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2,5-osé frézování 3-osé frézování Víceosé obrábění CAMWorks VoluMill Soustružení Poháněné nástroje
CAMWorks Virtual 

Machine Drátové řezání

Výhoda známého uživatelského 
rozhraní SOLIDWORKS

Programování upínací otočné věže 
za méně než 10 minut

Bezkonkurenční kombinace pro maximální 
produktivitu obrábění

Zkraťte až o 90% čas programování

CAMWorks používá obrábění založené na vlastnostech útvarů. Tím, 
že jsou automaticky rozpoznávány vlastnosti útvarů, je eliminováno 
opakované programování stejných úloh a dochází tak ke zkrácení času 
programování až o 90%. CAMWorks zachytí a uloží vaše nejlepší postupy 
tak, abyste je mohli později využít jako součást znalostní databáze pro 
snadnější programování. S automatickým rozpoznáváním útvarů v systému 
CAMWorks a s rozsáhlou databází obráběcích parametrů (TechDB) budete 
programovat snadněji a obrábět rychleji než kdy předtím!

Kompletní podpora postprocesorů

Ve spolupráci s mnoha průmyslovými odvětvími vám nabízíme
to nejjednodušší a přitom nejkomplexnější řešení.

• postprocesory pro více než 2000 kombinací strojů a řídicích systémů 
  připravených k okamžitému použití
• CAMWorks obsahuje Universal Post Generator (UPG), který umožňuje 
  modifikovat existující a vyvíjet vlastní postprocesory
• APT CL formát poskytuje další možnost výstupu postprocesorů včetně formátů 
  DMG MORI APT CL a PostHASTE
• CAMWorks umožňuje využití správy nástrojů TDM pro aktuální přehled 
  o nástrojích

Použijte známé prostředí designu (SOLIDWORKS)
pro CNC programování bez potíží s převodem souborů.

Plně integrovaný do SOLIDWORKS
CAMWorks, který jako první mezi CAM systémy získal ocenění „GOLD PARTNER“
systému SOLIDWORKS, se řadí mezi nejúspěšnější CAM systémy 
na trhu. CAMWorks pokračuje v překonávání tradičních metod 
obrábění.  Stejně jako je parametrické modelování v programu 
SOLIDWORKS založené na útvarech, tak i CAMWorks využívá 
technologii rozpoznávání útvarů. Tato revoluční technologie CNC 
programování pomáhá uživatelům značně snížit čas programování 
z hodin na minuty, nebo dokonce i sekundy. Vzhledem k tomu, 
že CAMWorks je spuštěn přímo v uživatelském prostředí programu 
SOLIDWORKS (stejné intuitivní menu, nástrojové lišty a manipulace 
s modelem), tak si uživatel nemusí zvykat na odlišné prostředí, ale 
používá to, na které je běžně zvyklý.

CNC programování bez překážky

Obrábění založené na rozpoznaných útvarech
CAMWorks přináší intuitivní přístup pro programování dílu. Rozpoznává díl jako 
sadu obrobitelných útvarů, včetně 3D útvarů, a následně aplikuje vhodné strategie 
obrábění, které jsou v podniku přímo používány. 
CAMWorks má schopnost pracovat s údaji PMI (Product Manufacturing Information 
– informace o výrobcích) a volit vhodné strategie obrábění. Navíc CAMWorks může 
celý proces CNC programování automatizovat od začátku do konce s využitím 
vlastního rozhraní API (Application Programming Interface – Rozhraní aplikačního 
programování).

Zvyšte svoji výkonnost na stávajících strojích 3 krát až čtyřikrát

CAMWorks VoluMill – Produktivní obrábění
CAMWorks VoluMill je nejvyspělejší vysoce výkonná hrubovací technologie, která dnes 

nabízí kombinaci optimálních drah s maximálním odebráním materiálu 
co nejúčinnějším způsobem, abyste ušetřili čas a prodloužili životnost 

frézovacích nástrojů.
CAMWorks VoluMill prokazatelně zkracuje dobu obrábění až o 80% 

a  zvyšuje životnost nástroje až o 500%.

Ušetřete drahocenný čas v nástrojárně jedním kliknutím 
na správnou verifikaci G-kódu.

Simulace stroje a verifikace G-kódu

CAMWorks Virtual Machine umožňuje přehrát reálnou simulaci celého procesu obrábění.
Se správnou simulací G-kódu můžete kontrolovat aspekty jako jsou podprogramy,

celkovou logiku stavby programu a transformace souřadnic.
Toto standardní simulace CL dat neumožňuje.

Kromě ostatních úspor času umožňuje integrované prostředí strojní simulace v systému 
CAMWorks šetřit i čas, který běžně trávíte při nastavení

verifikace v samostatném systému.

Jak CAMWorks zvyšuje vaši produktivitu

Moduly systému CAMWorks

CAMWorks VoluMill produktivně 
obrábí složité geometrie

Simulátor G-kódu pomáhá 
zkracovat čas nastavení stroje


