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EDGECAM WAVEFORM

OPRETHOLD EN ENSARTET 
VÆRKTØJSBELASTINGEN MED WAVEFORM

Dynamisk fræsning, er en højhastigheds bearbejdningsteknik, der 
opretholder værktøjsbelastningen og temperaturen ved at sikre, at 
værktøjsindgrebet i materialet er konstant

• 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

“Waveform er rent win-win for os.  
Værktøjerne holder længere og man 
sparer meget tid pr. emne. Det har været 
en rigtig god investering for os.”

Kent Rasmussen, Boelbjerg ApSWaveform skrub-strategi sikrer at værktøjet bevæger sig dynamisk og vil  
automatisk undgå større indgreb i eksempelvis et 90 graders hjørne. Dette 
medfører også et mere jævnt slid på værktøjet og derved længere standtid. Både 
Feed, Speed og skæredybde er betydeligt højere end ved traditionel fræsning 
hvilket gør, at hele fræserens skær bliver udnyttet.

UDPLUK AF FEATURES:

• Reducerer cyklustid

• Forbedrer standtid 

• Bearbejder dybere og hurtigere

• Konstant værktøjsbelastning
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Edge-Team er en af Danmarks største 
leverandører af CAD/CAM helhedsløs-
ninger 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

Ønsket resultat

Traditionel værktøjsbane Waveform værktøjsbane

WAVEFORM-STRATEGI ER STANDARD I EDGECAM

Uønsket resultat

Når I starter med dynamisk 
fræsning, er det en god idé at finde 
ud af hvor hurtig jeres maskine reelt 
kan bevæge sig, og justere  
omdrejningerne og tilspændingen 
dertil.

Det er en god ide at alliere sig med 
enten jeres værktøjs leverandør eller 
folkene i supporten - for at opnå det 
bedste resultat.
Korrekte stål spåner bør have en
glat kant fra start til slut (se billeder).  
 
Ved stål, vil varmen blive fjernet 
sammen med spånerne og efterlade 
dem med en blålig brun farve. 

Ved dynamisk fræsning er det vigtige 
med de rigtige fræsere såvel som det 
holdende værktøj.

Ved den dynamiske fræsning  
anbefaler vi at bruge fræsere med 3 
skær, hele vejen op til 7 skærs fræsere.

Det kan derimod ikke anbefales at 
bruge Weldon holdere, da de gør at 
værktøjet ikke er centreret og det kan 
være problematisk når man benytter 
høje omdrejninger og en høj 
tilspænding.


