
SolidEdge 2020

Най-продуктивната 3D 
CAD система в света, с 
прозрачно управление на 
инженерните данни и 
заповедите за инженерни 
изменения

NX CAM

Най-разпространеното 
CAM решение от висок 
клас, готово да управлява 
вашите CNC машини с 
тяхната максимална 
ефективност

Специализирано 
решение за бързо 
проектиране и 
производство на формо- 
образуващи инструменти 
вътре в NX среда

NX MoldWizard

Завършени PLM решения 
за управление на 
програми и проекти, 
инжененерни данни и
изменения в екипна 
среда на проектиране

Teamcenter  

DNC управление на CNC 
машини директно от 
сървър за CNC програми,  
асоциативно с инж. 
изменения в 3D CAD 
модела на детайлите

Teamcenter  SFC

Разширение на TC за 
обхващане, следене и 
управление на 
инструментите и 
ресурсите в 
производства с CNC 
машини

Teamcenter  MRL

Електро проектиране, 
опроводяване и 
проектриане на печатни 
платки вътре за 
електроника в 3D CAD 
асемблирания модел

Solid Edge 2020 Electrical/PCB 

Симулация и 
оптимизация на 
технологични процеси и 
планове за заваряване и 
термична обработка на 
метални детайли

ESI SysWeld

Симулация и 
оптимизация на 
технологични процеси и 
инструменти за леене на 
метали по всички 
индустриални методи

ESI ProCAST

Симулация и 
оптимизация на 
технологични процеси и 
инструменти за коване и 
екструдиране и термо 
обработка на метални 
детайли

QForm 3D/2D

Експертна CAM система 
вътре в Solid Edge, 
базирана на 
разпознаване на фичъри 
и интелигентен “мотор” 
за NC обработки по
до 5 управляеми оси

SolidEdge CAM Pro 

QUINX DNC/MDC

Интегрирани DNC/MDC 
решения за директно 
управление на CNC 
производства и мрежово 
събиране на CNC 
машинни данни

NX CAD/CAE

Интегрирана  CAD/CAE 
система от висок клас 
за проектиране, 
симулация, 
оптимизация и 
производство на 
премиум продукти

Проектиране на 
електронни схеми и 
многослойни печатни 
платки за електронни 
устройства, вкл. 
техническа подготовка

Zuken CADSTAR Zoller TMS

Софтуерна система за 
управление на пресетери,
инструменални магазини и  
режещи инструменти, вкл. 
проследяване движението 
и състоянието им в цеха

Продуктов портфейл - софтуер 

За професионални 3D принтери за мета/пластмаси и за услуги за 
бързо производство чрез 3D печат в метал и пластмаси, моля 

посетете 

https://www.3dsys.space/
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