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EDGECAM TURNING

EDGECAM TURNING INDEHOLDER FUNKTIONER 
TIL EN BRED VIFTE AF MASKINER

Få en hurtigere og mere effektiv bearbejdning i din produktion 

Herunder 2-aksede drejebænke, drejebænke med C/Y-akse og/eller sub-spindel 
og Mill/Turn-maskiner. Nedre revolver, pinoldok og brille er selvfølgelig også 
understøttet.

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

• Edgecam Mill/Turn 
Programmeringen i dette høj 
risiko miljø er gjort enkelt og 
sikkert i Edgecam med et kombi-
neret 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

UDPLUK AF FEATURES:

• Reduceret programmeringstid

• Eliminerer programmeringsfejl og 

reducerer potentielt skrot

• Undgå kollisioner og derved dyre 

reparationer

• Fuld support af cyklusser

• Øger udnyttelsen af drejebænken

• Fremtræk af stang

• Stanglader

• Overførsel mellem spindler

• Synkron-drejning

• Balanceret drejning
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Beregningen af værktøjsbanerne 
tager desuden højde for platte,  
holder og tidligere bearbejdet  
materiale, samt resterende  
materiale. 

Derved mindsker risikoen for  
uønskede bevægelser og ikke kører 
unødvendige luft-spåner.  

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

Kim Andersen
Application Engineer
T 70 20 03 92

@ ka@edge-team.com

EDGECAM TURNING UNDERSTØTTER ALLE AKSE KONFIGURATIONER 
FRA DE MEST GRUNDLÆGGENDE 2-AKSET TIL EN MILL/TURN MASKINER

HVEM ER EDGE TEAM KONTAKT VORES SPECIALIST

Edgecam holder hele tiden  
restmaterialet opdateret  
(Update Stock) så man let og simpelt 
kun bearbejder hvor der er  
materiale. Selv ved overførsel  
mellem spindler følger  
restmaterialet med, så man hele 
tiden har det fulde overblik.  
 
Dette giver en meget nem og hurtig 
programmering, da Edgecam selv 
finder ud af start og slutpunkter i 
forhold til de steder som endnu ikke 
er bearbejdet.

Med Edgecam kan man let lave 
avancerede skrub og  
slet-bearbejdninger, herunder også 
Waveform Turning.  
Såfremt drejebænken tillader det, er 
det naturligvis også muligt at lægge 
avancerede fræsebaner på,  
på præcis samme måde som man 
ville gøre det i Edgecam Milling.  
 
Dette er med til at gøre Edgecam 
fleksibelt, da en fræse-programmør 
nemt ville kunne programmere til en  
drejebænk også. 


