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“דמיין לעצמך שלרשותך מאות מומחי CNC ו-CAM המנחים 
את יצירת מסלולי הכלי המדהימים של iMachining וקובעים 

“Wizard-את תנאי הכרסום האופטימליים של ה

iMachining הטכנולוגי הייחודי של Wizard-ה

זהו ה-Wizard הראשון והיחיד בתעשייה שמנפיק באופן אוטומטי  �
את מהירויות, עומק ורוחב החיתוך תוך הבטחת חיתוך מוצלח של 

חלק ראשון
שימוש בטכנולוגיית ״עומס כלי מבוקר״ מבטיח את היצמדות  �

מסלולי הכלי של iMachining לתנאי השיבוב הנקבעים ע״י 
   Wizard-ה

ה-iMachining Level Slider מאפשר למשתמש לבחור אחת  �
מתוך שמונה רמות של עוצמות חיתוך על מנת להתאים את 
העוצמה למצב האמיתי בשטח של אמצעי הדפינה, המכונה 

ודפינת הכלי   

חוסך 70% ויותר מזמן הכרסום �
מאריך דרמטית את חיי הכלי  �
ה-Wizard הטכנולוגי הייחודי )פטנט רשום( קובע אוטומטית  �

את מהירויות החיתוך האופטימליות בהתחשב במסלולי הכלי 
ובמאפייני חומר הגלם, המכונה והכלי  

 iMachining - ״מדהים מאין כמוהו!״  

כך אומרים לקוחות, יצרני מכונות CNC ויצרני כלים שהתנסו 
ב-iMachining, פטנט עולמי רשום, של חברת סולידקם. 

ה-iMachining המהפכני של סולידקם יעצים את רווחיות מכונת 
ה-CNC שלך ואת יכולת התחרות שלך. 

iMachining של SolidCAM היא מערכת ה-CAM היחידה שמייתרת 
את הצורך בניחושים ומספקת אוטומטית את המהירויות 

האופטימליות. 

שימוש ב-iMachining מייעל את פעולות הכרסום וחוסך זמן ועלויות 
במידה שלא תיאמן!

לקוחות iMachining בעולם נדהמים מהביצועים:

“iMachining WOW“ - Deka Reserach

“We‘re thrilled - it‘s just incredible“ - ProKASRO Mechatronics

“The cost savings are very big“ - Galander Medical

“Time saved is incredible“ - Mechanical Products

“Every day we don‘t use SolidCAM iMachining we are 
losing money!“ - Rotary Airlock

iMachining היתרונות הבולטים של   



“For fast material removal, iMachining blows my mind.”

Lars Waldeisen, Engineering Manager, Valley Machine & Engineering

Morphing spirals - בניגוד לספירלות פשוטות, 
iMachining מייצר ספירלה מורפית מתקדמת 

המתאימה את עצמה באופן הדרגתי לצורת 
הגיאומטריה של האזור המכורסם ומצמצמת למינימום 

תנועות סרק למיקום.

Moating - טכנולוגיית ה-Moating מפרידה איים 
מהסביבה ומחלקת שטחים בעלי צורות מורכבות 

לתת שטחים נפרדים על מנת למקסם את אחוז 
השטח המכורסם בעזרת ספירלות מורפיות ולהמעיט 

בתנועות סרק למיקום.

כרסום ללא תנועות מיותרות - כל מסלולי הכלי 
של iMachining חותכים אך ורק חומר שיש להסירו 

ולעולם לא אוויר. החל מתנועת הגישה הראשונה ועד 
לתנועת היציאה האחרונה, השימוש בייצוג תלת מימדי 

של חומר הגלם המעודכן דינמית, מוודא שכל תנועת 
כלי אכן מסירה חומר. 

טכנולוגיית ה-Smart repositioning מיושמת למיקום 
הכלי לתחילת החיתוך הבא, בגובה החיתוך, ורק כשאין 

.clearance-ברירה מתבצעת הרמה של הכלי לגובה ה

:iMachining מה הפלא שכולם מתפעלים- המאפיינים הייחודיים של מסלולי הכלי של

שיבוב חומרים קשים ללא תחרות
טכנולוגיית ״בקרת זווית המגע״ מגדירה את כיוון תנועת  �

הכלי בכל נקודה לאורך המסלול, תוך שמירת זווית המגע 
בתחום שנקבע ע״י ה-Wizard, ומאפשרת את יצירת הספירלה 

המורפית הרצויה תוך שמירה על עומס כלי קבוע
תהליך זה משיג את קצב הסרת החומר המקסימלי האפשרי,  �

בכל מצב נתון של משימת כרסום

ביצועים מדהימים עם כלים קטני קוטר
טכנולוגיית ״עומס כלי מבוקר״ שומרת על כוחות חיתוך  �

קבועים על הכלי ומונעת מכות הלם מכניות ותרמיות על 
הכלי ומגבירה את הדיוק

בקרה מדויקת של זווית המגע בפינות חדות מונעת  �
מצבים של עומס יתר על הכלי

iFinish 2D ועיבוד גמר iRest עיבוד גס משני
iMachining מספק פיתרון שלם לכרסום 2.5 צירים של חלקים  �

iFinish-ו ,iRest, iRough פרימזטיים, באמצעות פונקציות
ניתן להגדיר מספר פעולות iRest עם כלים בקטרים יורדים ובכך לקצר  �

באופן ניכר את זמן הכרסום
iFinish מתחיל בניקוי החומר העודף, פרט לשכבה דקה מסביב  �

לגבולות האזור, ואז מבצע מעבר סופי על כל הקירות בעומק מלא 
ובמהירות האופטימלית לגימור, ללא רעידות בפינות

iMachining לכרסום 4 צירים וחריטה כרסום משולב
תכנות של פעולות wrap ב-4 צירים  �

iMachining בשימוש טכנולוגיית
iMachining מתגבר בקלות על  �

בעיות חוסר קשיחות ויציבות דפינה 
במכונות כרסום חריטה משולב

הארכת חיי הכלי
טכנולוגיית ״בקרת פסיעת צד״ בהתאמה דינמית של היגש,  �

מפחיתה דרמטית את שחיקת הכלי ומונעת מצבים של החלקת 
הכלי ושחיקתו

ביטול מצבי עומס יתר ומכות הלם לכלי, מונע שברונים  �
ושחיקה מואצת

חיתוך בעומקים גדולים מפזר את העומס על רוב אורכו של  �
הלהב ומאריך בכך את חיי הכלי

הכרסום המהיר ביותר
תנאי שיבוב מבוקרים דינמית שומרים, על עומס כלי קבוע  �

המאפשר מהירויות חיתוך גבוהות ביותר וחיסכון זמן
שימוש מקסימלי בחיתוך ספירלי מגביר את קצב הסרת החומר �
iMachining מאפשר חיתוך עמוק יותר במהירויות אופטימליות �
מונע חיתוך אוויר והרמות כלי מיותרות �



UNBELIEVABLE?
Seeing is Believing! Visit us on: 
www.youtube.com/
SolidCAMiMachining 
and see our latest exciting videos.

3D MOLD
Material: 16MnCr5, 180 x 130 x 55  mm
Tool: Carbide Endmill 16 mm, 4 flutes
S max: 9141 U/min
F max: 4650 mm/min
Chip Thickness: Constantly 0.15 mm
Regular cutting time: 32 min
iMachining time: 4:51 min
Time Savings: 85 %

With iMachining, even on low-”

 performance machines, we can reach very

“high metal removal rates
Thomas Goedeke, Dreiling maschinen GmbH

 We have found all the claims for”

 iMachining to hold true for our applications

 in Dixon Surgical - incredible tool life,

 faster cycles, lighter cutting loads reducing

 vibration in poor workholding situations

 (mill-turn), and protection of small diameter

 cutters. The user interface is very clear and

 simple, and programming  iMachining is

“.faster than traditional strategies
Jay Dixon, Dixons Surgical Instruments Ltd., UK 

 The wait for iMachining was worth it. I”

 quoted a job to have about 9.5 hours of

 machine time, but with iMachining we

 can cut that time in half. At the end of the

“.day that is more money for the shop
  David Ramsey, Southern Machine, USA

CONNECTOR PLATE
Stock: 150 x 100 mm, Height: 30 mm 
Material: 16MnCr5 (1.7131) Steel 
Min. Radius: 1.5 mm 
Chamfer on all edges 
Regular cutting time: 25 min 
iMachining time: 9:30 min 
Time Savings: 62%

iMachining 3D הינה מערכת לכרסום מהיר של חלקים 
תלת מימדיים, כחלק ממשפחת מוצרי ה-iMachining של 

סולידקם.
iMachining 3D מספק תוצאות מדהימות בכרסום חלקים תלת מימדים. חוסך 

בשגרה 70% ומעלה מזמן הכרסום ויכול להגיע עד ל-90% חיסכון. 

iMachining 3D מפיק אוטומטית תוכניות CNC שלמות מוכנות להרצה על 
המכונה, עם תנאי שיבוב אופטימליים שמחושבים ע״י מערכת המומחה 

ה-Technology Wizard, לכרסום גס וביניים של חלקים תלת מימדיים תוך 
הבטחת True Scallop, כל זאת בפעולה אחת. 

בשילוב בין כרסום עמוק בירידה ובין כרסום חומר עודף חכם בעלייה במדרגות, 
יחד עם תכונת הכרסום האזורי ותנועות מיקום חכמות, iMachining 3D משיג 

את זמני הכרסום הקצרים ביותר בכרסום גס וכרסום חומר עודף של תבניות, 
חלקים תלת מימדיים מסובכים וכן חלקים פריזמטיים. 

:iMachining 3D תכונות בלעדיות של
הגדרת גיאומטריה בהצבעה בודדת על החלק �
כרסום גס של חלקים תלת מימדיים בעלי משטחים  �

עקומים וחלקים פריזמטיים, ללא תחרות
הסרת חומר בכל שכבה בתהליך אופטימלי בשימוש  �

iMachining 2D בטכנולוגיה המוכחת של
קיצור דרמטי נוסף של זמן הכרסום מושג הודות  �

ל-True Scallop Step Up ותכונת ה״כרסום 
האזורי״

קיצור דרמטי של זמן התכנות של חלקים  �
פריזמטיים

iMachining 3D מספק פיתרון שלם לכרסום  �
חלקים תלת מימדיים בשילוב עם פעולות גמר של 

HSM



www.solidcam.com

www.youtube.com/SolidCAMiMachining

“I can’t believe how quickly I was able 

to program with iMachining and then it 

milled so quickly and smoothly”
Tim Simpson, Valley Design, USA

אתה חייב להשיג את מסלול הכלי הטוב ביותר 
!iMachining שקיים. אתה חייב

iMachining לא רק מבטיח אלא גם מקיים את כל ההבטחות 
.CNC למהפיכה בעיבוד

קיצור זמני החיתוך ב-70% ויותר … 9

טכנולוגיית ״בקרת פסיעת צד״ לעומס קבוע על הכלי,  �
מפחיתה את שחיקת הכלי למינימום

מסלולי כלי ייחודיים כגון ספירלות מורפיות, מקצרים זמני  �
עיבוד

שימוש מקסימלי בחיתוך ספירלי מגביר את קצב הסרת  �
החומר 

כרסום עמוק בהרבה מהרגיל, במהירויות אופטימליות �
עיבוד מדוייק של שארית החומר - מונע חיתוך אוויר והרמות  �

כלי מיותרות
מסלולי כלי חלקים ומשיקים �

מאריך דרמטית את חיי הכלי 9

תומך בחיתוך של שארית החומר ובחיתוכי גמר 9

ה-Wizard הטכנולוגי הייחודי מחשב אוטומטית את תנאי  9
השיבוב 

9 CAM-התוצאות המדהימות ביותר בתחום ה

iMachining היא מודולת ה-CAM המהפכנית של סולידקם. 

סולידקם מספק את הפיתרון השלם לייצור, עם אינטגרציה מלאה 
:CNC-ועם תמיכה בכל טכנולוגיות ה SolidWorks-ב 

�  iMachining 2D & 3D
כרסום 2.5 צירים �
HSS- כרסום מהיר למשטחים �
� 3D כרסום מהיר -HSM
כרסום רב פנים אינדקסיאלי �
כרסום 5 צירים סימולטני �
חריטה �
כרסום חריטה מתקדם �
� )Wire EDM( חיתוך בחוט
� Solid Probe

מודולה מתקדמת לחריטה כרסום משולב 
למכונות CNC מרובות ספינדלים וצריחים


