versenyorientált autóipari beszállítói
piacon

Feladat: a gépek rendelkezésre
állásának növelése, a folyamatokban rejlő veszteségforrások
felderítése, a munkaszervezés
optimalizálása

Megoldás: a fenntartható és folyamatos fejlődési folyamat kialakítása, a kapcsolódó KPI-k
optimalizálása, az adott részlegen belül valamennyi munkavállaló képzése és aktív bevonása
a változási folyamatokba

SZERVEZET

Folyamatoptimalizálás TPM-mel
(TPM – teljes produktív karbantartás)
• a belső fejlesztési szervezet kialakítása
• a termelési rendszerbeli értékáram
kialakítása és elemzése
• a gépek hatékonyságának, valamint
az eszközök elérhetőségének fejlesztése
TPM‑mel
• a szolgáltatási folyamatok javítása

Eredmény:
• 2 éven belül 20%-os elért növekedés az Általános Berendezés Hatékonyság (OEE) terén
• a selejtarány 3%-os csökkenése
• szállítási teljesítmény javítása

Projektamortizáció egy év után!

EMBEREK

Munkavállalók és vezetők képzése
• 150 munkavállaló képzése
• egyéni kompetenciaprogramok
14 különböző munkakörre vonatkozóan

Kompetenciafejlesztési programok
Általános „ismeretelsajátítási”
modulok a technológia, szervezet és
emberek témákban

Tevékenység
specifikus „készségfejlesztő” modulok

A „véletlenszerű” képzési megközelítéssel nem érhető el a kitűzött cél. Ami működik:
egyedi megoldások integrált megközelítéssel!
Megtervezetten, közösen dolgozunk a szükséges készségek elsajátításáért!

A képzési eredmények közösen kerülnek
kiértékelésre és értelmezésre.

Kiértékelés

Képzés
Az eredmények mérhetőek, és mindig
arra irányulnak, hogy a munkavállaló
képes legyen közvetlenül alkalmazni
az újonnan elsajátított kompetenciákat
a mindennapi munkakörnyezetében.

A munkafeladatok és folyamatok a vezetőkkel közösen kerülnek kiértékelésre,
valamint közösen kerülnek
hozzáigazításra a vállalati
stratégiához.

Kompetencia
elemzés

Rávilágítunk a szervezetre, és
meghatározzuk a szóban forgó szerepeket, valamint kompetenciákat.

Munkakörök

Egyéni képzési út

„Az oktatásnál hosszú távon csak egyetlen
dolog lehet drágább: az oktatás hiánya.”
John F. Kennedy

Pneumatikus vezérlésés hajtástechnológia

Elektr

F

A minősített képzéseinkkel növeljük
a teljesítményt és a termelékenységet.

A képzések során különösen fontosnak tartjuk
a gyakorlati képzéseket, a hibák nemhogy
megengedettek, de kifejezetten jó, ha vannak.
A didaktikus koncepciónk magában foglalja
a gyakorlati hasznú oktatást, gyakorlati
feladatokat, modern tanulási rendszereket,
didaktikus módszereket, melyek a legújabb
felismeréseken és a legkorszerűbb digitális
médián alapulnak.

Tanulási célok

A kompetenciaelemzés segítségével
vázoljuk a képzési igényeket.
Tanulási célok meghatározása annak érdekében,
hogy testre szabott képzést ajánlhassunk.
Az elemzés kiterjedhet az egyéni
munkavállalókra vagy a csapatokra,
részlegekre vonatkozó igényekre is.
Itt a fókusz az egyéni munka
vállalóban rejlő potenciálon van.

A moduláris felépítés alkalmazása a képzési
tartalmak terén lehetővé teszi számunkra, hogy
testre szabott képzést tudjunk biztosítani a vevőnk
részére, kifejezetten az ő igényei szerint.

Az iparból az ipar részére
Globális
Szolgáltatásaink a helyi kultúrához igazítva, valamint a helyi
nyelvre lefordítva világszerte
elérhetőek.

Iparorientált
Saját tapasztalataink útján válik ismertté számunkra az ipari
munkakörnyezet és az abban
rejlő megannyi kihívás.

ronikai vezérlés- és hajtástechnológia

Folyamatautomatizálás Gyárautomatizálás Didactic

Képzési
szolgáltató

ipari

DNS-sel

Vevőorientált
Az egyéni vevői igényekhez igazítva, iparágtól
az iparág részére.

Állandóság
Világelső képzési szolgáltatóként több mint 50 év tapasztalattal rendelkezünk.

Célunk: a maximális értékteremtés
Az iparból az ipar részére: magasan képzett oktatókkal

Technológia
A műszaki készségek fejlesztése:
alapvető technológiák a folyamat- és gyárautomatizálás terén.

Szervezet
A folyamatos fejlesztések terén
elért haladás: stratégiai tervezés és folyamatoptimalizálás.

Emberek
A viselkedés és a hozzáállás fejlesztése: csapatmunka, kommunikációs készségek, valamint vezetői képességek.

Újítások
A holnap kompetenciáinak
fejlesztése: felkészülés a tanulásra,
vezetésre és a jövőbeni gyártásra
az ipar 4.0 vonatkozásában.

Nyitott szemináriumok
Nyitott kompetenciafejlesztési szemináriumok: gyakorlati képzések
a legkorszerűbb ipari komponensek
felhasználásával, az adott témára épülő képzésigény kapcsán.

Testre szabott kurzusok
Házon belüli képzés: testre szabott
tartalommal, rugalmas időtartammal, időpont-választási lehetőséggel
(pl. műszakrend szerint). Egyedi
csoportok részére, pl. karbantartók.

Tanácsadás
Hozzáadott érték: kezdeményezzük, kialakítjuk,
felügyeljük és kiértékeljük a változási folyamatokat a gyakorlatban sikeresnek bizonyuló
módszereket és eszközöket alkalmazva.

Kompetenciaprogramok
Testre szabott tudás és módszerek,
az elméletet gyakorlati feladatokkal
kombinálva. A kurzust általában egy
egyedi kihívásokra épülő projekt követi.

Engedéllyel rendelkező szakmai
és egyéb kompetenciafejlesztő képzések

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvénynek megfelelő eljárás lefolytatása után az engedélyező hatóság az E-000990/2014
nyilvántartásba vételi számon engedélyezte a Festo felnőttképzési tevékenységét. Engedélyezett képzéseinket elsősorban azoknak
a partnereinknek ajánljuk, akik a képzések költségeit pályázati forrásból vagy szakképzési hozzájárulásból kívánják biztosítani, illetve
áfa‑mentességre tartanak igényt.

Pneumatikusgép-üzemeltető

óraszám: 40

óraszám: 40

óraszám: 40

óraszám: 40

Iparirendszertechnológia-üzemeltető

óraszám: 48

SzPk-00049-16-05 4 08 3 /1
Engedélyszám: E-000990/2014/B007

SzPk-00036-16-05 4 08 3 /1
Engedélyszám: E-000990/2014/B003
Manipulátortechnika-kezelő

Hidraulikusrendszer-karbantartó
SzPk-00050-16-05 0 08 3 /1
Engedélyszám: E-000990/2014/B006

SzPk-00035-16-05 4 08 3 /1
Engedélyszám: E-000990/2014/B002
Automatizáltgyártósor-kezelő

óraszám: 56

SzPk-00051-16-05 4 08 3 /1
Engedélyszám: E-000990/2014/B005

SzPk-00034-16-05 4 08 3 /1
Engedélyszám: E-000990/2014/B001
Hidraulikusgép-üzemeltető

Pneumatikusrendszer-karbantartó

óraszám: 40

SzPk-00037-16-05 4 08 3 /1
Engedélyszám: E-000990/2014/B004

A munkavállalók hatékony munkavégzését és együtt
működését szolgáló kompetenciák fejlesztése
óraszám: 48
Engedélyszám: E-000990/2014/D001
Automatizált gyártókörnyezetben dolgozó munkavállalók
kulcskompetenciáinak fejlesztése
óraszám: 24
Engedélyszám: E-000990/2014/D002
Általános gépkezelői munkavállalók
kulcskompetenciáinak fejlesztése

óraszám: 16

óraszám: 8

Engedélyszám: E-000990/2014/D007

óraszám: 24

Engedélyszám: E-000990/2014/D010
óraszám: 24

EH611 – Bevezetés az elektrohidraulikába

óraszám: 24

Engedélyszám: E-000990/2014/D012
óraszám: 20

P121 – Pneumatika-szerviz

óraszám: 24

Engedélyszám: E-000990/2014/D013
óraszám: 24

Engedélyszám: E-000990/2014/D006
CP100 – Szelepszigetek, szelepterminálok

Engedélyszám: E-000990/2014/D009

Engedélyszám: E-000990/2014/D011

Engedélyszám: E-000990/2014/D005
P111 – Bevezetés a pneumatikába

ME100 – Automatizált gyártó-/szerelősorok diagnosztikája
és karbantartási ismeretei
óraszám: 24

EP211 – Bevezetés az elektropneumatikába

Engedélyszám: E-000990/2014/D004
Ipar 4.0 – A digitalizált gyártás alapjai

Engedélyszám: E-000990/2014/D008

H511 – Bevezetés a hidraulikába

Engedélyszám: E-000990/2014/D003
Gyártósori munkavállalók
kulcskompetenciáinak fejlesztése

PH711 – Bevezetés a proporcionálhidraulikába óraszám: 24

H521 – Hidraulika-szerviz

óraszám: 24

Engedélyszám: E-000990/2014/D014
óraszám: 24

Safety – Gépbiztonsági irányelvek
Engedélyszám: E-000990/2014/D015

óraszám: 16

Időtart. (nap)

2019/2020. évi nyitott szakmai képzések
tervezett időpontjai a Festo központi oktatótermében

2019
aug.

szept.

2020

okt.

nov.

dec.

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

5–7.

4–6.

1–3.

6–8.

3–5.

1–3.

5–7.

2–4.

7–9.

4–6.

2–4.

Pneumatika/elektropneumatika
P111 Bevezetés a pneumatikába

3 28–30. 11–13. 16–18. 13–15. 18–20. 8–10.

EP211 Bevezetés
az elektropneumatikába

3

4–6.

P121 Pneumatika szerviz

3

18–20.

CP100 Szelepszigetek,
szelepterminálok

3

25–27.

Safety Gépbiztonsági irányelvek

2

3–4.

P361 Energiamegtakarítás
pneumatikus rendszerekben

1

Igény esetén

6–8.

12–14.
11–13. 22–24.

15–17.

17–19.

25–27. 22–24.

24–26.

19–21.

20–22.

27–28.

28–29.

16–18.

11–13.

30–2.
26–28.

25–27. 9–11.

28–30.
10–11.

19–20.

Igény esetén

PLC
E311 Programozható vezérlők
alapismeretei

3

4–6.

20–22.

25–27.

3–5.

23–25.

2–4.

Szenzorika
SP1110 Szenzorika

1

30.

13.

3.

30.

Hajtástechnika
ED811 Szervohajtások alapjai

2

10–11.

5–6.

ME100
Automatizált sorok karb. ism.

3

16–18.

4–6.

TPM A hatékony karbantartás
megteremtése

2

Ipar 4.0
A digitalizált gyártás alapjai

3

5–6.

7–8.

18–20.

13–15.

13–14.

5–6.

Mechatronika
15–17.

1–3.

7–9. 18–20.

12–13.

13–15.

22–24.

14–16.

Hidraulika/elektrohidraulika
H511 Bevezetés a hidraulikába

3

EH611 Bevezetés
az elektrohidraulikába

3

11–13.

6–8.

H521 Hidraulikaszerviz

3

25–27.

27–29.

PH711 Proporcionális hidraulika

3

2–4. 27–29.

9–11.

12–14.

15–17.

10–12.

9–11.

13–15.
29–31.

11–13.

14–16.

27–29.

18–20.

11–13.

30–2.

25–27. 16–18.

12–14.

A Festo Kft. a dátumok változtatási jogát fenntartja.
Legfrissebb tanfolyami információ, online jelentkezési lehetőség, kapcsolat: www.festo-didactic.hu
Nyugat-Magyarország: Olgyay Miklós, e-mail: miklos.olgyay@festo.com, telefon: (+36-20) 315 2743
Kelet-Magyarország: Kurusa József, e-mail: jozsef.kurusa@festo.com, telefon: (+36-30) 240 5508
Budapesti iroda: Csesztregi Lilla, e-mail: lilla.csesztregi@festo.com, telefon: (+36-20) 407 6433

Képzési
szolgáltató

ipari

DNS© Festo Kft. – Minden jog fenntartva.
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