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VISI Progress é um software dedicado ao projeto de 
ferramentas de conformação e prensa progressivas. 
Funcionalidades específicas para a indústria fornecem a mais 
eficiente e produtiva experiência em design, ajudando os 
projetistas com decisões inteligentes, reduzindo o potencial de 
erro e aumentando a produtividade.

cálculo de fibra 
neutra variável

análise da peça e 
estudo de dobra

desenvolvimento
automático do blank

desenvolvimento do Blank
passo a passo

desdobramento
passo a passo

desenho 3D de tiras e
simulação de corte

cálculo de tensão de
dobra e de corte

gerenciamento inteligente
de batidas

biblioteca de ferramentas 
definida pelo usuário

biblioteca de componentes 
paramétricos

link automático para
manufatura da chapa

nesting para melhor 
disposição do produto na tira

ferramenta associativa para 
detalhamento de ferramentas

criação automática de lista de 
materiais (BOM)
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Extensa gama de interfaces CAD
VISI pode importar diretamente arquivos HEXAGON Designer, ACIS, Catia V4, V5 e 
V6, DWG, DXF, IGES, Inventor, JT, NX, Parasolid, PC-DMIS, Pro-E/Creo Parametric, 
Revit, Rhinoceros, Solid Edge, SOLIDWORKS, SpaceClaim, Step, STL, ThinkDesign, 
VDA, WORKNC, PLY, IFC e arquivos PEPS. A extensa variedade de tradutores 
assegura que os usuários possam trabalhar com arquivos de quase todos os 
fornecedores. A capacidade de ignorar arquivos corrompidos durante o processo 
de importação fornece uma plataforma a partir da qual a informação mais 
inconsistente pode ser gerenciada. Arquivos muito grandes podem ser manipulados 
com facilidade; empresas que trabalham com projetos complexos se beneficiarão 
com a facilidade com a qual os arquivos CAD de cliente podem ser manipulados.

Verdadeira modelagem hibrida
VISI fornece uma estrutura dinâmica a partir da qual é possível 
trabalhar tanto com sólidos, superfícies, estruturas de 
arame (Wireframes) ou com uma combinação de 
todas as três — sem qualquer restrição. A 
modelagem de sólidos se tornou a pedra 
fundamental do design; porém, é 
frequentemente limitada a 
geometrias básicas ou 
prismáticas. Comandos de 
modelagem sólida incluem 
tecnologia booleana tais como: 
subtrair, extrudar, revolução, 
varredura, cavidade, intersecção e 
rebaixos. Entretanto, a tecnologia 
de superfícies fornece um diferente 
cenário para ferramentas e técnicas 
para criação de forma mais orgânica e 
livre. Ferramentas de superfície incluem 
superfície regrada, lofted, direcionada, 
varredura, preenchimento, tangências, inclinações, 
revolução e superfícies tubulares. Estes comandos de 
modelagem combinados com edição de superfície avançada 
tornam fácil consertar geometrias importadas ou construir as 
informações 3D mais complexas.

Poderosas ferramentas de desdobramento
VISI Progress pode desdobrar tanto superfícies como modelos sólidos usando uma 
poderosa geometria baseada em algoritmo de desdobramento. A chapa 
desenvolvida é baseada em um modelo de fibra neutra, calculada escolhendo um 
dos percentuais de offset ou utilizando uma fórmula automática de eixo neutro. O 
desdobramento passo a passo permite ao projetista planejar cada etapa da 
conformação dinamicamente ajustando os ângulos de dobra. É possível incorporar 
recursos paramétricos, tais como reforços e ressaltos que podem ser ativados e 
desativados conforme a necessidade na etapa de conformação. A edição flexível 
permite a remoção ou adição de estágios extras, fornecendo ao usuário uma 
completa liberdade para experimentar com o desdobramento.



VISI Progress suporta bibliotecas de peças standard de todos os 
fornecedores líderes de mercado de ferramentas de estampo progressivo, 
incluindo Misumo, Futaba, AW Precision, Fibro, Strack, Danly, Rabourdin, 

Mandelli, Sideco, Intercom, Bordignon, Dadco, Dayton, Din, Kaller, Lamina, 
Lempco, MDL, Pedrotti, Special Spring, Superior, Tipco, Uni e Victoria.

Layout de tira flexível
Começando com o blank do componente desenvolvido, é possível criar um layout 3D de uma tira. O 
alinhamento automático do blank, a rotação e a otimização ajudam a planejar uma tira mais eficiente. O layout 
e o design de puncionamento se tornam mais eficientes com o uso de plano de tiras automáticas em 2D, 
incluindo linhas de dobra. Uma variedade de ferramentas automáticas e semiautomáticas ajudam na criação de 
punções de corte que, uma vez criados, podem ser dinamicamente movidos para diferentes estágios na tira 
usando arrastar e colar. O posicionamento de estágios de dobramento em 3D na tira é um processo simples, e 
a tira pode ser facilmente atualizada para acomodar uma redução ou aumento no número de estágios. Em 
qualquer ponto é possível acessar todos os parâmetros da tira, incluindo largura e passo para modificações 
essenciais — quando necessário. A tira 3D pode ser simulada a qualquer momento para verificar a validade e 
performance do projeto.

Desperdício de material e cálculo de forças
A economia do layout da tira (desperdício de material) é automaticamente calculada quando comparando o 
blank desenvolvido com o material utilizado em cada etapa dentro da ferramenta. Forças críticas essenciais 
para o sucesso do design são também fornecidas: estas incluem força de corte, força de dobra e cálculo de 
força da tira, que são calculadas a partir do modelo 3D e de suas propriedades materiais. Estas forças podem 
ser calculadas globalmente para uma ferramenta completa ou localmente para uma estação especifica.

Montagem de ferramenta
A montagem de ferramenta permite ao projetista construir rapidamente um layout sólido das chapas-base 
necessárias junto com o posicionamento das guias e buchas. O acesso aos parâmetros individuais de cada 
chapa garante que a modificação do layout seja rápida e eficiente. A montagem da ferramenta incluirá todas 
as informações necessárias para a correta operação da prensa, incluindo golpe da prensa, passo da tira, altura 
do punção e golpe da ferramenta. Cada montagem pode ser armazenada como um template de ferramenta, 
ou alternadamente um template pode ser escolhido de uma lista de ferramentas standard. O template pode 
ser aplicado para se adequar a outro layout de tira, automaticamente adaptando a ferramenta às dimensões 
da nova tira. Informações da lista de peças também são capturadas dentro da montagem da ferramenta para 
aplicar a outros processos, como detalhamentos e ordens de compra.
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A biblioteca própria de componentes paramétricos permite posicionamento 
rápido e preciso de cada componente padrão, e assegura que modificações 

possam ser feitas a qualquer estágio durante o projeto. Cada componente tem 
uma lista completa de parâmetros editáveis assegurando ajustes essenciais 

para acomodar necessidades individuais das ferramentas, isto incluí a criação 
de furos rebaixados para cada componente. Todos os componentes vêm com 

atributos de fabricação e lista completa das peças.

Gerenciamento de punções customizadas
Um desenvolvimento automatizado para a criação de punções fora de padrão para cortar e conformar 
permite um design fácil e eficiente. Extrusão automática de punção garante que todas as folgas estejam 
corretamente designadas em cada chapa na montagem do conjunto. Parâmetros de folga relacionados a cada 
tipo de chapa podem ser eficientemente gerenciados com o uso de templates facilmente aplicáveis a qualquer 
punção a qualquer momento. Criação baseada em parâmetros de punções de dobra, suportes e grampos 
ajudam no rápido desenvolvimento e fabricação de punções fora de padrão.

Detalhamento de ferramenta
Um conjunto completo de desenhos em 2D pode ser gerado diretamente a partir da montagem da ferramenta 
em sólido. Isso inclui vistas completamente editáveis em 2D e vistas isométricas em corte, dimensionamento 
automático de chapas e tipos de furos e tabelas de furos. Detalhes individuais podem ser criados a partir de 
qualquer componente na montagem e mostrado como uma mistura de 3D renderizado e desenhos 2D. Uma 
mudança no modelo sólido resultará em uma modificação na vista 2D junto com qualquer dimensão 
completamente associada. Listas de materiais e seus respectivos balões podem ser adicionados ao 
detalhamento utilizando ferramentas de gerenciamento dedicadas.

Módulos de manufatura
Devido à natureza integrada do VISI, a fabricação individual das chapas pode ser concluída utilizando 
reconhecimento de recursos. Furos e rebaixos são automaticamente selecionados com os ciclos corretos de 
furação e rotinas 2D de usinagem aplicadas. Para formas mais complexas VISI Machining pode ser utilizado 
para gerar caminhos de corte ambos convencional, high speed e 5 eixos. Recortes complexos e punções 
sólidos correspondentes são facilmente fabricados de maneira integrada com eletroerosão a fio. Mantendo o 
modelo no mesmo ambiente do produto durante todo o projeto, do design à manufatura garantirá a 
consistência dos dados e tornará mais simples o processo de design.
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C O M E R C I A L  0 8 0 0  5 1 0  2 9 0 0

S U P O R T E  5 1  3 5 9 1  2 9 0 0

@ska_oficial

/SKAAutomacao

/ska-automacao-engenharias
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https://www.instagram.com/ska_oficial/
https://www.youtube.com/c/SKA_oficial
https://www.linkedin.com/company/ska-automacao-engenharias/?originalSubdomain=br
https://ska.com.br/

