Używaj znajomego środowiska projektowego do programowania maszyn
CNC bez kłopotów z konwersją pliku.
Całkowicie zintegrowany, wewnątrz SOLIDWORKS

Prosty w obsłudze program współpracujący z interfejsem SOLIDWORKS

Zwiększ wydajność od 3 do 4 razy z obecnymi maszynami

CAMWorks VoluMill

CAMWorks jest pierwszym złotym partnerem CAM SOLIDWORKS® i zdecydowanie
najbardziej zaawansowanym system CAD/CAM na rynku. Podobnie jak parametryczne,
oparte na własnościach, modelowanie bryłowe, zrewolucjonizowało projektowanie części
mechanicznych, tak CAMWorks na podstawie analizy własności, rewolucjonizuje
programowanie maszyn CNC, pomagając użytkownikom skrócić czas programowania z
godzin do minut, a nawet sekund. CAMWorks korzysta z interfejsu SOLIDWORKS, z tego
samego intuicyjnego menu, paska narzędzi oraz obsługi widoków, dzięki czemu użytkownik
może cieszyć się łatwo przyswajalnym w użyciu rozwiązaniem.

Moduł VoluMILL pozwoli Ci na generowanie wydajnych programów obróbki w zakresie
frezowania 2,5 osi oraz w zakresie obróbki powierzchni 3D. Korzystając z obróbki HSM w
technologii VoluMILL zredukujesz czas obróbki nawet o 80%, znacząco zmniejszysz zużycie
narzędzia (5-cio krotnie dłuższa praca), zapewnisz optymalne przejścia bez zbędnych,
gwałtownych zmian kierunku ruchu narzędzia. Posuwy i prędkości będą automatycznie
zmieniane w trakcie pracy narzędzia. Moduł najlepiej sprawdza się w tematach, gdzie w
�odtkim czasie konieczne jest zebranie dużej objętości materiału.

Programowanie CNC nie będzie już Twoim zmartwieniem

Zaoszczędź cenny czas maszyny dzięki weryfikacji G-kodu uruchamianej
jednym kliknięciem

CAMWorks VoluMill z łatwością obsługuje złożone geometrie.

Parametryzacja własności

Przygotowanie obróbki złożenia w mniej niż 10 minut

CAMWorks zapewnia intuicyjne podejście do programowania obróbki części. Traktuję ją jako
rodzinę własności obróbczych, również własności 3D, i określa odpowiednią strategię obróbki
zgodnie ze strategiami zawartymi w technologicznej bazie danych. CAMWorks ma możliwość
interpretacji danych PMI (ang. Product Manufacturing lnformation) i dobrania odpowiedniej
strategii obróbki. Dodatkowo, CAMWorks ma zdolność automatyzacji procesu
programowania CNC dzięki rozwiniętemu protokołowi API i możliwości dostosowania
wybranych funkcjonalności na potrzeby określonego rodzaju produkcji.

Symulacja Maszyny & Weryfikacja G-kodu
Wirtualna maszyna CAMWorks pozwala na bardzo precyzyjną weryfikację kodu NC oraz jego
optymalizację. W trakcie symulacji istnieje możliwość edycji symulowanego kodu, tym
samym wyeliminowanie błędów, które skutkowałyby kolizją na maszynie CNC. Symulacja na
wirtualnej maszynie gwarantuje uniknięcie kosztów wynikających z uszkodzenia narzędzi
oraz zaoszczędzenie czasu dzięki testowaniu programu poza obrabiarką.

Symulacja G-kodu pomaga zredukować czas instalacji eliminując suche przejazdy

MODUŁY CAMWorks

Frezowanie 2,5 osi

Frezowanie 3-osiowe

Frezowanie wieloosiowe

CAMWorks Volumill

Toczenie

Frezowanie z toczeniem
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Wirtualna maszvna

Wycinanie EDM

Redukcja czasu programowania, dzięki zastosowaniu programu CAM
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Sealegs International jest największym na świecie producentem łodzi wodno-lądowych, nie tylko
rekreacyjnych, ale również ratunkowych, które mogą poruszać się zarówno w wodzie jak i na lądzie.
Opatentowanym produktem firmy są zmotoryzowane, składane i sterowalne koła, które są następnie
montowane do specjalnie zaprojektowanych łodzi mogących poruszać się po plaży lub stacji dokującej.
Firma Sealegs używa oprogramowania SOLIDWORKS i w celu zwiększenia efektywności obróbki
zdecydowała się na oprogramowanie CAM, które zapewnia najlepsze metody obróbki oraz jest w pełni
zintegrowane z SOLIDWORKS.
„Praca z CAMWorks usprawniła naszą pracę, gdyż wszystkie dane obróbcze są zapisane w jednym pliku
wraz z modelem części. Z CAMWorks programista ma pewność, że posiada dostęp do najnowszej wersji
modelu wraz z technologią obróbczą za każdym razem, gdy otwiera plik z przechowalni PDM.
Ta funkcjonalność jest świetna!"
Vladan Zubcic
Manufacturing Manager, Sealegs

Obróbka HSM Volumill
Tomak zaopatruje klientów przemysłu lotniczego, medycznego, obrabiarek CNC oraz wielu innych,
oferując wszystko, począwszy od prototypu produktu do pełnych serii produkcyjnych. Dzięki użyciu
CAMWorks Volumil, Tomak może programować optymalne ścieżki obróbki zgrubnej z maksymalną
szybkością usuwania materiału, skrócenia czasu cyklu (w niektórych przypadkach nawet o 80%) i
jednocześnie zwiększenia trwałości narzędzia aż o zdumiewające 500%.
„W CAMWorks zakładka obróbki zgrubnej zawiera rozwijalne menu, które pozwala na wybór
odpowiedniej strategii. Wśród nich jest VoluMill. Wybierasz go i od razu pracuje dla Ciebie. To takie
proste. "
Arlie Branham
Programmer, Tomak

Skrócony czas dostawy do 1-3 dni
NXAD jest unikalną firmą na Florydzie, która zapewnia kompleksową obsługę od pomysłu, po całkowitą
realizację produktu, bez konieczności outsourcingu jakiegokolwiek aspektu pracy. Założyli spółkę zależną,
MillitNow.com oferującą klientom ekspresowe wykonanie. Przy pomocy CAMWorks, NCAD jest w stanie
dostarczać produkty wysokiej jakości z prędkością wykonywania prototypów- od otrzymania zamówienia
do dostarczenia części tylko w 3 dni.
„CAMWorks pozwala nam na szybkie generowanie kodu NC, dzięki któremu wykonujemy produkty
najwyższej jakości."
Neil Porter
Owner, NCAD
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Geometrie
Pe-ople Building Partnerships

www.camworks.com

O Geometrie
Geometrie jest specjalistą w dziedzinie rozwiązań inżynierskich, usług i technologii. Geometrie
Technology Solutions to jednostka biznesowa rozwijająca nowatorskie rozwiązania, które
ułatwiają projektowanie oraz usprawniają proces obróbki. Produktami Geometrie są m.in.
CAMWorks ®, eDrawings ® Publisher oraz NESTINGWorks ®.

