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EDGECAM 5-AKSET BEARBEJDNING

INTRODUKTIONEN TIL 5 AKSET ER GJORT LET, 
MED EDGECAM’S 5 AKSEDE VÆRKTØJER.

Med Edgecams maskinsimulering kan du med ro i sjælen afvikle 
komplekse programmer, på dit bearbejdningscenter.

• 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.

RELATEREDE PRODUKTER

“Vi har haft Edgecam i over 10 år og vi 
bruger det til alt. De personer der mener 
det er nemmere at hånd programmere og 
ISO programmere end at bruge Edgecam 
har noget at se frem til.”

Kent Rasmussen, Boelbjerg ApS

Edgecams “easy to use” mentalitet skinner også igennem i den 5 aksede afdeling.
Edgecam er derfor også det rette valg, uanset om du måtte være i fly-, bil- eller 
Olieindustrien. 
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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

Stefan Juul Møller
Application Engineer
T 70 20 03 92

@ sm@edge-team.com

HVEM ER EDGE TEAM KONTAKT VORES SPECIALIST

4 og 5 akse simultan bearbejdning tilbyder vigtige  
fordele i forhold til den konventionelle 3-akset  
bearbejdning:

• Reduceret cyklustid ved bearbejdning af komplekse  

komponenter i en enkelt setup.  

Desuden opretholdes tolerancerne bedre, da man 

slipper for flere opspændinger.

• Forbedret overfladekvalitet og forlænget levetid på 

værktøjer opnås ved, at orientere værktøjet optimalt på 

emnet hele tiden.

• Bedre muligheder for underskæringer og dybe lommer 

- gennem at vippe/tilte værktøjet eller komponent.

Edgecam tilbyder en bred vifte af 4 & 5 akset strategier 
til solid og surface bearbejdning.  

Edgecam har gjort det lettere at bruge med det  
operationelle interface og stadig have fuld kontrol ved de 
højere krav, så som:

• SWARF bearbejdning

• 5-akset efterbehandling på tværs af overflader med 

kontrol over lead/lag og hældningsvinkler.

• Fuld understøttet af alle gængse værktøj profiler, her i 

blandt lollopopcutters

• Bearbejdningsstrategier der er nemme at bruge og 

maksimere produktiviteten og kvaliteten

5 AKSET BEARBEJDNING ER HVERDAG I PRODUKTIONEN, SAMT ER  
HØJTEKNOLOGISKE MASKINER MERE OVERKOMMELIGE AT INVESTERE I


