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COBUS WorkPlan dla maszyn wielokanałowych
COBUS WorkPlan de� niuje obróbki dla różnych 
elementów.

Obróbka okuć do maszyn do produkcji drzwi

Uwzględnienie obszarów roboczych dla 
każdego narzędzia

Podział obróbki na kilka kanałów

COBUS Interfejs JSON
Za pomocą pliku JSON można przenieść kom-
pletne plany szafek z kon� guratora online 
producenta ObjectCode.

Rozłożenie planowania na poszcze-
gólne elementy

W pełni automatyczne generowanie 
programów CNC

Lista części dla paneli wraz z 
częściami montażowymi

Listę części można przenieść do 
systemu ERP
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COBUS AutoRefresh/ 
COBUS ConnectDrive
Nowa funkcja w systemie COBUS NCAD 
umożliwiająca utrzymywanie tego samego 
stanu danych na stacjach roboczych.

COBUS AutoRefresh sprawdza wersję 
główną na serwerze z wersją na 
stacji roboczej, aby sprawdzić, czy w 
międzyczasie pojawiły się nowsze pliki, 
a następnie kopiuje nowe dane na 
stację roboczą.

Opcja: COBUS ConnectDrive sprawdza, 
czy dysk sieciowy jest obecny - jeśli nie, 
może ustawić dysk niezależny od sieci 
dla pojedynczej stacji roboczej.

COBUS NestingPrint
COBUS NestingPrint umożliwia operatorowi maszyny wy-
godne drukowanie właściwych etykiet dla poszczególnych 
części wyniku nestingu. Etykieta wygenerowana przez COBUS 
NCAD jest drukowana przez dotknięcie lub kliknięcie myszą 
pojedynczej części. Po utworzeniu pojedyncza część jest oz-
naczana kolorem jako "ukończona".

Generowanie pliku SVG z obrazu 
nestingu 

Wybór na monitorze dotykowym 
lub przez kliknięcie myszą
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COBUS import narzędzi z woodWOP
Narzędzie COBUS służące do importowania 
danych narzędzi z programu woodWOP

COBUS ConCept | Nickelstraße 21 | 33378 Rheda-Wiedenbrück

NASZE MIEJSCA:
RHEDA-WIEDENBRÜCK | MÜNSTER
DORTMUND | WÜRZBURG

ORAZ Z NASZYMI PARTNERAMI 
W EUROPIE, USA I AUSTRALII

Możliwości:

_Import całej listy narzędzi

_Import zmian w narzędziach

_Import nowo dodanych narzędzi
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