COBUS NCAD
Programowanie CNC w jednym miejscu

CAD / CAM

Jedno rozwiązanie programowe dla
wszystkich maszyn
Wypróbowany, przetestowany i
sprawdzony. COBUS NCAD ma
na swoim koncie ponad 20-letnie
doświadczenie i szczyci się dostarczaniem klientom przyjaznych dla
użytkownika potężnych narzędzi do
programowania maszyn CNC.
Frezowanie, wiercenie, piłowanie i
wypełnianie - stosowanie tych operacji jest teraz szybkie i proste. Pokaż
wskazówki dla zaawansowanych
makr wyposażone w użyteczne grafiki pomocnicze. Do powtarzających
się zadań ustaw niestandardowe
makra i zastosuj je później, gdy zajdzie taka potrzeba.
Dzięki kompatybilności, program
COBUS NCAD pomaga również
zredukować koszty oprogramowania
i siły roboczej. Pomyśl o tym: Jeden
system kontroluje każdą maszynę
CNC, a wszystkie niezbędne dane
są bezpośrednio wysyłane do produkcji. Tak więc nie ma potrzeby
ponosić dodatkowych kosztów szkolenia pracowników aby zapoznać ich z

kil koma programami. Koniec z obawą
o to, że Twoja firma będzie wąsko wyspecjalizowana. Nauka korzystania z
oprogramowania jest szybka i prosta
dzięki zastosowaniu technologii NET.
NCAD pomoże Ci zatrzymać w
portfelu więcej ciężko zarobionych
pieniędzy. Na przykład: Wyobraź
sobie konieczność zakupu nowej
ma szyny CNC. Dzięki zastosowaniu
NCAD rozruch systemu spowoduje
import danych do nowej maszyny
zaoszczędzając Twój czas i pieniądze i
pozwoli Ci natychmiastowo wykonać
zadane operacje. Dzięki temu, że
masz możliwość obejrzenia podglądu
pracy w trybie 2D i 3D wykonywane
operacje są przewidywalne i bardziej
bezpieczne.
Znajomość oprogramowania i programowanie CNC są niezbędne w
firmach zajmujących się obróbką
drewna. COBUS NCAD gwarantuje Ci
kontrolę i maksymalizację wydajności
w centrach obróbczych.

Wypróbowany i Przetestowany,
Niezawodny i Skuteczny
Funkcje

•

Specyfikacje posuwu

•

Niezrównana łatwość obsługi

•

•

Sprawdzone, konkretne makra

•

Przydatna wbudowana pomocna
grafika

Ograniczenie posuwu:
Postprocesor wysyła ostrzeżenie
w przypadku zbyt małej lub zbyt
dużej wartości posuwu

•

Funkcja autozapisu: regularne
tworzenie kopii zapasowych
podczas pracy

•

Rozbudowane makra wierceń

•

Symulacje 3D zmniejszające czas
odpowiedzialny za nieudane
próby obróbki

•

Optymalizacje i pomoc
montażowa dla każdego typu
maszyny

•

Wieloosiowy (do 5 osi)

•

Nie ma potrzeby programowania
wielu maszyn CNC

•

Niższe koszty interfejsu;
wszystkie dane niezbędne do
produkcji wysyłane są poprzez
COBUS NCAD

•

Jeśli chcesz w prosty sposób
zaprogramować maszynę, interfejs COBUS WOP będzie dla Ciebie
najlepszym wyborem.

Dowolny projekt i import
rysunków

•

Przejrzysty interfejs
projektowania

•

Kontrolowany wewnętrzny
promień łuku

•

Zawiera WOP

•

Dostosowany do potrzeb
każdego producenta maszyn

•

Importowanie istniejących
programów CNC (woodWOP,
IMAWOP, BIESSE XNC, ...)

•

Postprocesory dla każdej
maszyny

•

W pełni automatyczne
generowanie kodu CNC

•

Korekta naroży i małych promieni

CAD

ERP

COBUS NCAD

CNC 1

CNC 2

CNC 3

Dostępne opcje dodatkowe

•

COBUS okleinowanie krawędzi

•

COBUS automatycznie pozycjonowanie przyssawek

•

COBUS automatyczne pozycjonowanie zacisków

•

COBUS automatyczne zarządzanie narzędziami

•

COBUS umieszczanie elementów do obróbki

•

COBUS Nesting (optymalizacja)

•

Symulacja COBUS 3D z kontrolą kolizji i opcją usuwania materiału

•

COBUS NCAD; CAD / CAM zbudowany na podstawie CAD

•

Interfejsy COBUS z oprogramowaniem od innych liderów branży
(okna, wystrój wnętrz, schody, meble)

•

Rozwiązania COBUS do drzwi, okien, blatów i producentów szaf

•

COBUS import danych narzędzi z maszyny

•

COBUS współpracuje z systemami ERP i CAD

Personel w biurze i na hali produkcyjnej korzysta z tego samego
oprogramowania do wszystkich
systemów i maszyn. Normalnie jest
to bardzo trudne do osiągnięcia. Nie z
COBUS NCAD.

Nowoczesne
oprogramowanie
CAM dodaje wiele wartości
inwestycjom, a stanowi niewielką
część wszystkich kosztów.

Rewolucyjny i skuteczny, to tylko kilka
słów opisujących COBUS NCAD.

COBUS ConCept:
COBUS ConCept jest renomowanym
niemieckim producentem w dziedzinie IT oraz niezawodnym partnerem
średniej wielkości firm od ponad 20
lat. Oferuje profesjonalne systemy i
rozwiązania handlowe. Specjalizuje
się w projektowaniu i optymalizacji
procesów oraz w łączeniu rozwiązań
CAD/CAM w szczególności dla producentów wyrobów drewnianych.

Z COBUS NCAD nie musisz polegać
na interfejsie maszyny. Jeden system jest w stanie obsłużyć wszystkie
urządzenia. Oszczędzając Twój czas i
pieniądze.

woodWOP 2,5 - 6,1 | CNC 90 | Bosch |
IMAWOP 2,4 - 7,0 | XILOG Plus | NUM
750 | NUM 760 | NUM 1060 | NUM Axium | NUM Flexium | EdiCad | MasterWork | Siemens 810 | Siemens 840D |
BWO 900 | Fanuc | OSAI | HECKLER &
KOCH | BECKHOFF | NC 1000 | Biesseworks 3,2-3,3 | XNC | TPA | TRIA 4000
- 7500 | sterownik MultiCam | GENESIS
| RT 480 | CID / 3 | Serie 10 | Woodflash |
Ferrocontrol | Heidenhain | Allan Bradley | BlueSYS pH | Albatros | ...

Oficjalny Partner COBUS ConCept w Polsce:
CNC SOFTWARE
POLSKA

Twój sukces.
Nasza motywacja.

Centrala:

Przemysłowe Programy Komputerowe

COBUS ConCept
Nickelstraße 21
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland
Telefon: +49 5242 4054-0
Fax:
+49 5242 4054-199
E-Mail: info@cobus-concept.de
Web:
www.cobus-concept.de

CNC Software Polska Sp. z o.o.
Zintegrowane Systemy CAD/CAM
ul. Włocławska 173B
87-100 Toruń | Polska
Tel:
+48 56 690 4156
E-Mail: m.klejnowski@cncsoftware.pl
Web:
www.cncsoftware.pl
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Kompatybilny ze wszystkimi popularnymi
maszynami sterowanymi numerycznie

