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NX CAM за Deckel Maho Gildemeister 
 
DMG и Siemens доставят в един пакет всичко необходимo за ефективно производство с цифрови 
машини! От идеята на програмиста, реализирана в Siemens NX CAM и потвърдена чрез 
симулацията 1 : 1 с DMG Virtual Machine, до реалния детайл в метал - Вие получавате максимална 
производителност и реалистична симулация на процеса – без брак, доработки и загуба на 
машинно време! 
 
Акценти 
 Симулация на обработките 1 : 1 чрез DMG Virtual Machine 
 Тясна интеграция на  DMG Virtual Machine със Siemens NX CAM 
 Най-висок клас CAM система за струговане и фрезоване 
 Перфектно настроен пост процесор 
 Експорт на пълната информация за обработката от NX CAM към DMG Virtual Machine 
 Максимална продуктивност на вашата DMG машина 
 Времето за обработка може да бъде предвидено с точност до секунда 

 
DMG Process chain съдържа: 

 DMG Virtual Machine 
 Siemens NX CAM  
 Интерфейс  за удобно прехвърляне на данни от Siemens NX към DMG Virtual Machine 
 Пост процесор за интерпретиране на NC програмите към DMG управляващ код 

 
DMG  Virtual Machine  – Ефективност, скорост, сигурност  

DMG Virtual Machine e софтуер, който интегрира геометрия, кинематиката, динамиката, и всички 

NC и PLC функции на вашата реална DMG машина в 

3D CAD модел за компютърна симулация на 

производствения процес. Като програмирате и 

симулирате с вашата DMG Virtual Machine, вие 

еднозначно намирате оптималния път към 

изпълнение изискванията на възложителя - с най-

подходящата екипировка, с най-високото качество и 

с най-краткото време за обработка. Избягването на 

колизии и симулирането на всички функции на 

реалната машина не само ви гарантират на-висока 

степен на сигурност при планиране и разработка, но ви 

предлагат и нови перспективи за обучение на персонала. 

От идеята до реалното производство: 

• Висока сигурност на процеса с DMG и Siemens 
• CAM с най-новите технологии за струговане и фрезоване 
• Перфектно настроен пост процесор 
• Експорт на всички данни свързани с обработката от NX CAM към DMG Virtual Machine 
• Прецизна машинна симулация чрез интегриране на оригиналните  PLC и NC 
• Максимална възвращаемост чрез намаляване на времето за настройки и програмиране. 
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1. От идеята до чертежа 
Новият детайл вече е скициран на хартия или е само визия, но за започване на производството 
трябва да преминем няколко препятствия. Най-добре е да го направим бързо и сигурно! DMG и 
Siemens ви дават нужните софтуерни решения. 
 
2. Програмиране с  NX CAM от Siemens PLM Software 
В Siemens NX CAD среда, вие сте създали вашият детайл с точната му геометрия. Следващите 
корекции са възможни директно в CAM  модула. Siemens NX CAM поддържа всички 
производствени стратегии за вашата DMG машина включително фрезоване, пробиване, 
струговане, 5-осови обработки. Синхронизираното проектиране на траекторията води до 
изключително качество на повърхнините,  позволявайки бързото получаване на NC програми. 
Посредством DMG Virtual Machine вие можете да планирате и проверите идеалната позиция, 
коректното закрепване на виртуалната работна маса още от самото начало.  Актуалните данни за 
инструментите и нулевите точки са „вградени“ като геометрия в заготовките и закрепващите 
приспособления. Това позволява значително редуциране на времето за настройка на машината и 
максимална сигурност. 
 
3.  Симулация с  DMG Virtual Machine 
Вследствие на импорта на NC програмата и всички 3D оперативни ресурси от NX в DMG Virtual 
Machine, всички функции на NC и PLC могат да бъдат тествани и проверени.  Вие вече можете 
предварително да видите как вашата обработка ще бъде изпълнена в производствения участък.  
 
Анализ за изпълнимостта – сигурен начин за по-голяма възвръщаемост 
Посредством DMG Virtual Machine, вие можете да планирате и проверявате всички ваши 
производствени разработки и процеси с абсолютна точност. След симулация сте сигурни че 
вашата NC програма ще работи прецизно на вашата DMG машина. Виртуалната PLC среда прави 
достъпни всички машинни функции. Заложеното машинно време вече не е фиктивно, а 100 % 
точно. 
 
Начално и периодично обучение  - вече без ползване на реална машина 
Начално и периодично обучение – В DMG Virtual Machine са налични всички NC функции – вкл.  
обработващи цикли, G-функции и параметрично програмиране. Така всички възможности на 
Вашата машината могат да бъдат научени и разбрани с лекота. Всички действия са аналогични 
при виртуалния и реалния DMG Control Panel. 
 
4. Производство с DMG машина 
 
Нищо не може да попречи на реализирането на вашата идея на вашата DMG машина. Вие 
обработвате вашия детайл на DMG машината като използвате най-модерните технологии за 
обработка и проверка както обикновено. Със Siemens и DMG, сега вие можете да сте много по-
печеливши, сигурни и бързи! 
 
5. Първокласна поддръжка от DMG и SIEMENS 
 
Вие вече не сте сами в решаване на комплексните предизвикателства на цифровите иновации. 
Сервизните експерти на Полимета-С и SpaceCAD ще ви помагат да решавате всеки технически 
проблем – бързо и на експертно ниво!  
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