EDGECAM WORKFLOW

GØR DET NEMT AT PROGRAMMERE MED EN
SIMPEL 5-TRINS MODEL
Den simple 5 trins programmering giver fordelene ved CAM
samtidig med at programmeringstiden reduceres markant
Edgecam Workflow er bygget op omkring
strategier og features.

“Grundet workflow er Edgecam i min
optik langt mere brugervenligt i dag end
f.eks. Mastercam. Generelt oplever jeg at
det er nemmere for mine elever at bruge
end andre CAM programmer.”
Henrik Gustavson
Syddansk Erhvervsskole i Vejle

Ved hjælp af den automatiske Feature Finder,
analyserer Edgecam selv solid-filen og tilfører de
givne features.
Herefter kan Edgecam selv generere
værktøjsbaner ud fra førnævnte features og
derved meget hurtigt komme frem til en færdig
NC-kode.
Denne simple metode bevirker, at det er meget
nemt komme i gang, selv for helt nye brugere.

RELATEREDE PRODUKTER
•

Edgecam Milling
Funktionaliteten i Edgecam
Milling gør det nemt at
programmerer i 2D modeller
(Wireframe) og 3D modeller
(solider), til en lang række af
værktøjsmaskiner.

•

Edgecam Turning
Edgecam Turning indeholder
funktioner til en bred vifte af
maskiner. Herunder 2-aksede
drejebænke, drejebænke med
C/Y-akse og/eller
sub-spindel og
Mill/Turn-maskiner.
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EDGECAM WORKFLOW ER EN SIMPEL 5-TRINS PROCES
1.

File: Indlæs solid-fil

2.

Set-up: Sæt nulpunkt, tilfør råmateriale, fikstur og maskine

3.

Features: Edgecam finder features på soliden ved hjælp af den automatiske
Feature Finder

4.

Machining: Planning Board laver et forslag til rækkefølgen af bearbejdningen,
som selvfølgelig kan redigeres efter behov. Når rækkefølgen er
tilfredsstillende, godkendes dette, og Edgecam vil begynde at lægge
værktøjsbaner på.

5.

NC-Kode: NC-koden genereres

Ved at følge de 5 trin og hurtigt komme
frem til et færdigt program, er Edgecam
Workflow også et fantastisk værktøj til
eksempelvis prisberegning på emner,
da man hurtigt og enkelt kommer frem
til en bearbejdningstid på det
pågældende emne.
Ved hjælp af den tilhørende ToolStore
og ToolKits kan Edgecam Workflow
vælge netop dine oprettede værktøjer
fra værktøjsdatabasen og derefter
automatisk tilføre skæredata ud fra
værktøjstype og materiale.
Der skal med andre ord ikke længere
bruges tid på, at kigge i datablade fra
alverdens forskellige
værktøjsleverandører.
Edgecam Workflow er standard i
Edgecam.

HVEM ER EDGE TEAM

KONTAKT VORES SPECIALIST

Edge-Team er en af Danmarks
største leverandører af CAD/CAM helhedsløsninger og en virksomhed solidt på
markedet med over 12 års erfaring i at levere og supportere innovativt software
hos virksomheder i den industrielle branche.
Vi har et stærkt fagligt fundament, som eksperter i CAD og CAM.
Vores supportteam har erfaring med både software og brugen i praksis, hvilket
gør os til en unik samarbejdspartner, da vi kommer fra den samme verden.
Vi har tre hovedområder, som udgør vores DNA. 3 hovedområder, som er
afgørende for vores rolle som samarbejdespartner og bindeled mellem udvikling
og produktion:
Rådgivning & Udvikling - Support & Viden - Software & løsninger
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