Otomatikleştirilmiş CAM ile
parçalarınızı daha hızlı yapın

Otomatikleştirilmiş CAM ile
parçalarınızı daha hızlı yapın.
Daha fazla bilgi edinmek için lütfen
www.featurecam.com adresini ziyaret ediniz.

Autodesk® FeatureCAM® yazılımı iş akışınızı
tasarım aşamasından NC kod oluşturmaya kadar
otomatikleştirir.

ULTIMATE
FeatureCAM Ultimate, daha
uygun ﬁyatlı bir paket içinde
Swiss tipi tornalar için
PartMaker yazılımı içerir.

CNC frezeleme, tornalama ve tel erozyon makineleri ile çalışırken
programlama süresini azaltın ve tutarlı sonuçlar elde edin.
Bu tür zorluklarla mı karşılaşıyorsunuz?

•

Parça programlamada yaşanan gecikmeler
ürünlerinizin teslimat sürelerini etkiliyor.

•

Parça programlamadaki hatalar, model
üzerinde yeniden çalışmayı gerektiriyor.

•

Yeni bir tezgâh aldınız ya da yeni bir
parça üzerinde çalışıyorsunuz.

•

Mevcut programlama metodunuz
ihtiyacınız olan sonuçları vermiyor.

•

İşler arasında programlama bilgisini
yakalayamamak ve yeniden
kullanamamak tutarsızlığa neden oluyor.

Programlama süresini azaltma

Parça kalitesini artırma

Otomatik unsur tanıma (AFR) gibi otomasyon
özellikleri parça programlama hızını artırır.
AFR, tasarımlarınızdaki işlenebilir unsurları
tarayabilir, tanımlayabilir ve oluşturabilir.
Oluşturulan unsurlar; işlemeye başlamak
için gerekli olan tüm bilgiler ile işleme
operasyonları birbirine bağlıdır.
Fiyatlar ve masraf tahminleri hızlı bir
şekilde hazırlanabilir. Böylelikle CNC
programcıları parçalarını daha hızlı
işlemeye başlayabilir.

Otomasyon ile unsur ve operasyon
oluşturmak, yineleyen görevleri kaldırır ve
insan hatası kapsamında olabilecek hataları
yok eder. Böylelikle programlama tutarlılığını
artırır ve hassas parça kalitesini korumak için
güvenilir NC kod oluşturma hassasiyeti
seviyesini yükseltir.

•

İşlemelerdeki aksama süresi
imalatınızı yavaşlatıyor.

•

Daha az adetli parçalar, daha kısa
teslimat süreleri daha çok üretkenlik
gerektiriyor.

Çalışmaları standartlaştırma ve
tekrarlanabilirliği geliştirme
FeatureCAM, akıllıca kararlar vermek ve sonuçlar
üretmek için programcının imalat bilgisini alır.
Bu özellik, imalatçıları mevcut kalite
standartlarından en iyi çalışmalarını
standartlaştırmaya teşvik eder ve aynı
ayarlamayı kullanan tüm çalışanlar arasında
yinelenebilirliği artırır.

Kapsamlı işleme desteği

Simulasyon ve güvenlik

Swiss tipi tornalar için PartMaker

FeatureCAM frezeleme, tornalama ve tel
erozyon işlemlerini içeren çok geniş kapsamlı
CNC uygulamaları içerir. FeatureCAM yazılımı
3-5-eksen frezeleme, çok eksenli tornalama
merkezleri, Swiss tipi tornalar, tel erozyon
makineleri ve dahası için programlama
ihtiyacını karşılar.

Çarpma olmayan ve güvenli takımyolları
oluşturmak için FeatureCAM çarpmadan
kaçınma özelliklerini kullanın. Parçaları
tezgâhta işlemeden önce tezgâh simülasyonu
ile programlamanızı görselleştirin.

PartMaker yazılımı Swiss tipi tornalar ile
karmaşık, yüksek hassasiyetli parça imalatı
için üretime yönelik bir CAM çözümüdür.
Swiss tipi tornayla işlemeye özel teknikler,
parçalarınızı en iyi kalitede işleyebilmeniz
için yatırımınıza, mevcut takımlarınıza ve
imalat miktarınıza göre değişen birçok
seçenek sunar.

“FeatureCAM bizim için bir lütuf. Tasarımlarımızı alıyor,
G-Code’ların oluşturulmasını sağlıyor ve yıldırım hızıyla
işlemeye geçiyor.”
—Don Binkley, CEO | D&D Mühendislik

Daha fazla bilgi için lütfen www.autodesk.com/MAKE adresini ziyaret ediniz.

Kusursuz Ürünler Oluşturun
Autodesk imalat yazılımı daha kaliteli ürünleri daha hızlı oluşturmanıza yardımcı
olur. Parçaları verimli bir şekilde işleyin, yazdırın, ölçün ve üretin.

•
•
•

Tüm modüler imalat çözümleri - CAM, eklemeli, kompozitler
Yazılımınızın yanı sıra imalat işlemlerinizi de optimize ve entegre etmek ve
otomatik hale getirmek için imalat uzmanlığı.
Bulut bağlantılı sistem sayesinde her zaman her yerde ortak çalışabilme ve
imalat gerçekleştirebilme

Daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.ogusoft.com adresini ziyaret edin.

Daha Fazla Bilgi Edinin veya Satın Alın
Ürünler konusunda uzman, çalıştığınız endüstri sektörü hakkında derin bilgiye
sahip olan ve sizlere yazılım satma hizmetininin ötesinde değer vererek yaklaşan
dünya genelindeki uzman kadromuza ulaşın.
“FeatureCam” yazılımını satın almak için: www.ogusoft.com

Autodesk’e Abone Olun

Türkiye satıcısı ve destek merkezi;
OguSoft Teknoloji Ltd. Şti.
Muratpaşa Mah. Uluyol Cad.
İstanbul Tower 19 A32
34040 Bayrampaşa İstanbul
www.ogusoft.com
+90 212 5767690 pbx
bilgi@ogusoft.com

Autodesk ürünlerine abone olmak; en güncel tasarım, mühendislik & eğlence
yazılımlarına ve işlerinizi büyütmenize yardımcı olacak hizmetlere ulaşmak için
en esnek ve uygun maliyetli yoldur. Autodesk aboneleri en güncel ürün
sürümlerine ve geliştirmelerine erişebilir, esnek lisanslama hakkı, teknik destek
ve bulut hizmetlerinden faydalanabilirler. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen
www.autodesk.com/subscription adresini ziyaret ediniz
Tüm Abonelik avantajları her ürün için tüm bölge ve/veya dillerde mevcut değildir. Önceki sürüm

.

†

haklarını ve giriş sayfası (home) kullanımı içeren lisanslama koşulları belli koşullara bağlıdır.
Autodesk, Autodesk logosu, FeatureCAM; ticari marka ya da Autodesk A.Ş. Autodesk A.Ş.'nin
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve/veya diğer ülkelerdeki alt kuruluşlarının ve/veya iştiraklerinin
ticari markası olarak kayıtlıdır. Diğer tüm marka, ürün veya ticari isimler ilgili sahiplerine aittir.
Autodesk, ürün teklif ve koşullarını haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar ve bu belgede
olabilecek dizimsel veya graﬁksel hatalardan sorumlu değildir. © 2016 Autodesk A.Ş. Tüm hakları saklıdır.

