
Siemens NX CAM 

Един CAM за всички задачи и CNC машини във фирмата 

SIEMENS NX CAM Ви предлага знаителните предимства на високия клас CAM софтуер, при 

специално оптимизирани за Българските производители цени: 

 Програмиране на всяка CNC машина, робот и машина за метрологичен контрол

 Разширено програмиране на CNC машини с контролери SIEMENS 840D

 Механична обработка на 3D модели от SOLIDWORKS, Pro-E, Inventor, VISI, Top Solid

 Безпроблемна механична обработка по 5 едновременно управлявани оси

 Достоверна G-код симулация за производство без брак

 Експертна CAD/CAM система за CNC механична обработка на матрици

 Широк кръг оптимизирани, готови за работа пост-процесори, вижте тук:

http://www.spacecad.bg/media/attachments/2019/06/04/postprocessors-spacecad_short.pdf

Повече за NX може да намерите тук:  

NX CAM - http://www.spacecad.bg/proizvodstvo 

NX CAD - http://www.spacecad.bg/design  

Уверете се сами, тествайте директно и безплатно в „облака“ за 30 дни тук: 

Siemens NX CAM - https://trials.ias.plm.automation.siemens.com/nx-cam/ 

Siemens NX CAD - https://trials.ias.plm.automation.siemens.com/nx-coredesigner/ 
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SiemensNX CAM

Специално ценово предложение 

NX CAM – 3 оси + струг + ерозия + генератор на постпроцесори + 5 дни обучение! 

 Среда за асемблиране

 Проиграване и верификация на инструменталните пътища

 Управление на общо задвижване на кинематиката на машините

 Пробиване на отвори и поддръжка на цикли

 Експертно създаване на обработки чрез “Wizard

 Пост-процесиране

 Генериране на технологична документация за цеха

 Генериране на работни инструкции

 Инструментариум за редактиране на модели

 Транслатори (IGES, DXF/DWG, STEP, Pro/E, 2D Exchange, Parasolid)

 Редактор на пътя на инструмента

 Диалогова разработка на собствени пост-процесори

 2.5 осево фрезоване – грубо, профилно и лицево

 Фрезова обработка в граници

 Челно фрезоване

 Профилно рязане

 Груби и последващи фини фрезови обработки на комплексни детайли

 Много осево позициониране

 Пробиване на отвори

 Управление на задвижването на кинематиката на машината

 Цикли за измерване на детайла върху машината

 Шаблони за високо скоростно рязане (HSM)

 3 осево финишно фрезоване

 Фрезоване на повърхнини, вкл. по шаблони за гладкост

 Фрезоване на вдлъбнатини и ъгли

 Фрезоване за механична обработка на лица

 Генериране на NURBS изход към CNC контролери

 Много осево позициониране по всяка валидна машинна координатна система

 Струговане

 Проектиране на машинна траектория по елементи

 Поддръжка на машинни цикли за измерване

 Пробиване на отвори, вкл. чрез функции на Feature Based Machinng

 Wire EDM

Листова цена на SIEMENS: EUR 18 910 
Специална отстъпка за потребители в България – 40 %: EUR – 7 564 

Цена за потребители в България: EUR 11 346 

Вижте NX CAM в действие тук:  
https://www.youtube.com/results?search_query=siemens+nx+cam 

https://www.youtube.com/results?search_query=siemens+nx+cam
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