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EDGECAM 3D MILLING

EDGECAM TILBYDER INTUITIVE BRUGERFLADE
Gør programmering simpel for den nye bruger. Men der er ligeledes 
mulighed for mere omfattende værktøjbanekontrol, for mere  
avancerede krav til bearbejdningen.

Funktionaliteten i Edgecam fræsning gør det nemt at programmere i  
2D modeller (Wireframe) og 3D modeller (solider), til en lang række af  
værktøjsmaskiner, alt fra 2,5 akset fræsning til kompleks overfladebearbejdning 
på 3-5 aksede fræsemaskiner.

Edgecam kan problemfrit køre 4 & 5-akset simultan bearbejdning, både på 
Fræsning og Mill/Turn. Dette giver en lang række af muligheder inden for  
bearbejdnings strategier, hvis man har komplekse emner.

• 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.

• Edgecam Mill/Turn 
Programmeringen i dette høj 
risiko fyldte miljø er gjort enkelt 
og sikkert i Edgecam med et 
kombineret dreje fræs miljø.

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
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UDPLUK AF FEATURES:

• Tager automatisk udgangspunkt 

i råemnet

• Fjerne automatisk restmateriale

• Brugervenlige operationer

• Total værktøjsbanekontrol

• Brugervenlig brugerflade

• Probing

• Værktøjs bibliotek

• Bruger dokumentation

• 5-akset modul indeholder fuld 

maskinsimulation, visualisering 

af bearbejdning og kollision-

skontrol

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 af-
gørende for vores rolle som samarbejdespartner og bindeled mellem udvikling og 
produktion: Rådgivning & Udvikling - Support & Viden - Software & løsninger

Martin Lykke
Application Engineer
T 70 20 03 92

@ ml@edge-team.com

FÅ FULD 3D SIMULERING OG OVERFLADE BEARBEJDNINGSSTRATEGIER 

HVEM ER EDGE TEAM KONTAKT VORES SPECIALIST

I Edgecam får man en lang række 
intelligente bearbejdnings  
strategier, herunder Waveform 
Roughing. 

(Dynamisk fræsning) 
Cyklus tager selv højde for  
råmateriale, og laver en automatisk 
kollisionskontrol på emnet.

 
Derudover er der alle de slet strat-
egier man kunne ønske sig, hvad 
enten det drejer sig om simpel  
prismatisk geometri, eller strategier 
der giver mulighed for at opnå en 
meget kompleks 3D overflade.

Det er også muligt at projicere en 
lang række cyklusser fra 2D til 3D via 
Edgecams Projection cyklusser. 

3D SIMULERING 
 
Maskine Simulatoren tilbyder fuld 
simulering af bearbejdningspro-
cessen, samt forudse kollisioner 
mellem maskine, holderen, værktøj  
og derved hjælper dig til: 

• Undgå kostbare kollisioner

• Optimer bearbejdnings- 

processen

• Undgå dyre tests 

• Identificere områder hvor der er 

ubearbejdet materiale


