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NEW

RYCHLEJŠÍ ÚPRAVA S NC-POMOCNÍKEM

NC-Assistant identifikuje libovolný M nebo G kód, na který 

ukážete a poskytuje dynamické rozhraní pro úpravu jeho 

hodnot. Navíc vám umožňuje rychle vkládat, upravovat a 

zaznamenávat složité cykly a makra. Samozřejmostí jsou běžné 

operace, jako například spuštění programu, zastavení programu, 

změna nástroje a další.

CHYTRÉ POROVNÁVÁNÍ SOUBORŮ

CIMCO Edit disponuje funkcí pro rychlé a plně nastavitelné 

porovnání souborů, které umožňuje uživateli rychlé nalezení změn 

v NC programu. Při porovnání souborů se zvýrazní změny a 

vymazané či vložené řádky. Nepodstatné změny, např. jiné 

číslování řádků a jiné rozmístění mezer, se zanedbají. Případné 

rozdíly jsou zobrazeny na jednotlivých řádcích s barevným 

vyznačením rozdílného místa nebo je možné zobrazit všechna 

změněná místa naráz, seřazená pod sebou. Takto zobrazené 

změny je možné vytisknout pro pozdější kontrolu.

VYKRESLENÍ DRAH NÁSTROJE

CNC KOMUNIKACE A DNC

Vykreslení drah nástroje zpracovává 5-osé frézování, 2-osé 

soustružení a 5-osé soustružnicko‑frézovací CNC programy, 

podporuje prostorovou animaci NC kódu s kontrolou kolizí držáku 

nástroje a detekcí podřezání. Změny programu se automaticky 

promítají do vykreslení drah. Dráhu nástroje lze prohlížet a 

kontrolovat pomocí dynamického zvětšení, posunu, otáčení a 

měření.

CIMCO Edit má zabudovanou funkci pro DNC přenos pomocí 

spolehlivé sériové linky RS-232 a umí komunikovat s různými CNC 

řídicími systémy. Pomocí funkce DNC přenosu můžete zasílat a 

přijímat NC programy do více strojů současně přímo z prostředí 

CIMCO Edit. 

SIMULACE STROJE

CIMCO Machine Simulation pomáhá 

chránit drahé CNC obráběcí stroje proti 

potenciální kolizi a možným nehodám tím, 

že poskytuje simulaci všech typů CNC 

obráběcích strojů ve virtuálním prostředí 

obrábění.

CIMCO CNC-Calc je snadno použitelný CAD / CAM, který umožňuje 

programátorům kreslit 2D geometrické obrysy.

CIMCO CNC-CALC - ZÁKLADNÍ 2D CAD / CAM

STRATEGIE PRO 2D FRÉZOVÁNÍ
KONSTRUKČNÍ ŘEZÁNÍ, ZAROVNANÍ ČELA, KONTUROVÉ, KAPSA, VRTÁNÍ, FRÉZOVÁNÍ ZÁVITU, GRAVÍROVÁNÍ TEXTU

STRATEGIE PRO 2D SOUSTRUŽENÍ
KONSTANTNÍ OBRÁBĚNÍ, HRUBOVÁNÍ, ZAROVNÁNÍ ČELA, DOKONČOVÁNÍ, ZAPICHOVÁNÍ, ZÁVITOVÁNÍ, 
UPICHOVÁNÍPODPORUJE 

SOUBORY DXF


