WorkNC

Aumente sua produtividade
Soluções CAD/CAM de alta performace

Em um mundo onde a concorrência é um ponto forte, ter um sistema que possa
contribuir nos ganhos de mercado juntamente com a redução significativa
custos, trará para a empresa números surpreendentes. O WorkNC aproveita ao
máximo todas as informações dos projetos salvando-os em sequências de
usinagem com respostas rápidas e bem estruturadas.

WorkNC

Soluções do WorkNC:
WorkNC 2D & Furação: As estratégias WorkNC 2 e 2½- eixos são
projetadas especificamente para usinagem rápida de placas de suporte e
peças de montagem.

Desbaste 3 + 2 Eixos: Percursos de Desbaste e Redesbaste são um dos pilares
do WorkNC. A fase de desbaste de um sistema CAM produtivo permite aos
usuários reduzir significativamente os tempos de usinagem.

Acabamento 3 + 2 Eixos: O WorkNC inclui uma série de parâmetros úteis
(extensão da tangência, precisão entre os pontos e tolerância), que permitem
aos usuários ajustarem a qualidade dos percursos de acabamento de acordo
com suas necessidades.

Usinagem 5 eixos: O WorkNC traz os benefícios da usinagem 5 eixos para todos
os usuários, de forma descomplicada. O módulo 5 eixos do WorkNC inclui uma
programação poderosa e ao mesmo tempo de fácil utilização, e também possui
checagem de colisão integrada.

Conversores CAD: Os Conversores CAD do WorkNC resolvem problemas
de compatibilidade com sistemas CAD de seus clientes. Reduz problemas de
gerenciamento de dados entre clientes e fábrica.

WorkXPlore 3D: Visualizador 3D versátil, que apresenta
inúmeras ferramentas de visualização e análise, importando
e analisando diretamente dados complexos dos principais
sistemas CAD, e gerando uma saída em formato neutro.
Mesmo o visualizador 3D não sendo uma ferramenta de
desenho, ele é um software poderoso para toda a cadeia
produtiva, desde a compra, passando pela cotação e
manufatura, até a comercialização.
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