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Vyzkoušejte naše 

SURFCAM je CAD/CAM systém urèený pro technologická pracovištì s následnou 
provázaností na CNC výrobu. Tento systém je naprogramován pro operaèní systém 
Windows®. Systém SURFCAM využívá výhod z toho plynoucích: široké rozšíøení 
platformy OS Windows, snadná obsluha, snadné osvojení, standardní hardware a další. 
SURFCAM umožòuje poèítaèovou pøípravu obrábìní 2D/3D CAD modelu (formy, 
zápustky, díly, elektrody atd.) od hrubovacích operací pøes dokonèovací operace až po 
zbytkové obrábìní. 

Systém SURFCAM obsahuje plnohodnotný 3D modeláø, který je schopen vytváøet 
jednoduché i složité díly. V návaznosti na modely je možné vytváøet jak technologické 
výkresy pro urèení polotovarù, upínaèù se všemi potøebnými kótami, tak kontrolní výkresy 
pro kontrolu již vyrobených kusù.  
V systému je možné zpracovávat (popøípadì upravovat) pøevzaté modely z rùzných 
pøenosových formátù nebo vytváøet vlastní modely od poèátku. 

SURFCAM umožòuje generování NC kódù pro rùzné typy strojù s následným 
postprocesingem pro rùzné øídicí systémy. Je možné generovat NC kódy pro 2,5 až 5osé 
frézky, soustruhy, drátoøezy, plasmu, vodní paprsek a další. Systém SURFCAM umožòuje 
ovìøovat dráhy nástroje a upozoròuje na pøípadné kolize s modelem èi upínacím 
pøípravkem. Proto je tento systém velice užiteèným pomocníkem na cestì pøi budování 
linky: MYŠLENKA - REALIZACE - VÝROBEK.

Sí� autorizovaných prodejcù dále nabízí a poøádá:
- školení systému SURFCAM
- setkání uživatelù SURFCAM a odborné semináøe 
- manuály, uèebnice a výuková videa v èeštinì
- podporu na všech úrovních od instalace pøes základní zaškolení až po plnou implemen-
  taci systému do výrobního procesu

K systému SURFCAM je možno zakoupit i roèní aktualizaèní servis. V jeho rámci uživatel 
získá všechny nové verze systému SURFCAM uvedené na trh v následujících 12 
kalendáøních mìsících, technický suport, HTML helpy, tutoriály a další.

CAD/CAM øešení! SURFCAM
PDO

je nyní souèást produktu 

Od verze SURFCAM 2005 je SolidWorks PDO (Part Design 

Only) integrální souèástí vyšších modulù systému SURFCAM.

Jedná se o modelovací èást dobøe známého systému 

SolidWorks. To znamená plnì parametrický objemový a 

plošný modeláø pro tvorbu dílù.

Vlastnosti:

- asociativita systému SURFCAM na data vytvoøená systémem 

  SolidWorks

- systémy SolidWorks PDO a SURFCAM nemusí být provo-

zovány na jednom pracovišti

Uživatelé SURFCAM Velocity 3-Axis a vyšší:

Ke každé licenci systému SURFCAM Velocity 3-Axis a vyšší je 

dodáván SolidWorks PDO zdarma.

Uživatelé SURFCAM Velocity 2-Axis a SURFCAM 3-Axis:

Ke každé licenci systému SURFCAM Velocity 2-Axis a 

SURFCAM 3-Axis je možné dokoupit SolidWorks PDO.  

Technologie TrueMill™ získala 
v roce 2005 prestižní ocenìní 
èasopisu Industry Week a samotné 
pøedstavení technologie probìhlo
mnoha renomovanými èasopisy 
s oznaèením, že se jedná o 
znovuzrozené obrábìní. 

V roce 2006 získala 
technologie TrueMill™ 
Cenu Mezinárodního 
strojírenského veletrhu
v Nitøe.

Technologie TrueMill™ 
získala v roce 2006 

Mezinárodního veletrhu
obrábìcích a tváøecích 
strojù v Brnì.

Zlatou medaili



                        Nová realita 
obrábìníve vysokorychlostním 

TrueMill™ (Tool Radius Uniform Engagement - konstantní vytížení nástroje) je nová patentovaná technologie generování dráhy
nástroje od americké firmy SURFWARE. 

V žádném pøípadì nelze øíci, že dráhy generované tradièním zpùsobem budou zapomenuty, ale s urèitostí lze øíci, 
že od teï existuje taková technologie, která jednoznaènì umožòuje mnohem produktivnìjší odebírání velkého množství
materiálu v kratším èase pøi prodloužení životnosti nástrojù.

Vlastnosti: 
- udržuje zvolený úhel styku nástroje s odebíraným materiálem (pøekrytí)
- vytváøí jedineèné teènì navazující pohyby v dráze nástroje
- pøepoèítává hodnoty posuvù dle provádìných pohybù

Výhody:
- zvyšuje efektivitu produkèního/sériového obrábìní
- urychluje odbìr velkého objemu materiálu z polotovaru, tedy hrubování
- umožòuje použít vyšší posuvy a otáèky pøi zvýšení životnosti nástroje a samotného stroje
- umožòuje bezobslužný provoz v pøípadech hrubování a obrábìní, již od prvního dílu z celé série (odlaïování)
- pøináší zvýšení produktivity jakéhokoliv stroje bez ohledu na jeho stáøí

celkový èas obrábìní

Ukázka obrábìní klasickým zpùsobem Ukázka obrábìní pomocí technologie TrueMill
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Nová strategie ve 3D hrubování

Jedním krokem od 3D hrubování pøes zbytkové hrubování až k pøeddokonèení s více nástroji, 
a to vše založené na technologii TrueMill™.

RapidRough™ je nová patentovaná strategie americké firmy SURFWARE. 

RapidRough™ vytváøí dráhu nástroje, která dokáže odstranit nepotøebný materiál s takovou produktivitou, jaké není 
možné dosáhnout jiným zpùsobem obrábìní. RapidRough™ navíc provádí zbytkové hrubování a pøeddokonèení pøed 

závìreèným obrábìním naèisto. S trochou nadsázky lze øíci, že dnes je možné v systému SURFCAM Velocity pomocí dvou operací, 
RapidRough™ a napøíklad 3D Offset, obrobit celý díl od hrubování až po dokonèení. Ze všech tìchto aspektù vyplývá, že 
SURFCAM Velocity nejen umožní zvýšit produktivitu obrábìní, ale navíc zjednoduší generování výsledných NC kódù.

Vlastnosti: 
- všechny vlastnosti uvedené u technologie TrueMill™
- definice více nástrojù v jednom kroku
- jednoduché a pøehledné uživatelské prostøedí

Výhody:
- všechny výhody uvedené u technologie TrueMill™
- jednotný ponechaný pøídavek po celém obrábìném tvaru
- hrubování, zbytkové hrubování a pøeddokonèení v jedné operaci na jedno zadání

Export/Import formátù
Pro komunikaci s jinými systémy je potøeba zajistit naèítání 
rùzných pøenosových formátù. SURFCAM umožòuje naèítání
tìchto standardních formátù: IGES, VDA, X_T/X_B, SAT,
STEP, CDL, CSF, DES, DXF, DWG, FST, NCA, SPA a vnitøních
formátù: SolidWorks SldPrt, SolidEdge PAR40 nebo PAR50, 
Catia Model, EXP, DLV nebo CatPart, ProEngineer PRT,
Unigraphics PRT a AutoCad Inventor IPT. Export je umožnìn
ve formátech: IGES, VDA, X_T/X_B, CDL, CSF, DES, DXF,
DWG, STL atd.

Verifikace je proces umožòující ovìøení dráhy nástroje pøed 
spuštìním samotného stroje. 
- kontroluje kolize nástroje s materiálem a upínacími pøípravky
- dokáže porovnat obrobený tvar s 3D modelem s možností 
  detekcí rozdílù
- provádí øezy na obrobeném tvaru, odmìøuje atd. 
Vzhledem ke skuteènosti, že proces verifikace zaruèuje 
bezkoliznost generovaných NC-kódù, tak se jedná o jeden
z významných prvkù, který urychluje a zefektivòuje výrobní
proces.

Jedním z dùležitých bodù je zálohování již provedené práce 
a to z nìkolika dùvodù. Jeden z nejhlavnìjších dùvodù je, 
že pøi návratu k zakázce po urèité dobì je potøeba vìdìt,
jak tato zakázka byla provedena, jaké byly použity nástroje,
posuvy atd. V systému SURFCAM staèí uložit soubor
(*.SCPRT) a tím je celá zakázka vyzálohována. Po 
opìtovném naètení *.SCPRT souboru je možné se dostat 
ke všem vstupním informacím, které lze modifikovat a
opìtovnì postprocesorovat. Tím se dá jednoduše obnovit
celá zakázka se zcela novými parametry.

Ukládání dat

 

x r /E po t Import

Verifikace

Integrální souèástí systému SURFCAM je rozsáhlá knihovna 
obsahující pøes 100 postprocesorù pro frézky, soustruhy,
drátoøezy a také 2 generátory postprocesorù. Tento systém
je "OPEN", což znamená, že je možné dodané knihovny
(postprocesory) editovat podle vlastních potøeb, èi dokonce
vytvoøit zcela novou knihovnu pro požadovaný øídicí systém.
V základní instalaci je možné instalovat postprocesory pro
øídicí systémy Heidenhain, HAAS, MEFI, Acramatic, 
Siemens, Fanuc, MoriSeiki, Hurco atd.

Postprocesing

V rif ka ee i c

www.rapidrough.czwww.truemill.cz



Nové technologie 

a strategie obrábìní 

v SURFCAM Velocity !!!

v CAD/CAM technologii

SURFCAM -Axis2

SURFCAM 2-Axis se hodí pro obrábìní rozmanitých 
rovinných tvarù vytažených do urèité hloubky (i se zadaným
úkosem), dále pro obrábìní "skøíòových" souèástí, a to jak
s použitím standardních operací, tak i operací založených
na technologii TrueMill™ dostupných pro modul 2-Axis.
Samozøejmostí je i generování 3D dráhy nástroje vedené
po 3D køivce. 2-Axis se používá pro vrtání (i pozicovací
vrtání v 5 osách), stružení, závitování a další "vrtací"
operace. Model je možné obrábìt z rùzných stran a tím
využívat indexaci otoèného stolu pro všechny typy obrábìní.
V tomto modulu lze využívat všechny typy obrábìní (vèetnì
vysokorychlostního - HSM) známé pro 2 a 2,5osé obrábìní,
s rùznými druhy nájezdù, zavrtávání a zbytkovým 
obrábìním.
Všechny typy obrábìní jsou ošetøeny proti kolizi nástroje
s materiálem.

SURFCAM soustružení

Modul SURFCAM Lathe (soustružení) umožòuje: 
soustružení po délce, soustružení èelní, zarovnání èela, 
závitování, soustružení zápichù, odpíchnutí se sražením
vnìjší hrany, vrtání dìr v ose obrobku a dále umožòuje
použít poháòané nástroje s využitím funkce 2-5osého
frézování. 

Sou t užens r í

2-Axis

SURFCAM -Axis4/5
SURFCAM 4-Axis je modul, který dokáže plynule øídit 4 
osy najednou. Nejèastìjším pøípadem je 3osá frézka 
s plynule øízeným otoèným stolem. Osa rotace stolu mùže 
být zvolena libovolnì, ale nejèastìji je osou rotace osa Z 
nebo osa X. Samozøejmì mùže být ètvrtou osou osa natá-
èecí hlavy frézky. 
V tomto modulu lze obrábìt obecné plochy, tvarové kontury
nebo promítat dráhy nástroje na tvarovou plochu. 
Nejèastìjší využití je pøi obrábìní vaèek nebo jiných 
rotaèních souèástí.

Modul SURFCAM 5-Axis umožòuje plynule øídit 5 os najednou. 
V systému SURFCAM je možnost nadefinovat rotaèní osu
a obrábìt "rozmanité" tvary. Pøíkladem pro 5osá obrábìcí
centra jsou stroje s otoèným stolem a výkyvnou hlavou nebo
s výkyvnou hlavou ve dvou osách. 
Toto je velmi výhodný typ obrábìní pøi tvorbì prototypù,
gravírování nebo zarovnávání rùzných plastových výliskù
z vyfukovacích forem, kde lze s výhodou použít funkci 5-Axis
Trim, která je dostupná již v modulu 2-Axis.

4/5-Axis

SURFCAM -Axis3

SURFCAM 3-Axis je nevíce využívaný modul, protože se 
hodí pro frézování rozmanitých 3D tvarù. Tento modul je
èasto používán pro výrobu forem na plasty, na lití kovù, na
výrobu tvarových zápustek, prototypovou výrobu atd. 
S výhodou lze ve 3osém modulu používat 2osý modul pro
obrábìní jednodušších èástí nebo pro prùbìžné optimali-
zování dráhy nástroje s následným obrábìním ve 3D. 
Systém dokáže kombinovat rùzné strategie obrábìní 
v závislosti na obrábìném tvaru a tím optimalizovat samotné 
obrábìní. V tomto modulu je možné využívat operace za-
ložené na technologii TrueMill™ a to operaci TrueMill™ 
a strategii RapidRough™.
V tomto modulu lze také použít rùzné nájezdy k materiálu,
rozdílné typy zavrtávání do materiálu a vysokorychlostní
obrábìní (HSM). Dále pak mùžeme pøi obrábìní využít
ponechání kladného pøídavku na modelu (pro následné
dokonèení) nebo zadání záporného pøídavku pro obrábìní
ofsetových modelù (elektrody s jiskrovou mezerou). I zde
jsou všechny typy obrábìní ohlídány proti kolizi nástroje
s materiálem a upínkami.

3-Axis
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