Mamy rozwiązania dla Twoich problemów CAD/CAM

Elastyczne
programowanie NC
dla precyzyjnych
narzędzi tnących

R

CAGILA
?

Jakie są możl iwości JEDEN system programowania dla Twojego zespołu
systemu CAGILA?

Przygotowanie danych CAD
l
l

l
l

l
l
l

interfejs CAD dla DXF, DWG, IGES, EPS, PS,
AI, PDF, Gerber, HPGL, Tops-GEO, NC
konwersja splajnów, elips oraz polilinii
w styczne łuki
automatyczne rozponawanie konturów
(kompleksowe rysunki w zaledwie kilka sekund!)
zoptymalizowane analizy NC a także naprawa
błędów danych CAD (małych elementów,
korekta przerw itp.)
automatyczne rozpoznawanie podobnych
konturów jako makra (np. warianty długich otworów)
TrueType edytor dla zoptymalizowanych
krzywych tekstu
wysoka skuteczność nestera dla ściśle
ograniczonych form obszarów

Naprawa danych w systemie CAGILA - szybkie i kompleksowe
przygotowanie danych CAD z danych technologicznych i projektowych

Technologia NC
Nowa koncepcja technologii by zredukować wysiłek
programowania NC oraz przełączania maszynowe:
l Łatwy by sprostać technologii we wszystkich potrzebnych
parametrach procesu poprzez “Action-Codes”
l Automatyczne/interaktywne pozycjonowanie wejść
i wyjść oraz łatwe łączenie konturów w złożone ścieżki
procesu technologicznego
l Automatyczne generowanie zewnętrznych pętli oraz
automatyczne zmniejszenie posuwu dla ostrych kątów

Wsparcie dla wszystkich sterowników CNC
poprzez nowo upowszechniony procesor NC:
l Każdy rodzaj formatu NC
(np. Kod G, Gerber, ESSI, HPGL, Scanner)
l symulacja rzeczywistego kodu NC zapewniająca
weryfikację i kalkulację programów NC
l podprogramy NC oraz technologia makro

Wysoka wydajność automatycznego rozmieszczania elementów dla
ściśle ograniczonych form obszarów (np. cięcie poduszek powietrznych,
cięcie płytek półprzewodnikowych)
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?

Gdzie jest
używana CAGILA?

PRODUKCJA
Inżynieria mechaniczna / motoryzacja / elektronika /
medycyna / wyroby tekstylne:
l
l
l
l
l

Cięcie laserem, spawanie
Cięcie plazmą i tlenem
Cięcie strumieniem wody
Frezowanie konturów
Znakowanie, grawerowanie, itp.

Rozpoznawanie łuków jako linii bazujących na krzywych (np. konwersja BMP do
DXF) skutkuje redukcją elementów do 99%, co w rezultacie oznacza poprawioną
jakość ścieżki NC

?

Co sprawia, że
CAGILA jest wyjątkowa?
Kontury mogą być wypełnione poprzez kreskowanie i równoległe odsunięcie
Odsunięcie narzędzia / wiązki lasera może być dokonane za pomocą G41/G42
lub przez obliczenia geometryczne

ZALETY
l
l
l
l
l

Szybkie algorytmy potrzebują zaledwie kilka sekund
na przygotowanie danych kompleksowych plików CAD
Redukcja czasu i kosztów materiału poprzez
wysoką wydajność rozkrojów w programie
Elastyczna adaptacja by rozwiązać Twoje problemy “kod NC poprzez kliknięcie myszką”
Funkcje CAGILI są rezultatem intensywnej pracy
zespołu inżynierów przy pomocy oddziałów R&D.
Wysoka jakość serwisowa dla klienta (modyfikacja
procesora NC, filmy i dokumenty instruktażowe,
wsparacie poprzez internet (zdalny pulpit),
oraz drogą telefoniczną)
Każdy rodzaj formatu NC może być wygenerowany przez procesor NC
Symulacja rzeczywistego kodu NC pokazuje komendy procesu ścieżki narzędzia

W celu uzyskania szerszych i
informacji prosimy o kontakt
CAM-Service GmbH
Wilhelmsplatz 11, 32052 Herford, Germany
Telefon: +49 (0)5221 9943 - 93
Fax: +49 (0)5221 9943 - 92
E-mail: info@cam-service.com
Internet: www.cam-service.com
Specjalne funkcje dla cięcia na walcu (np. stenty) dostarczają wysokiej
jakości dane NC w kilka minut (np. złożone wejścia i wyjścia,
kopiowanie sekwencjiprocesu, funkcja powielania części,
moduł 4 osiowy, analizator NC )

Twój lokalny przedstawiciel:

Elektrosell Adrian Kula
Andersa 26/8, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon: +48 (0)32 384-21-38, kom.: +48 (0)691-150-215
E-mail: kula.adrian@gmail.com
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