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תוכנת SolidCAM נותנת 
את הפיתרון הטוב ביותר 
לתיב”ם לייצור, המשולב 

SolidWorks-במלואו ב

SolidCAM משולבת במלואה 
בתוכנת התכנון SolidWorks ונותנת 

את פיתרון ה-CAM הטוב ביותר 

 ,iMachining כולל המודולה המהפכנית ,SolidCAM תוכנת
משולבת במלואה ב- SolidWorks, עם אסוציאטיביות מלאה 
למודל. התוכנה משולבת בתוך חלון SolidWorks ומאפשרת 

למשתמש להגדיר, לחשב ולבצע סימולצייה של פעולות 
.SolidWorks העיבוד בתוך סביבת העבודה של 

כל הגיאומטריות הדו-מימדיות והתלת-מימדיות לעיבוד הן 
בעלות אסוציאטיביות מלאה למודל של SolidWorks. לכן, כל 

שינוי שמבוצע במודל של SolidWorks, מתעדכן אוטומטית 
בעיבודים.  

SolidCAM + SolidWorks מייעלים 
את הייצור של המערכת לבדיקת 
Essai מעגלים משולבים בחברת

:Essai Corporation ,מנהל תפעול ,Deniz Valle

“SolidCAM משולבת במלואה בתוכנת ה-CAD של  ◀
SolidWorks ולכן אנחנו מתכנתים את ה-CAM כבר בתוך 

”.SolidWorks

“גישה זו של מערכת משולבת מקצרת את עקומת הלימוד  ◀
של מתכנתים, מאפשרת יכולות עריכה נרחבות וגמישות 
כדי להכין את הגיאומטריות לייצור, ומספקת כלי משותף 
“.CNC-המסייע לאינטראקציה בין המתכננים ומתכנתי ה

“הגישה המשולבת מאפשרת לדון בבעיות ייצור ולפתור  ◀
אותן בקלות כיוון שכולם עובדים על אותו מודל, עם אותו 

כלי תכנון. התקשורת טובה יותר בכל הקשור לבעיות 
ולמאפיינים כשעובדים עם מערכת משולבת.”

היתרונות של שילוב תוכנת 
:SolidWorks בתוך SolidCAM

סביבת עבודה זהה לתכנון ולייצור, בזכות שילוב מלא  ◀
SolidWorks בחלון

אסוציאטיביות מלאה למודל: מסלולי הכלי מתעדכנים  ◀
אוטומטית לאחר כל שינוי במודל

◀  Gold למעלה מ-10 שנות ניסיון מאז קבלת מעמד של
SolidWorks מחברת Certified Partner

תוכנת SolidCAM עובדת בתוך סביבת ה-Assembly של  ◀
SolidWorks כדי להגדיר אמצעי דפינה, כלים ומקבעים

השילוב של SolidCAM + SolidWorks נותן פיתרון לכל  ◀
 CNC-האפליקציות של מכונות ה

◀   CAD/CAM-מציעה ללקוחותיה את חבילת ה SolidCAM
של SolidWorks + SolidCAM הטובה ביותר בשוק

  :Essai Corporation מייסד ומנהל חברת ,Barabi

“ל-SolidWorks ול-SolidCAM יש אסוציאטיביות מלאה  ◀
ולכן כשיש שינויים במודל, אנחנו מיישמים אותם ישירות 

גם בתכנון וגם בייצור.”

“יש יתרונות רבים לגישה המשולבת, כולל חיסכון בזמן,  ◀
שימוש בקובץ גיאומטרי אחיד, ושימוש בנתוני התכנון 

שלנו בדרך יעילה ושיטתית יותר.”

אין צורך להתנתק מסביבת העבודה 
!SolidWorks של

: Larry Rehak, Intricate Metal Forming Co.

“הורדתי את גרסת הניסיון של SolidCAM לפני 45 יום,  ◀
והיום אני מתכנת חלקים מורכבים ומייצר אותם ללא 
חשש. המכונה עובדת בצורה חלקה יותר, חיי הכלים 

התארכו ורמת הביטחון גדלה. אני מדריך עובדים אחרים 
על תוכנת SolidCAM בלי בעיה. קל להבין את התוכנה, 

ופשוט ללמוד אותה בעזרת השיעורים האינטראקטיביים 
באתר.”

: Terry Kramer, Kramer Design Corp.

“השילוב המלא ב-SolidWorks מקצר ומייעל את הזמן  ◀
 SolidCAM הנדרש שבין תכנון לייצור. צוות התמיכה של

מעולה. אני מייצר חלקים מורכבים בכרסום ב-4 צירים 
ותוכנת SolidCAM מתמודדת איתם מעולה.”
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 iMachining עם הפטנט הייחודי: 
“פשוט מדהים”

כך אומרים לקוחות, יצרני מכונות CNC ויצרני כלים שהתנסו 
ב-iMachining. מודולת ה-iMachining המהפכנית, 

המשולבת במלואה ב-SolidWorks, תעצים את רווחיות 
מכונות ה-CNC שלך ואת יכולת התחרות שלך.

:CNC מהפכה בכרסום – iMachining

חיסכון של 70% ויותר בזמן הכרסום ◀

מאריך דרמטית את חיי הכלי ◀

ה-Wizard הטכנולוגי הייחודי קובע אוטומטית את מהירויות  ◀
החיתוך האופטימאליות בהתחשב במסלולי הכלי ובמאפייני 

חומר הגלם, המכונה והכלי 

שימוש ב-iMachining מייעל את פעולות הכרסום וחוסך זמן 
ועלויות במידה שלא תיאמן! לקוחות SolidCAM ברחבי העולם 

שרכשו את מודולת iMachining נהנים מחיסכון עצום!

דמיין לעצמך שלרשותך הידע והנסיון של מאות 
מומחי CNC ו-CAM, המנחים את יצירת מסלולי 

הכלי המדהימים של iMachining וקובעים את 
Wizard-תנאי הכרסום האופטימאליים של ה

“אם עובר יום ובמהלכו לא השתמשנו 

ב-iMachining  – המשמעות היא הפסד כלכלי!”

Jason Near, Rotary Airlock , IL, USA 

“בזכות iMachining אנחנו מגיעים לקצב גבוה 

במיוחד של הסרת חומר – גם בעבודה עם 

מכונות ישנות.”

Dreiling Maschinenbau GmbH, Germany

iMachining 2D

ה-Wizard הטכנולוגי הייחודי 

ל-iMachining של SolidCAM יש את ה-Wizard הטכנולוגי, 
פטנט ייחודי של SolidCAM. זהו ה-Wizard הראשון והיחיד 

בתעשייה שמנפיק באופן אוטומטי את מהירויות ועומק 
החיתוך, תוך הבטחת חיתוך מוצלח של חלק ראשון.

ה-Wizard הטכנולוגי הייחודי קובע אוטומטית את מהירויות 
החיתוך האופטימאליות בהתחשב במסלולי הכלי ובמאפייני 

חומר הגלם, המכונה והכלי.

שימוש בטכנולוגיית ״עומס כלי מבוקר״ מבטיח את היצמדות 
מסלולי הכלי של iMachining לתנאי השיבוב הנקבעים ע”י 

.Wizard-ה

iMachining של SolidCAM היא מערכת ה-CAM היחידה 
שמייתרת ניסוי וטעייה בבחירת מהירויות החיתוך ומספקת 

אוטומטית את המהירויות האופטימאליות.

“ב-Dixon Surgical גילינו שכל מה שנאמר ביחס 

ל-iMachining נכון – אורך חיי הכלים יוצא מן 

הכלל, כרסום מהיר במיוחד, עומסי כלי נמוכים 

יותר והגנה על כלי חיתוך קטני קוטר. ממשק 

משתמש ברור והתכנות עם iMachining הוא 

מהיר יותר מאשר כל האסטרטגיות המסורתיות.”

Jay Dixon, Dixons Surgical, UK

ה-Wizard הטכנולוגי + מסלול הכלי 
של iMachining = הפיתרון המושלם! 

:SolidCAM מבית iMachining היתרונות הבולטים של

חיסכון של 70% ויותר בזמן הכרסום  ◀

מאריך דרמטית את חיי הכלי ◀

שיבוב חומרים קשים ללא תחרות ◀

ביצועים מדהימים עם כלים קטני קוטר ◀

iMachining לכרסום-חריטה משולב ולכרסום ב-4 צירים  ◀

ה-Wizard הטכנולוגי הייחודי קובע אוטומטית את תנאי  ◀
השיבוב האופטימאליים

תפוקת תכנות גבוהה ביותר ◀

ממשק המשתמש הטוב ביותר ◀

לימוד מהיר במיוחד ◀

    

    

קידמה
סיבובי כוש
פסיעת צד

פסיעת עומק

חישוב אוטומטי מלא של:
כלי

חומר גלם

אומטריה
מכונהגי

iMachining
Technology

Wizard
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iMachining 3D מספק תוצאות מדהימות בכרסום חלקים 
תלת ממדיים. iMachining 3D חוסך באופן קבוע 70% 

ומעלה מזמן הכרסום ויכול להגיע עד 90% חיסכון.

iMachining 3D מפיק אוטומטית תוכניות CNC שלמות 
מוכנות להרצה על המכונה, עם תנאי שיבוב אופטימאליים 

המחושבים ע״י ה-Technology Wizard לכרסום גס וכרסום 
חומר עודף של חלקים תלת ממדיים, כל זאת בפעולה אחת 
בלבד לחלקים תלת ממדיים מורכבים ולחלקים פריזמטיים.

בשילוב בין כרסום עמוק בירידה ובין כרסום חכם של חומר 
עודף בעלייה, יחד עם תכונת הכרסום האזורי ותנועות 

מיקום חכמות, iMachining 3D מצמצם למינימום הרמות 
כלי, תנועות להתמקמות ותנועות סרק באוויר וכך הוא משיג 

את זמני הכרסום הקצרים ביותר בכרסום גס וכרסום חומר 
עודף של תבניות, חלקים תלת ממדיים מורכבים וכן חלקים 

פריזמטיים.

iMachining 3D ביחד עם פעולות הגמר של HSM, מספק 
פיתרון שלם לכרסום חלקים תלת מימדים.

iMachining 3D לכרסום חלקים 
פריזמטיים

iMachining 3D מתאים גם לעיבוד של חלקים פריזמטיים 
מרובי כיסים ואיים. העיבוד נעשה בפעולה אחת, ישירות 

ממודל הסוליד של החלק הסופי ושל חומר הגלם, ללא 
צורך בשרשור קווי המתאר. iMachining 3D מחשב בצורה 
אוטומטית ואופטימאלית את מסלול הכלי – התוצאה היא 

צמצום משמעותי של זמן התכנות.

:iMachining 3D תכונות בלעדיות של

הגדרה מהירה של הגיאומטריה בהצבעה בודדת על החלק ◀

הסרת חומר בכל שכבה בצורה אופטימאלית, עם הטכנולוגיה  ◀
iMachining 2D המוכחת של

חיתוך בעומק מלא של הכלי מקצר את זמן החיתוך ומאריך  ◀
את חיי הכלי בגלל פיזור העומס לאורך הלהב

כרסום חכם של חומר עודף בעלייה, משיג קיצור דרמטי נוסף  ◀
של זמן הכרסום 

כרסום חכם באמצעות חלוקת העיבוד לאזורים, ממזער את  ◀
תנועות הסרק למיקום והרמות כלי מיותרות ובכך משיגים 

את זמני העיבוד הקצרים ביותר 

שימוש בייצוג תלת מימדי של חומר הגלם המעודכן דינמית,  ◀
מונע תנועות סרק באוויר

מסלול הכלי מונע התנגשות בין מחזיק הכלי לבין החומר  ◀
המעובד ע”י עדכון החומר המעובד בכל שלב

מפיקים את המקסימום מהטכנולוגיה המוכחת של 
iMachining 2D ושל ה-Wizard הטכנולוגי, לעיבוד 

גס ולעיבוד קדם גמר של תבניות, חלקים תלת 
מימדים מורכבים וחלקים פריזמטיים

iMachining 3D

iMachining 3D מצמצם את זמן 
החיתוך ב-75% ביחס למתחרה, 

:Makino במכונת

 CAM כרסום החלק לקח לנו 4 שעות עם מערכת“

אחרת. iMachining 3D צמצם את זמן הכרסום 

שלנו ל-58 דקות... זה חיסכון של 75% בזמן 

הכרסום!”

Galtronics, China

חברת י. מנס חסכה 85% בזמן כרסום 
!iMachining 3D הפלדה בזכות

 “אני מקווה שנמשיך לקבל תוצאות כאלו כל יום – 
אין ספק ש-iMachining 3D יחסוך לנו הרבה 

עלויות!”

איגור, תכנת ראשי, חברת י. מנס

חברת A.P.A, לקוחה וותיקה 
של SolidCAM, מספרת על 

iMachining 2D & 3D בחיתוך 
אלומיניום:

“מדהים! אין לי מילים לתאר את שביעות הרצון 

שלי מ-iMachining. עדיין קשה לי לעכל כמה זמן 

iMachining חסך לנו בכרסום אלומיניום!” 

A.P.A דוד פרנקו, בעלי חברת

    

    

קידמה
סיבובי כוש
פסיעת צד

פסיעת עומק

חישוב אוטומטי מלא של:
כלי

חומר גלם

אומטריה
מכונהגי

iMachining
Technology
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כרסום ב-2.5 צירים 
המודולה השימושית והקלה ביותר לייצור 
מסלולי כלי לכרסום ב-2.5 צירים: בחירת 

גיאומטריה ע”י המשתמש וגם זיהוי אוטומטי

ממשק משתמש ברור וקל לשימוש, משולב במלואו 
ב-SolidWorks, יחד עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר לבניית 
מסלולי כלי, יוצרים את מסלולי הכלי היעילים ביותר לכרסום 

ב-2.5 צירים.

 Sketch או Part ,Assembly המשתמש יכול לעבוד על
להגדרת הגיאומטריה. כמו כן יוכל להגדיר אמצעי דפינה 

ורכיבים כדי לקבל סימולציה מלאה.

היתרון הכפול: גם בחירת גיאומטריה 
ע”י המשתמש וגם זיהוי אוטומטי

 SolidCAM תוכנת ,SolidWorks בעבודה על מודלים של
מאפשרת למשתמש לבחור גיאומטריה אך גם לזהות אוטומטית 

עיבודים של 2.5 צירים. המודולה תוכננה עבור המשתמש 
המתחיל וגם עבור המשתמש המנוסה ולכן המשתמש יכול 

לבחור גיאומטריה, מאפיינים ואסטרטגיות כרסום אך הוא 
יכול גם לתת לתוכנה לעשות את העבודה ולזהות אוטומטית 

גיאומטריות קידוח וכיסים ולעבד אותם.

שליטה מלאה על עיבודים ב-2.5 
צירים 

מודולת SolidCAM לכרסום ב-2.5 צירים נותנת, בנוסף 
לעיבודים הסטנדרטיים של כרסום מתארים, כיסים, וקידוח 

את הפעולות הבאות:

ביצוע של שינויים גלובליים בגיאומטריה )היסט, קיטוע,  ◀
הארכה, קיצור ועוד( ללא שינוי במודל

הסרה אוטומטית של שארית החומר הנותרת לאחר שימוש  ◀
בכלים גדולי קוטר

הסרת פינות חדות )Chamfer( של הגיאומטריה המוגדרת  ◀
בפעולת מתאר או כיס

כרסום הברגה פנימי או חיצוני – לפי תקנים קיימים ◀

חריטה של אותיות על משטחים מישוריים או משטחי  ◀
מעטפת סיבובית – גם לפי קו מרכז של הטקסט

הובלת כלי על עקומה תלת ממדית וכרסום המודל  ◀
בעומקים שונים

שיבוב גיאומטריה של מעטפת סיבובית ע”י המרת תנועות  ◀
קוויות במעגליות

 )Toolbox( ארגז כלים

ארגז כלים שימושי ונוח לביצוע פעולות ייחודיות לחריצים, 
פינות, בליטות, משטחים מפוסלים ועוד.

זיהוי גיאומטריות קידוח 

התוכנה מזהה ומקבצת אוטומטית גיאומטריות קידוח 
מהמודל. כל קבוצה יכולה להכיל קידוחים זהים במפלסים 

ועומקי קידוח שונים. 

ביצוע Undercut עם כלי T-Slot – עיבוד ייחודי לכרסום  ◀
של צידי החריץ

זיהוי כיסים אוטומטי

התוכנה מזהה אוטומטית את כל כיסי החלק במפלסים 
השונים. המשתמש יכול לערוך שינויים בכיסים שזוהו. הזיהוי 

האוטומטי חוסך זמן יקר בבחירת הכיסים.



11 10www.solidcam.co.il

HSS
 כרסום מהיר של משטחים נבחרים – 

מודולה הכרחית לכל מפעל!

מודולת HSS של SolidCAM היא מודולה לעיבוד מהיר 
של משטחים בטיב שטח מעולה. המודולה מעבדת אזורים 
נבחרים בחלק, כולל Undercuts. המשתמש בוחר בקלות 

משטחים לעיבוד, ללא צורך בתיחום )Boundaries(. המודולה 
תומכת בכלי שיבוב רגילים וצורתיים.

כרסום של האזורים הנבחרים בלבד 
בזכות השליטה המרבית על כלי 

החיתוך

מודולת HSS משלימה את מודולת העיבוד ב-2.5 צירים, 
עם יכולת כרסום משטחים נבחרים, בחלקים תלת ממדיים 

ופריזמטיים.

מסלול הכלי של HSS יכול לכרסם מספר משטחים או משטח 
בודד, ליצירת מסלולי כלי חלקים, לקבוצה של משטחים 

 .)Fillets :למשל(

המודולה מכרסמת את האזורים הנבחרים בלבד, בזכות 
השליטה המרבית על הכלי, ללא צורך בתיחום או בבניית 

גיאומטריית עזר.

אסטרטגיות ייחודיות לכרסום 
משטחים, יוצרות מסלולי כלי 

חלקים, בטיב שטח מעולה  

מודולת HSS של SolidCAM נותנת מגוון אסטרטגיות לכרסום 
משטחים כדי ליצור את מסלול הכלי היעיל ביותר לעיבוד גמר 

של המשטחים הנבחרים.

אסטרטגיות קישור ייחודיות במודולת HSS, יוצרות כניסות 
ויציאות חלקות. יכולות הקישור נותנות שליטה מרבית 

ומדלגות על חורים או חריצים, ללא צורך בתיחום וללא צורך 
בשינוי המשטח. ניתן לבצע נסיגת כלי לגובה ביטחון בכל 

מישור. 

בקרת התנגשויות מתקדמת למניעת 
התנגשות של חלקי הכלי במשטח 

המודולה בודקת את התנגשות חלקי הכלי )כלי, קנה, מחזיק( 
במשטח. בדיקה זו עוזרת למשתמש להתרחק ממשטחים 

סמוכים למשטח העבודה. המשתמש בוחר מתוך מספר 
אסטרטגיות נסיגה.

מודולה הכרחית לכל מפעל 

מודולת HSS מבית SolidCAM יוצרת משטחים באיכות גימור 
גבוהה במיוחד ולכן היא כלי יעיל, משמעותי והכרחי לכל סוגי 

החלקים במפעל.

יכולות קישור מתקדמות 

שליטה על תנועות כניסה ויציאה מהחומר ללא צורך בשינוי 
המשטחים. המשתמש יכול להאריך או לקצר את מסלולי 
הכלי, לדלג מעל חורים או חריצים, ולבחור מתוך מספר 

אפשרויות כניסה/יציאה.

Undercuts טיפול במצבים של

הפעלת כלי חיתוך קוניים, כלים צורתיים כ-Lollipop, או 
T-Slot, לטיפול ב-Undercuts או בגיאומטריה מורכבת.
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 כרסום אינדקסיאלי 
ב-5 צירים

הפקה של G-Code יעיל ומוכן 
לעבודה עבור מכונות מרובות צירים

תוכנת SolidCAM מציעה מגוון אפשרויות לקבלת תוכנית 
 מכונה יעילה )G-Code( עבור מכונות מרובות צירים.

הפוסט של SolidCAM מחשב אוטומטית את סיבוב הצירים 
ואת תזוזתם כדי לחסוך מהמשתמש הגדרות מיותרות של 

חישוב מערכות צירים. SolidCAM משתמשת בפונקציות 
לסיבוב והזזת מערכת צירים של הבקר ובמקרה ואין תמיכה 

ע”י הבקר, התוכנה גם יודעת לחשב את סיבוב והזזת מערכת 
 הצירים.

מודולת SolidCAM לכרסום אינקדסיאלי ב-4 או 5 
צירים – קלה לשימוש ומובילה בתחומה

הפוסטים של SolidCAM מטפלים בפונקציות פנימיות של 
בקרים עם יכולת סיבוב משטחים או עם מערכות צירים 

מובנות. במכונות ללא פונקציות אלו, המשתמש מכניס את 
מיקום החלק, ומסלול הכלי מחושב בהתאם לסיבובים של 

 החלק.

גישתנו לכרסום אינדקסיאלי היא פשוטה: תכנות רב צירי 
פשוט לקבלת תוכנית G-Code, ללא צורך בפונקציות או 

חישובים מורכבים של המשתמש. כל חישובי טרנספורמציית 
.SolidCAM הצירים מחושבים אוטומטית ע”י

בשוק ה-CNC של ימינו, מפעלים רבים מגבירים את קצב 
הייצור ומקצרים את זמני העיבוד בעזרת שימוש במכונות 

כרסום של 4 או 5 צירים. 

SolidCAM מספקת פיתרון יעיל ונוח במיוחד לתכנות חלקים 
מרובי פאות. מודולת SolidCAM לכרסום אינדקסיאלי ב-4 או 

5 צירים היא קלה לשימוש ומובילה בתחומה.

הגדרה קלה ופשוטה של מערכת 
קואורדינטות לכרסום אינדקסיאלי 

ב-4 או 5 צירים

עייפים מטיפול במודלים מרובי פאות ובעבודה עם מודלים 
במרחב, כולל סיבוב והעתקת המודל? האם אתם עדיין 
 מעתיקים ומזיזים גיאומטריה עבור תכנות אינדקסיאלי?

ב-SolidCAM העבודה היא עם מערכת צירים אחת הקובעת 
מישורי עבודה לצרכי דפינת המודל בפוזיציות השונות, 

כל זאת בצורה פשוטה ע”י בחירה בפאה הרצויה. תוכנת 
SolidCAM מבטלת את הצורך בהגדרת מערכת צירים נפרדת 
לכל דפינה ומקצרת את זמני העיבוד של עיבודים רב- צדדיים. 
המשתמש רק צריך לבחור את הפאה ומשם להמשיך בתכנות 

של החלק. 

בחירה בפאה ובעיבוד הרצוי משיגה תכנות אינדקסיאלי  ◀
מהיר

ניהול מערכת הצירים של SolidCAM מספק את כל המידע  ◀
הדרוש להטיית כלי במרחב

סימולציית סוליד מלאה מציגה מחזיקי כלים, אמצעי  ◀
דפינה ואת מצב הסרת החומר עבור כל פעולות השיבוב
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SolidCAM מביאה את העיבוד התלת ממדי לרמה הגבוהה 
ביותר של מהלכי כלי מוחלקים, יעילים, עם כרסום חכם 
והתוצאה היא מסלולי הכלי הטובים ביותר בעיבוד תלת 

ממדי.

העוצמה של מודולת HSM מוכחת בשוק לעיבוד מהיר של 
חלקים תלת ממדיים מורכבים, חלקים תעופתיים, תבניות, 

כלים ומבלטים.

המודולה מציעה אסטרטגיות עיבוד וקישור מיוחדות שיוצרות 
מהלכי כלי מהירים. HSM שומר על תנועה רציפה של כלי 
החיתוך, ע”י החלקת מהלכי הכלי בכל מקום אפשרי, וכך 

משיגים קידמה גבוהה של הכלי וצמצום שחיקת הכלים.

HSR – עיבוד גס מהיר

מודולת HSR של SolidCAM מציעה אסטרטגיות לעיבוד גס 
 Rest-ו ,Contour ,Hatch ,Hybrid Rib-Roughing מהיר כולל

.Roughing

HSM – עיבוד גמר מהיר

מודולת HSM של SolidCAM מצמצמת למינימום תנועות 
למפלסים גבוהים, מחליקה תנועות נסיגה בעזרת זוויות או 
קשתות, ממזערת תנועות סרק באוויר וחוסכת זמן מכונה.

מהלכי הכלי במודולת HSM הם יעילים ומוחלקים, מייצרים 
טיב שטח מעולה, מקטינים את השחיקה של הכלים ומאריכים 

את חיי המכונה.

הדרישה המתמדת של השוק לקצר את זמן הייצור, לצמצם 
הוצאות ולשפר את האיכות, הפכה את מודולת HSM של 

SolidCAM להכרחית בכל מפעל ובית מלאכה.

טכנולוגית ה-CAM המתקדמת של HSM מבצעת פעולות 
עיבוד מהירות ללא פניות חדות במסלול הכלי, מבטיחה 

שהכלי נשאר במגע עם החומר ככל הניתן, מצמצמת את 
תנועות הסרק באוויר ובונה מסלולי כניסה/יציאה חלקים 

ומשיקים.

המשתמש שולט בקביעת אזור הכרסום ב-HSM ע”י ציון זווית 
נטיית המשטח או ציון תחומי העיבוד.

המודולה מספקת יכולות מגוונות להגדרת תיחום השטח 
המעובד, כולל ע”י צללית, שטחי מגע של הכלי, אזורים 

רדודים, שארית החומר וגם גיאומטריית תיחום לפי הגדרת 
המשתמש.

HSM – עיבוד תלת מימדי מתקדם 
לכרסום במהירויות גבוהות

כרסום בתלת מימד עם עוצמה של עיבוד גס ומסלולי 
כלי מוחלקים לעיבוד גמר

HSM – עיבוד תלת מימדי מתקדם

מודולת HSM של SolidCAM נותנת פיתרון מעולה 
למשתמשים שדורשים עיבוד מהיר מתקדם. כמו כן אפשר 
להגביר את היעילות ללקוחות עם מכונות ישנות יותר ע”י 

צמצום תנועות סרק באוויר וע”י החלקת התנועה כדי לשמור 
 על תנועה רציפה. 

מודולת HSM מבצעת עיבודים תלת ממדיים ברמה הגבוהה 
ביותר ומשדרגת את ביצועי המכונות של כל מפעל.
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המודולה לכרסום סימולטני ב-5 צירים של SolidCAM היא 
הבדוקה והמתקדמת ביותר בתעשייה. המודולה מספקת 

אופציות מתקדמות של שליטה על מגוון מסלולי כלי, בדיקת 
התנגשויות וממשק משתמש ידידותי במיוחד.

מגוון רחב של אסטרטגיות לחיתוך סימולטני ב-5 צירים  ◀

חיתוך לפי קווי זרימה מייצר מסלול כלי העוקב אחר  ◀
הגיאומטריה הצורתית

עיבוד גמר רב-משטחי מקבע את הטיית הכלי בניצב  ◀
למשטח )או בהטיה מועדפת( ויוצר טיב שטח רצוי

◀  ,)SWARF( תתי עיבודים ייחודיים עבור משטח קווי מפותל
חלק מרובה להבים )Multi-Blade(, סעפות )Port(, עקומה 

 Multi Axis( קידוח ב-5 צירים ,)Contour 5x( ב-5 צירים
Drill( והמרת עיבודי HSM לכרסום סימולטני ב-5 צירים

שליטה מתקדמת בהטיות כלי ושליטה ישירה על הטיות צד  ◀
והטיות בכיוון מהלך הכלי

אסטרטגיות אוטומטיות למניעת התנגשות של הכלי או של  ◀
חלקי המחזיק במשטחים המעובדים

סימולציית מכונה עם בדיקה מקיפה של התנגשויות ושל  ◀
סטיות מגבולות צירי המכונה

שליטה וגמישות

המודולה מספקת אופציות מתקדמות של שליטה על קישור 
בין המהלכים ושליטה על הטיית הציר.

תנועות קישור וגישה מוגנות לחלוטין מפני התנגשות ואפשר 
להשתמש באסטרטגיות שונות בהתאם לאורך תנועת הקישור. 

המשתמש שולט על הטיות כלי קדימה, אחורה או לצדדים, 
וכך הוא מקבל בקרה מלאה על מסלול הכלי הסופי.

מניעת התנגשות עבור כלי החיתוך 
והמחזיק

התוכנה תומכת בבדיקת התנגשות בין הכלי לחלק או למכונה 
ומציעה טווח רחב של אפשרויות כדי להימנע מהתנגשות. 

סימולציית המכונה מציגה בדיקת התנגשויות מקיפה עבור 
כלי החיתוך ומחזיק הכלי.

מסלולי כלי מתקדמים עם ממשק משתמש 
ידידותי ביותר

מודולה לכרסום 
סימולטני ב-5 צירים

 המודולה של SolidCAM לכרסום סימולטני ב-5 צירים 
 נותנת תמיכה מלאה לכל סוגי הקינמטיקות כולל

Table/Table, Head/Head, Table/ Head, ותמיכה לכל 
מכונות הכרסום-חריטה המתקדמות ביותר.

עיבוד חלק מרובה 
Multi-( להבים

)Blade Machining

פעולת Multi-Blade Machining לחלק מרובה להבים 
מטפלת בקלות בחלקי מדחף מניע )Impeller( ובטבעות 
להבים )Bladed Disks(. העיבוד מציע מגוון אסטרטגיות 

יעילות לעיבוד גס וגמר של חלקים מורכבים אלה. חלקים 
מרובי להבים נמצאים בשימוש בתעשיות שונות ועיבוד זה 
מתוכנן במיוחד לייצר את מהלכי הכלי הדרושים לתצורות 

שונות של חלקים מרובי להבים.

עיבוד סעפות 
)Port(

עיבוד Port היא שיטה קלה 
לעיבוד של פתחי סעפות. שיטה 

 Lollipop זו משתמשת בכלים קוניים או כלים צורתיים מסוג
)כלי כדורי עם קנה דק יחסית( והיא כוללת בדיקת התנגשויות 

לכל חלקי הכלי. הפעולה מספקת מסלולי עיבוד גס וגמר לייצור 
סעפות מיציקות או מגוש חומר צורתי.

 עיבוד עקומה 
 ב-5 צירים

)Contour 5-Axis(

אסטרטגיה זו מנחה את הכלי לאורך מסלול תלת ממדי תוך 
כדי הטיית ציר הכלי לפי קווי הטיה מוגדרים וכך היא מייצרת 

 )Deburring( את מסלולי הכלי הטובים ביותר לפעולות גימור
. )Trimming( וקיטוע

עיבוד משטח קווי 
)SWARF( מפותל

עיבוד SWARF מטה את דופן הכלי 
כדי לשבב קיר צד בזווית הנדרשת. 

SWARF מנצל את כל אורכו של להב הכלי לחיתוך וכך 
המשתמש מקצר את זמן העיבוד ומקבל טיב משטח מעולה. 

קידוח ב-5 צירים 
 Multi-Axis(

)Drilling

פעולת הקידוח ב-5 צירים משתמשת ביכולת איתור החורים 
האוטומטי של SolidCAM ומבצעת פעולות לקידוח, הברגה 

ושגרת חריטה לקידוח בכל כיוון, בקלות ובמהירות. עיבוד זה 
מכיל את כלל האסטרטגיות לקישור, הטיה ומניעת התנגשות.

 HSM המרת עיבוד
למסלול של כרסום 
סימולטני ב-5 צירים

 HSM התוכנה ממירה מסלולי
תלת מימדים, למסלולי כלי 

לכרסום סימולטני ב-5 צירים, 
ללא סכנת התנגשות. מסלול הכלי החדש שומר על נקודת 

מגע קבועה בין הכלי לחלק, ומסוגל להשתמש בכלים קצרים 
יותר על מנת לשפר את יציבות הכלי וחוזקו.
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תוכנת SolidCAM מביאה ללקוחותיה מודולת חריטה עם 
מסלולי הכלי הטובים ביותר וטכניקות יעילות ומהירות 

לחריטה.

מודולת החריטה של SolidCAM תומכת במגוון רחב של 
מחרטות, כולל: מחרטות שני צירים, מחרטות מרובות 

צריחים, מחרטות עם ספינדל משני ומכונות כרסום-חריטה 
משולבות.

בעבודה במכונת כרסום-חריטה, משולבים יחד עיבודי 
 B-ו X ,Y ,Z ,C הכרסום והחריטה, ומנפקים קואורדינטות

לתכנות משולב ואסוציאטיבי.

תוכנת SolidCAM מספקת עיבודים מתקדמים לעיבוד גס 
ועיבוד גמר לחריטת אורך. התוכנה תומכת בחריטת מצח, 

גידוע, עיבוד הברגה וקידוח ע”י תמיכה בשגרות קידוח או ע”י 
ניפוק תוכנית G-Code מפורטת.

עדכון חומר הגלם בעיבודי חריטה 
וכרסום

תוכנת SolidCAM דואגת לעדכן את חומר הגלם בכל תהליך 
עיבוד החלק. עדכון חומר הגלם מתבצע עבור מחרטות מסוגים 

שונים, החל במחרטה עם שני צירים ועד למכונת כרסום-
חריטה מתקדמת מרובת צירים וספינדלים.

במכונת כרסום-חריטה מתקדמת עם ספינדל משני, נתוני 
חומר הגלם מתעדכנים ברצף גם כשהחלק עובר מספינדל 
ראשי למשני. כל עיבוד שיוגדר לאחר מכן בספינדל המשני, 

יזהה את חומר הגלם באותו מצב בו הוא עבר את הספינדל 
הראשי וכך נוצר רצף שיבוב יעיל.

מסלול הכלי לוקח בחשבון את כלי החיתוך, את מחזיק כלי, 
ואת חומר הגלם שעובד קודם לכן, על מנת למנוע התנגשות 

ולצמצם תנועות סרק באוויר.

התוכנה מספקת ספריות סטדנרטיות של אמצעי דפינה וגם 
מאפשרת הוספת אמצעי דפינה ייחודיים.

עיבודי חריטה מתקדמים

עיבוד Balanced Roughing: עיבוד חריטה גס לחלקים  ◀
ארוכים וגדולי קוטר עם שני כלים שעובדים בו זמנית או 
ב-Trailing Mode )כאשר הכלי העליון מקדים בעבודתו 

את הכלי התחתון(

גידוע זוויתי )Angled Grooving(: עיבוד גידוע חיצוני או  ◀
פנימי בגיאומטריות משופעות, בכל זווית נתונה

המשתמש מגדיר את מסלול כלי החריטה ע”י נקודות או  ◀
עקומות, ללא תלות בחומר הגלם או במודל המעובד

חריטה סימולטנית ב-4 צירים: חריטת עקומה ע”י שימוש  ◀
בציר רביעי על מנת לכרסם אזורי Undercuts בפעולה 

אחת בלבד

◀  :)Multi-Turret Synchronization( תזמון רב צריחי
אפשרות מועילה במיוחד לתזמון בין הצריחים, בעזרת 

טבלת העיבודים וזמני העיבוד

חריטה
מודולת SolidCAM לחריטה יעילה 

ומהירה
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בשוק ה-CNC  של ימינו, יש דרישה הולכת וגוברת למכונות 
שמסוגלות לבצע מספר משימות במקביל. מכונות רב 

  )Spindles( משימתיות מסוג זה כוללות מספר ספינדלים
ומספר צריחים )Turrets(. חומר הגלם מעובד במספר שלבים 

ומועבר אוטומטית מספינדל קדמי לאחורי, על מנת לסיים את 
החלק משני צידיו.

יש שימושים רבים למכונות כרסום-חריטה משולבות והן 
מאפשרות גמישות ויכולות רבות שאינן קיימות במכונות 

אחרות. מכונות אלו כוללות תמיכה בצירי C ,Y ,B, צריח עליון 
ותחתון וגם בשני ספינדלים או יותר. 

הטכנולוגיה המתקדמת של SolidCAM תומכת בתכנות של 
מכונות רב משימתיות, כוללת כלים יעילים, קלים ללימוד 

ושימוש, ומשיגה גמישות ויכולת קונפיגורציה מקסימליות.

השימוש בהתקנים כמו עוקץ, מגש לחלק, ספינדל משני,  ◀
 X ,Y ,Z ,C ציר לינארי או צריח מסתובב, יחד עם הצירים

ו-B הפך כבר מזמן לסטנדרט בתחום. בסביבת עבודה 
 SolidCAM ,מורכבת זו, בה יש סכנה גבוהה להתנגשויות

הופכת את התכנות של מכונות אלו לפשוט ובטוח 
ומשתמשת בסביבת עבודה אחידה לעיבודי החריטה 

והכרסום.

המודולה המתקדמת של SolidCAM לכרסום-חריטה,  ◀
משלבת תמיכה בתכנות עם מספר צריחים וספינדלים, 
תזמון צריחים וסימולציית מכונה מלאה, בחבילה אחת 

מושלמת. 

המודולה כוללת את כל העיבודים לכרסום וחריטה  ◀
ועיבודים עם המודולה המהפכנית iMachining. כמו 
כן, אפשר להגדיר התקנים נוספים במכונה כדי לבצע 

סימולציה לבדיקת התנגשויות בין העובד לכל התקן 
במכונה.

תכנות פשוט ויעיל למכונות כרסום-חריטה 
CNC מורכבות, מרובות צריחים וספינדלים

מודולה מתקדמת 
לכרסום-חריטה משולב

סימולציית מכונה במודולה 
המתקדמת לכרסום-חריטה

המודולה המתקדמת של SolidCAM לכרסום-חריטה, 
מספקת סימולציה קינמטית מלאה של כל עיבודי הכרסום 

 .CNC-והחריטה וכל הרכיבים וההתקנים של מכונת ה
הסימולציה מציגה בדיקת התנגשויות בין חלקי המכונה, 

חומר הגלם, אמצעי הדפינה ומחזיקי הכלים.

הסימולציה תומכת בצורה מלאה בכל מחזורי החריטה 
)Cycles( ומציגה בתצוגה גרפית אמיתית את רכיבי המכונה 

וההתקנים, וכך הסימולציה מספקת למשתמש את הביטחון 
הדרוש לייצור החלק במכונה.

מעבר של חלק בין ספינדלים

שימוש בפקודות MCO מאפשר למשתמש העברה חלקה 
של החלק בין הספינדלים, תוך שימוש בפונקצית הבקרה של 

המכונה.

)MCO( Machine Control Operation

 M-Code מאפשרת למשתמש להגדיר סדרת פקודות MCO
ו-G-Code, בעזרתה שולטים על התקני המכונה, בזמן ייצור 

החלק. פקודות אלו שולטות על המכונה ומפעילות אפשרויות 
שונות והתקנים שונים כמו למשל: פתיחה או סגירה של 

אמצעי הדפינה, הפעלת נוזל קירור או אוויר, הזזת התקן לכל 
מקום במרחב המכונה, הזזת החלק מספינדל אחד למשנהו 

ועוד. 

 iMachining
בכרסום-חריטה

בחלק כרסום-חריטה, 
שימוש בעיבודי 

iMachining 2D & 3D
מקצר משמעותית את זמן 

התכנות ואת זמן הכרסום. 
כמו כן, ל-iMachining יש יתרון משמעותי בהפחתת כוחות 

החיתוך, ביטול רעידות )Vibrations( ושחיקת יתר של הכלים 
גם כאשר מדובר במצבים בהם מחזיק חומר הגלם אינו קשיח 

מספיק.

 תכנות פשוט למכונות 
כרסום-חריטה מורכבות

תוכנת SolidCAM לא רק מספקת כלי תכנות למכונות 
כרסום-חריטה מורכבות, אלא היא גם מפיקה מהם את 

המירב ע”י ניהול נכון של שארית החומר בין כרסום לחריטה, 
והתוצאה היא מסלולי כלי יעילים, וזמני עיבוד קצרים.

 Machine ID

דרך Machine ID מגדירים 
את היכולות הקינמטיות 

והפונקציונאליות של 
המכונה, וכך התוכנה יכולה  
לתמוך בקלות וביעילות בכל 
מכונות החריטה והכרסום: 
מהפשוטות ועד המורכבות 

ביותר. 
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מודולה חדשה להגדרת בית ולמדידת 
חלק תוך כדי תהליך הייצור

Solid Probe

SolidCAM של Solid Probe מודולת

SolidCAM מציגה את Solid Probe, מודולה חדשה של
SolidCAM להגדרת בית ולמדידת החלק. המודולה 

משתמשת בכלי מדידה )Probe( בזמן תהליך הייצור על מנת 
להגדיר את מערכת הצירים הראשית )בית( ולמדידת חלק תוך 

 כדי תהליך הייצור. 

סימולציית המכונה של SolidCAM, מציגה את כל תנועות כלי 
הגדרת ביתהמדידה וכך נמנע נזק אפשרי לכלי המדידה.

מודולת Solid Probe נותנת פיתרון פשוט לקביעת הבית, 
ע”י שימוש ב-16 שגרות שונות, ובכך מחליפה את ההגדרה 

הידנית של הבתים.

Cycles-תצוגה של תנועות ה

מודולת Solid Probe משתמשת באותן הגדרות גיאומטריות 
של עיבודים ב-2.5 צירים ונותנת שליטה מלאה בסיבולות 

)Tolerances(, אפשרויות מיון שונות ותצוגה של תנועות כלי 
המדידה. 

שילוב בין כרסום ומדידה

פעולות המדידה משולבות יחד עם פעולות העיבוד 
ומשתמשות באותן הגדרות גיאומטריות של המודל. שינויים 

במודל מתעדכנים אוטומטית גם בעיבודים וגם בפעולות 
המדידה.

מדידת חלק בזמן תהליך הייצור

מודולת Solid Probe מאפשרת מדידת החלק במכונת 
ה-CNC בזמן תהליך הייצור או בסיומו, ללא צורך בהעברת 

החלק למכונת CMM, ומנפקת פלט המשווה בין מידות החלק 
הנתונות לבין המידות שהתקבלו.

 Tool-תמיכה ב
Presetter

 .Tool Presetter-כוללת תמיכה ב Solid Probe מודולת

באופציה זו, המודולה בודקת את כלי הכרסום או החריטה 
בסוף פעולת שיבוב או לאחר החלפת כלי, וכך ניתן לאתר שבר 

כלי והתוצאה היא שיבוב בטוח.

היתרונות של Solid Probe הופכים 
אותה למודולה הכרחית לכל מפעל 

שמשתמש בכלי מדידה:

הגדרת בית קלה ◀

מדידת חלק בזמן תהליך הייצור ◀

◀  Tool Presetter-תמיכה ב

בחירה פשוטה של הגיאומטריה מהמודל ◀

◀ )Probe Cycles( תמיכה במגוון רחב של שגרות כלי המדידה

תצוגה של כל תנועות כלי המדידה ◀

תמיכה בבקרי מדידה שונים ◀
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 – SolidCAM 
CAM-החברה המובילה בתחום ה

SolidCAM נוסדה ב-1984 וצברה מעל 30 שנות ניסיון 
 .CAM בפיתוח ויישום תוכנות

  CAD-עם תוכנות ה SolidCAM אסטרטגיית השילוב של
המובילות SolidWorks ו-Inventor, הובילה לגידול מרשים 
בחברה ומיצבה את SolidCAM כחברת התוכנה המובילה 

בתחום הייצור.

 Gold היא בעלת מעמד SolidCAM
 SolidWorks של חברת Certified Partner
מאז שנת 2003 והיא מספקת שילוב מלא 

בחלון SolidWorks וקישוריות מלאה למודל 
.SolidWorks-ה

InventorCAM היא בעלת מעמד Certified Product של 
Autodesk Inventor והיא מספקת שילוב מלא בחלון 

.Inventor-וקישוריות מלאה למודל ה Inventor

SolidCAM היא חברה בצמיחה מתמדת והוכתרה ע”י 
CIMdata כחברת ה-CAM המתפתחת ביותר, חמש פעמים 

בשמונה השנים האחרונות.

SolidCAM היתרונות של

◀  CAM התוכנה נותנת פיתרון קל לשימוש, יעיל ושלם לשילוב
 ו-CAD, כולל תמיכה בכל יישומי הייצור:

iMachining 3D ,iMachining 2D, כרסום ב-2.5 צירים, 
כרסום מהיר של משטחים נבחרים )HSS(, עיבוד תלת מימדי 

מתקדם )HSM(, כרסום אינדקסיאלי ב-5 צירים, כרסום 
סימולטני ב-5 צירים, חריטה, כרסום-חריטה מתקדם, חיתוך 

Solid Probe-בחוט, ו

מודולת iMachining המהפכנית חוסכת 70% ויותר מזמן  ◀
הכרסום ומאריכה משמעותית את חיי הכלים

ה-Wizard הטכנולוגי של iMachining קובע אוטומטית את  ◀
מהירויות החיתוך האופטימאליות, בהתחשב במסלולי הכלי 

ובמאפייני חומר הגלם, 
המכונה והכלי

◀  iMachining-שימוש ב
מייעל את פעולות 

הכרסום וחוסך זמן 
ועלויות במידה שלא 

תיאמן! לקוחות 
SolidCAM ברחבי העולם 

שרכשו את מודולת 
iMachining נהנים מחיסכון עצום!

רשת SolidCAM העולמית

צוותי המכירה והתמיכה של SolidCAM, יחד עם רשת 
המפיצים הפרוסה ב-50 מדינות, מספקים ללקוחות החברה 

את התמיכה הטכנית הטובה ביותר ואת ההתאמות הנדרשות 
.)Post-Processor( בממשק לשפת המכונה

SolidCAM לקוחות

לחברת SolidCAM בסיס לקוחות רחב עם למעלה מ-19,000 
התקנות בתחומים של ייצור מכני, אלקטרוניקה, רפואה, 

מוצרי צריכה, תכנון מכונות, תעשיית התעופה והרכב, 
תבניות, כלים ומבלטים ואבי טיפוס.

בין לקוחות SolidCAM נכללים בתי מלאכה, חברות הנדסה 
וייצור, חברות תעופה ורכב ומוסדות לחינוך טכנולוגי.

SolidCAM Professor

באתר שלנו תוכלו למצוא מגוון רחב של שיעורים מוקלטים 
המסבירים ומדגימים פונקציות שונות של התוכנה. השיעורים 

זמינים לצפייה ללא הגבלה.

www.solidcam.com/professor

http://www.solidcam.co.il/index.php?id=267

SolidCAM סמינרים שבועיים מבית

SolidCAM מקיימת מדי שבוע סמינרים המיועדים ללקוחות 
קיימים של החברה וללקוחות פוטנציאליים. אנו מזמינים 
אתכם להצטרף אלינו לאחד מהסמינרים השבועיים שלנו 
)בעברית או באנגלית(. הסמינר הוא מקוון ובמהלכו ניתן 

לשאול שאלות ולקבל תשובות במקום.

 סמינרים בעברית:
http://www.solidcam.co.il/index.php?id=366 

 סמינרים באנגלית:
www.solidcam.com/webinars 

SolidCAM בפייסבוק

הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו כדי להישאר מעודכנים מדי יום 
בחדשות החברה, סיפורי לקוחות על iMachining, הקלטות 
של SolidCAM Professor, סמינרים קרובים, אירועים ברחבי 

העולם ושחרור גרסאות תוכנה.

www.facebook.com/SolidCAM

SolidCAM בערוץ יוטיוב

  SolidCAM הנכם מוזמנים לצפות בשיבוב חלקים עם
ו-iMachining  ביוטיוב. 

www.youtube.com/SolidCAMiMachining

    

    

קידמה
סיבובי כוש
פסיעת צד

פסיעת עומק

חישוב אוטומטי מלא של:

כלי
חומר גלם

אומטריה
מכונהגי

iMachining
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המקום הטוב ביותר לצפות בחיתוכים בשידור חי ולהיווכח 
SolidCAM ביכולות המרשימות של תוכנת

המרכזים הטכנולוגיים 
 SolidCAM של

 SolidCAM המרכז הטכנולוגי של
בגרמניה

המרכז הטכנולוגי העיקרי שלנו ממוקם במשרדי החברה 
בשרמברג, גרמניה.

במרכז זה בודקים את כל טכנולוגיות הכרסום, חריטה 
וכרסום-חריטה ומדגימים אותן על המכונות המתקדמות 

ביותר:

Hermle C30 לחיתוך ב-5 צירים ◀

DMG NTX 1000 לכרסום-חריטה עם ציר B עליון, צריח  ◀
תחתון וספינדל משני

SolidCAM בודקת בסביבת עבודה מעשית את כל 
הטכנולוגיות המתקדמות ביותר שלה, כולל המודולה 

המהפכנית iMachining, כרסום סימולטני ב-5 צירים, 
וכרסום-חריטה מתקדם.

לקוחות ומפיצים משתתפים בהדרכות ומפיקים תועלת 
מהניסיון המעשי המצטבר של החברה. 

 .SolidCAM תוצר איכותי בפחות זמן – זו הסיסמא של

 SolidCAM המרכז הטכנולוגי של
בארה”ב

המרכז הטכנולוגי בארה”ב ממוקם במשרדי החברה בניוטון, 
פנסילבניה.

במרכז הטכנולוגי בארה”ב, SolidCAM מדגימה את יכולות 
הכרסום המרשימות של התוכנה בעזרת מכונת כרסום 

HURCO VM10i. כך אנו מראים ללקוחותינו את כל היתרונות 
של מודולת iMachining המהפכנית, HSS, HSM ועוד – 

בסביבת עבודה המדמה בית מלאכה.

חדרי לימוד צמודים משמשים את לקוחותינו להדרכות 
מעשיות.

בואו לצפות בחיתוך חלקים בשידור 
 חי מהמרכזים הטכנולוגיים 

SolidCAM של

 הנכם מוזמנים לצפות בשידור חי בחיתוכים של
iMachining 3D ,iMachining 2D ושל טכנולוגיות כרסום-

 חריטה מתקדמות. היכנסו עוד היום לאתר החברה והירשמו.

www.solidcam.com/webinars

המקום הטוב ביותר לבחון את 
הטכנולוגיות המתקדמות שלנו

SolidCAM בודקת את הטכנולוגיות המתקדמות ביותר של 
התוכנה במרכזים טכנולוגיים אלה, הפזורים ברחבי העולם. 

לקוחות החברה מקבלים הדרכה על התוכנה והדרכה מעשית 
בתחום הייצור.
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