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Интегрирани CAD/CAM/CAE и PLM решения „от край-до край“
 
СпейсКАД ООД, фирма от ДАВИД Холдинг АД, e основана през 1996 година и специализирана в доставка на 
софтуерни решения и професионални услуги за инженерна автоматизация.  Ние предлагаме доказани 
CAD/CAM/CAE и PLM решения на SIEMENS и други партньори, гарантиращи ефективно проектиране, ускорена 
техническа подготовка и оптимално управление на производства с CNC машини. 
 
В една единствена информационна система и с един единствен източник на данни, производителите са 
способни да утвърждават инженерни изменения и да ги доставят до CNC контролерите в производството за 
броени минути за драстично съкращаване на сроковете до пазара и редуциране на себестоността на 
продуктите. 
 
Интегрираните решения на SIEMENS PLM software предоставят завършени решения за целия развоен 
процес, техническа подготовка, програмиране на машини с CNC и активно измерване на качеството.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAD/CAM/CAE и PLM продукти  и решения
 
• SIEMENS NX  - мощно напълно интегриранo CAD/CAM/CAE решения от висок клас 
• SIEMENS Solid Edge  - достъпна 3D CAD/PDM система за малки и средни фирми 
• SIEMENS NX CAM – първата CAM система, която може да управлява Вашите CNC машини за 

             достигане на тяхната максимална производителност  
• SIEMENS FEMAP – пълно решение за инженерна симулация и оптимизация с FEM/FEA анализи 
• SIEMENS Teamcenter –  водеща PLM  платформа за управление на проекти при въвеждане в 

             производство (NPI), инженерни изменения и продуктови данни 
• Siemens Tecnomatix - логистична оптимизация на материални потоци, автоматизация на производствени 

процеси, програмиране на роботизирани участъци,  вариационене толерансен анализ, планиране и 
управление на процедури за активно измерване за качеството 

• ESI Group – симулация и оптимизация на продуктови характеристики, технологични процеси и 
инструментална екипировка за леене на метали

• QForm 3D -  симулация на процеси и оптимизация на технологии за коване и екструдиране
• QUINX MES -  решения за разпределено мрежово управление на CNC машини (DNC), събиране на 

производствени данни за машинно натоварване и ефективност (MDC), и разширено планиране и 
проследяване на |CNC производство. 

• ZUKEN Cadstar – доказано решение за проектиране на електронни схеми и производство на печатни 
платки  
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Софтуерни решения и инженерни услуги за разработка на продукти 
 
SpaceCAD предлага софтуерни решения и професионални инженерни услуги за дизайн, оптимизация и техническа 
подготовка за производство на иновативни продукти:

• Разработка на продукти и документация за производство 
• Дигиталнаи симулация и оптимизация 
• Проектиране на оптимални технологии и инструментална 

екипировка за производство 
• Подобряване на съществуващи изделия - олекотяване, 
• функционални параметри и др. 
• Технологии за производство върху машини с ЦПУ
• Пост-процесори и симулационни 3D модели за CNC обработки

 
Потребители на инженерните услуги на СпейсКАД са водещи български и международни инженерни и 
производствени компании, в това число CERN Genève, Thales Rail Signaling Solutions, Aachen Massinen Bau , Andreas 
Kuferath GmbH, Saigon Ship Industry Corporation, ВАПТЕХ Плевен,  Металик Стара Загора и много други.    
 

Оптимизация на технологични процеси и инструментална екипировка 
 
Продуктите за симулиране и оптимизация от портфолиото на СпейсКАД ООД предлагат уникална и отворена 
среда за виртуално симулиране на технологични процеси, която премахва нуждата от скъпо струващи 
физически прототипи и многократни изменения в инструменталната екипировка при въвеждане на нови продукти в 
редовно производство: 

• Симулация на процесите при метало леене 
• Симулация на заварени конструкции и термообработка 
• Симулация на формоване на метални листове 
• Симулация на ударно смачкване и безопасност 
• Биомеханична симулация на потребителски стоки 
• Симулация на горещо и студено коване и екструдиране 

 
Първокласна техническа подготовка на потребителите 

 
СпейсКАД подържа експертен екип от 12 професионални конструктори и технолози 
с реален опит в живото проектиране и производство. С първокласна техническа 
поддръжка на потребителите от две нива - от екипа на SIEMENS за глобална техническа 
поддръжка (GTAC) или директно от консултантите на SpaceCAD нашите  потребители 

получават нещо повече от просто CAD софтуер. Ние изграждаме дългосрочно 
партньорство за ръст на иновациите и конкурентната способност. За нас грижата за 
всеки отделен клиент и всеки потребител е може би най-важният процес, гарантиращ 
основните ценности на СпейсКАД. 

Безплатно On-line CAD/CAM обучение
 
СпейсКАД оценява важността на доброто инженерно образование и заради това 
инвестира в професионалното CAD/CAM обучение в средните и висши учебни 
заведения в България. СпейсКАД ООД предлага курсове и сертификация по дизайн, 
конструиране, техническа подготовка и производство в центровете за обучение. За 

инженери и дизайнери на свободна практика, СпейсКАД ООД реализира и поддържа 
първия портал за безплатно отдалечено  обучение - http://lms.spacecad.bg 

 
Топ партньор на SIEMENS PLM за Централна и Източна Европа 

 
SpaceCAD Ltd. бе отличен като топ партньор на SIEMENS PLM за страните от Централна и 
Източна Европа за 2014 година. Устойчивите позитивни резултати, балансираното портфолио 
и бизнес моделът, насочен към потребителите са в основата на това постижение. SpaceCAD 
благодари на всички свои потребители за доверието, търпението и партньорството през 
изминалите години. Ние никога няма да допуснем наш потребител да се провали! 
 

 



Към Октомври 2014 година в България с 
продукти и решения на SpaceCAD ltd. 
работят над сто фирми и организации, 
вкл:
• АББ Авангард АД Севлиево
• Алуком АД Плевен
• АМК Задвижваща и управляваща 

техника ЕООД Габрово
• Аркус АД Лясковец
• Берое Инженеринг ЕАД Стара Загора
• БКК 95 ООД Монтана
• Вапцаров АД Плевен
• Випом АД Видин
• ВРЗ Карлово АД
• Готмар ЕООД Съединение
• Джебел 96 ООД Джебел
• ДЗУ АД стара Загора
• Динамо Сливен АД Сливен
• Донидо Машин Индъстри АД 

Хасково
• Елдикс ООД Стара Загора
• Елхим Искра АД Пазарджик
• Елдоминвест ООД Варна
• Индекс 6 ООД Пловдив
• Иновативни задвижващи системи 

ЕООД Пловдив
• Компас Инженеринг ООД 

Асеновград
• Магнетик Хед Текнолоджис АД 

Разлог
• Метаком СЛЗ Инвест АД Плевен
• Металик АД Стара Загора
• Мини Марица Изток ЕАД Раднево
• Монтана Хидрауликс ЕООД Монтана
• Мултилифт Варна
• Оптикс АД Панагюрище
• Палфингер България ЕООД Тенево
• ПИМ ООД Хасково
• Пресков АД Стара загора
• РАИС ООД Пазарджик
• Райхле и Де Масари Пръдакшън 
• Родина - Хасково АД Хасково
• Рока България АД Каспичан
• Самел 90 АД Самоков
• СКФ Берингс България ЕАД
• Стандард Профил АД Стара Загора
• СТС Електроникс ООД Габрово
• Студио Карбон ЕООД София
• Съвременни енергийни източници 

ООД Пловдив
• Теклас България АД Кърджали
• Технос ООД София
• Филпласт ООД Пловдив
• Финтехмаш АД Пловдив
• Фьонталпиене ФАЕ София
• Химмаш АД Хасково
• Хранмеханика ООД Казанлък
• Хюндай Хеви Индъстри София
• Централна Енергоремонтна База АД 

- ЦЕРБ АД София
• Цератицит България АД Габрово
• много други...

Решения за производства с CNC машини
 
SIEMENS NX CAM за програмиране на CNC машини
 
NX CAM е най-мощната CAM система в индустрията днес, която 
предлага широк обхват от доказани, гъвкави възможности за бързо и 
лесно NC програмиране на машинните функции на фрези, стругове, 
ерозийни машини и струго-фрезови машини с ЦПУ. NX CAM 
автоматизира процеса на генериране на управляващите програми 
чрез използване на "CAM шаблони", позволяващи веднъж направен 
"шаблон" за механична обработка да бъде използван многократно и 
автоматично, за бързо генериране на NC програми за подобни 
детайли.
 
SIEMENS NX CAM за машинна симулация на механична обработка 
 
Осигурява прецизна симулация и визуализация на работата на 
виртуална CNC машина, чрез изпълнението на ISO програмата, 
предназначена за за контролера (G-code) на машината с CNC. Докато 
други CAM софтуери ползват данните от вътрешното представяне на 
траекторията (APT-CL) за машинната симулация, виртуалната машина 
на NX CAM ползва крайната ISO програма след пост-процесора, за да 
гарантира прецизна механична обработка без загуби от време за 
доработки, бракувани материали, инструменти и заготовки.
 
 SIEMENS активно измерване и контрол на качеството 
 
Siemens предоставя завършено решение за управление на  
качеството, което позволява да симулирате, оптимизирате и 
валидирате характеристиките на качеството чрез анализ на 
толерансни вериги и вариации в CAD неутрални модели. Посредством 
анализ и симулация на вариациите вие можете да определяте 
оптимални механични обработки, монтажни последователности и 
методи на монтаж. В допълнение, размерна симулация на 
разстояния, ъгли, отстояния и виртуални размери и офлайн 
програмиране за инспекция с измервателни машини (CMM) затварят 
цикъла във всички отдели, имащи принос към активното измерване 
на качеството.
 
QUINX MES
 
QUINX предлага MES софтуерни решения за проследяваяне и 
управление на производства с CNC машини (MES-Manufacturing 
Execution Software). В партньорство с QUINX, SpaceCAD проектира, 
доставя и поддържа софтуерни мрежови решения за разпределено 
мрежово управление на CNC машини (DNC), събиране на 
производствени данни за машинно натоварване и ефективност 
(MDC), и разширено планиране на производствени графици и 
проследяване на CNC производство (APS). С решения на QUINX лесно 
могат да бъдат получени сертификати ISO 9001, ISO 13484 или FDA. 

www.spacecad.bg
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