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СпейсКАД ООД, фирма от ДАВИД Холдинг работи в дългосрочно партньорство с потребителите за изграждане на 

устойчива инженерна среда, способна да гарантира повече спечелени договори, по кратък цикъла до пазара, 

повече иновации и по-ниска производствена себестойност. В партньорство със SIEMENS PLM Software, СпейсКАД 

предлага доказани CAD/CAE/CAM и PLM решения, базирани на водещи в CAD индустрията софтуерни продукти и  

технологии. 

CAD/CAM/CAE и PLM решения  

 SIEMENS NX CAD/CAM/CAE – софтуер за дигитално проектиране и 

производство от високия клас    

 SIEMENS Solid Edge ST – най-продуктивната 3D CAD система с  

авангардната Синхронна Технология 

 SIEMENS NX CAM & CAM Express – водещата на пазара CAM от висок 

клас,  сега достъпна и за малките и средни производители  

 SIEMENS FEMAP/NX NASTRAN – решения за инженерна симулация, 

валидация и оптимизация с FEM/FEA  

 SIEMENS TEAMCENTER –  водеща PLM  платформа с пазарен дял над 80 

% в света 

 SIEMENS TECHOMATIX – широко портфолио от решения за автоматизация и оптимизация на дигитални 

производства  

 ZUKEN Cadstar EDA -  проектиране на електронни схеми и производство на печатни платки 

 

Решенията на  SIEMENS PLM software, предоставяни от СпейсКАД ООД, подобряват ефективността на процесите 

във водещи индустриални фирми като ВАПТЕХ ООД; Индекс 6 ООД; Оптикс АД; Фьосталпине ФАЕ София ООД; 

Готмар ЕООД; РОКА България АД; Елдом Инвест АД; Самел 90 АД; Стандард профил АД; Цератицит  България АД; 

АК Електрик АД; АМК Задвижваща и управляваща техника ЕООД; Джебел 96 ООД; Магнетик Хед технолоджи АД; 

Теклас АД и много други. 

 

Решения за оптимизация на технологични процеси и инструментална екипировка 

Продуктите за симулиране и оптимизация предлагат уникална и отворена 

среда за виртуално симулиране на технологични процеси, която премахва 

нуждата от скъпо струващи физически прототипи и многократни изменения 

при въвеждане на нови продукти в редовно производство: 

 ESI Procast - симулация на процесите за леене на метали 

 ESI Sysweld - симулация на заваръчни процеси и термообработка на 
метални конструкции  

 QForm 2D/3D - симулация на процеси и оптимизация на технологии 
горещо и студено коване и екструдиране  

 Moldex3D & SimpoE – симулация и оптимизация на процеси и 
инструменти за шприцоване на пластмаси 

 
Потребители в България са Пресков АД, СКФ Берингс България ЕАД, ТУ София МТФ факултет. 

  

Решения за оптимално управление на CNC производства 

 

 PREDATOR - набор от самостоятелни или напълно интегрирани 

софтуерни продукти за мрежово управление на производства с CNC 

машини, увеличаващи драстично производителността на вашите CNC 

машини, служители, роботи, контролери и производствени процеси чрез 

мрежово зареждане на програмите, мониторинг на машините и 

оптимизация на ресурсите в цеха. 
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Професионални инженерни услуги 

СпейсКАД предлага спектър от професионални инженерни 

услуги за дизайн, оптимизация и техническа подготовка за 

производство на иновативни продукти: 

 Разработка/оптимизация  на продукти и документация 
за тяхното производство  

 Дигитална симулация и оптимизация на проектни 
решения с виртуални модели и процеси 

 Проектиране на оптимални технологии и 
инструментална екипировка за производство 

 Подобряване на съществуващи изделия - олекотяване, 
функционални параметри 

 Разработка и оптимизиране на технологии за производство върху ЦПУ машини вкл. пост процесори и 
симулации. 
 

Потребители са водещи български и международни инженерни и производствени компании като CERN Genève, 
Thales Rail Signaling Solutions, Aachen Massinen Bau, Andreas Kufferath GmbH, Saigon Ship Industry Corporation, 
ВАПТЕХ ООД,  Металик АД и много други.    

 

Техническа поддръжка, трансфер на технология, обучение и сертификация 

 

СпейсКАД подържа експертен екип от професионални конструктори и технолози с реален опит в проектирането и 

производството с първокласна техническа поддръжка на потребителите от две нива - от екипа на производителите 

на софтуер или директно от разработчиците и консултантите на фирмата – производител. 

СпейсКАД ООД предлага курсове и сертификация по дизайн, конструиране, техническа подготовка и производство 

в центровете за обучение. За обучение на дизайнери, конструктори, проектанти и технолози SpaceCAD публикува 

и поддържа първия портал за безплатно отдалечено CAD/CAM обучение - http://lms.spacecad.bg. 

 

 

 

СпейсКАД ООД 

6100 Казанлък, ул. Стара Река 2, ДК Арсенал 

Тел. 02 9033999, 0431 63568, Факс: 0431 63365, spacecad@david.bg;  www.spacecad.bg  
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