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Wysoka wydajność
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CAD / CAM

Profesjonalne oprogramowanie do Nestingu
W przemyśle produkcyjnym, nesting
odnosi się do procesu układania
elementów do cięcia na płycie, w taki
sposób, aby zminimalizować odpad.
. c z o w y m e l e m e n t e m p ro c e s u
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Cobus Nesting to wszechstronne
oprogramowanie oferujące różnego
rodzaju import plików, połączeniewiercenia oraz frezowania, a także
automatyczne drukowanie etykiet.

optymalizacji jest w pełni zintegrowane
oprogramowanie. Cobus Nesting to
wysokiej jakości oprogramowanie
pozwalające na minimalizacje odpadów
oraz przetwarzanie indywidualnych
kształtów.

Podsumowując, Cobus Nestingzmniejsza koszty materiału oraz czas.

Przyjazne dla użytkownika
Cięcie giotynowe

CAD/CAM

Ścieżka narzędzia

Wspólna linia cięcia

Nowe funkcje

Oszczędkość pieniędzy

Oszczędność czasu

Zaprojektuj na maszynę
ścieżka narzędzia 2

element 1
element 2

ścieżka narzędzia 1

Bazując na Microsoft® .NET COBUS Nesting
opracowano od zera. W rezultacie mamyzaprojektowane dla klienta, czyste oraz intuicyjne
oprogramowanie. Szybkie 64 bitowe biblioteki
Nestingowe działają w tle. Nasze oprogramowanie
do Nestingu generuje powiązany z zamówieniemzautomatyzowany program CNC uwzględniający
wszystkie informacje pojedynczego elementu
takie jak kąt usłojenia, kąt kroków oraz parametryobróbki.
Import danych
Nowością jest bezpośredni import elementów
zapisanych w plikach DXF o warstwowej
strukturze. Co więcej, funkcja ta pozwala na integrację zlecenia produkcyjnego z systemu ERP,
importując poszczególne komponenty, łącząc je z
zamówieniami Nestingowym (z uwzględnieniem
grubości i typu materiału).

ad. 1 powyżej: Ścieżka narzędzia sąsiednich elementów
ad. 2 poniżej: Używanie wspólnej linii cięcia

Strategia Nestingu
element 1
wspólna linia cięcia

element 2

Piłowanie i frezowanie jest strategią formatującąpojedyncze elementy. Frez wstępnie frezujekrawędzie, krótkie proste segmenty oraz łuki
zewnętrzne konturów. W następnej kolejności piłaoddziela elementy. Optymalizacja narzędzia
uwzględnia kąt obrotu, jeżeli jest wymagany.
Cięcie po wspólnej linii minimalizuje odstęp w
stosunku do zwykłego frezowania obwiedni
każdego z elementów. Pozwala to zaoszczędzić
nawet 30% czasu.

ad. 3: Opcja piłowania oraz frezowania

Frezowanie rozcinające: pomija całkowicie zewnętrzny
kontur. Dostosowuje punk t początkowy zgodnie z
indywidualnymi wymaganiami.
Cięcie gilotynowe: zapewnia efektywne rozłożenieprostokątnych paneli pod warunkiem, że narzędzie możewykonać prostokątne cięcie.
Dokumentacja i etykiety
Aby zarządzać segregacją elementów, program generuje
wszystkie niezbędne dokumenty. Dostosuj i wydrukuj
swoje raporty takie jak notatki materiałowe lub oceny
statystyczne. Jeżeli usuniesz komponenty z magazynu,
oprogramowanie automatycznie wygeneruje etykiety z
kodem kreskowym.

-

-

ad. 4: Cięcie wraz z rozmieszczeniem mostka

Taki sposób
rozmieszczenia nie jest
możliwy w przypadku
gilotynowego cięcia

SYSTEM CAM
dla każdej maszyny

To jest Cobus ConCept:
Niemieck a firma informatyczna
złożona z inżynierów, którzy od ponad
20 lat są niezawodnym partnerem dla
producentów obróbki drewna. Oferują
profesjonalne systemy i rozwiązania,
projektują i optymalizują procesy
biznesowe baz danych oraz integrują
autorskie rozwiązania programowe do
technik automatyzacji CAD/CAM.

· bardzo szybkie generowanie rezultatów
nestingu,
· optymalizacja elementów o dowolnym kształcie
na panelach surowych,
· import plików
dxf z automatycznym dopisaniem
•
obróbek – wierceń, frezowań
•
· import zamówień z systemów ERP/PPS (import
plików Excel),
•
· zarządzanie
• odpadami,
· grupowanie elementów z zamówienia ze względu na ich grubość lub rodzaj materiału,
·
- możliwość manualnego edytowania wyników
nestingu,
- · drukowanie kodów kreskowych (etykiety),
· wyliczanie ilości potrzebnych płyt surowych,
· automatyczne
generowanie kodów cnc bez
•
ręcznego dopisywania ścieżek,
•
· automatyczne dopisywanie technologii,
· możliwość• podłączenia wielu maszyn CNC (możliwość rozbudowy o kolejne postprocesory),
- · optymalizacja obróbek cnc – optymalizacja
•
głowicy wiertarskiej
i kolejnoci frezowań,
· możliwość• specyficznych ustawień programu i
dopasowanie ich do możliwości i indywidualnych
parametrów danego projektu,
•

· możliwość parametrycznego edytowania
w ymiarów elementów do nestingu,
· indywidualne ustawienia dla każdego
elementu do nestingu np. krok możliwego
ką•ta obrotu czy kąt usłojenia,
· możliwość tworzenia makr użytkownika,
· możliwość ustawienia indywidualnych
•
typów
dojazdów i odjazdów narzędzi, · prędkość posuwu zależna od rodzaju
materiału,
· program dopasowuje kroki dojazdów i
odjazdów narzędzia,
· możliwość ustawienia zgodnie z wymaganiami: odległości pomiędzy ścieżkami
(szerokość freza), min./max. ilość, priorytet,
kierunek słojów, wyrównywanie krawędzi,
kontur surowego elementu, badanie konturu
(opcjonalnie równie ż z podzia ł em na
elementy), kąt obrotu i długość kroku,
min./max. rozmiar elementu
Twoje korzyści:
Oszczędność czasu i pieniędzy.

Oficjalny Partner COBUS ConCept w Polsce:
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Twój sukcjes
Naszą motywacją.
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Poprzednie dokumenty tracą ważność.
Dopuszcza się możliwość wystąpienia pomyłek w danych technicznych.
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