PREDSTAVITEV PRODUKTA

REŠITEV ZA ŽIČNO EROZIJO
POPOLNOMA INTEGRIRANA V
fikusworks ponuja najboljše od fikus CAM rešitev
za žično erozijo hkrati pa je popolnoma integrirana
v SOLIDWORKS okolje. S fikusworks boste
opravljali vse svoje CAD aktivnosti v priznani
programski opremi SOLIDWORKS in takoj začeli vse
CAM procese v intuitivni, prilagodljivi, učinkoviti in
preizkušeni fikus CAM rešitvi za žični EDM.

Glavne prednosti
Popolnoma integriran v SOLIDWORKS.
Drastično zmanjšajte čas prihoda izdelka na trg ter čas obdelave.

Načrt 3D sestava

Programirajte vse svoje žične EDM stroje s pomočjo čarovnika in
tehnoloških podatkovnih baz.
Dokončajte svoje delo enostavno in varno, ko vas bo po korakih vodil
učinkovit pomočnik fikusworks.
Izkoristite najnaprednejše algoritme za izračun žične poti za 2X do 4X
reze.
Uživajte v prvi komercialni rešitvi za 4x rezanje brez odpadka.

Delo s čarovnikom za Makino

SOLIDWORKS 3D CAD rešitev. Zmogljiva in preprosta uporaba 3D CAD
rešitev SOLIDWORKS omogoča podjetjem, da pospešijo razvoj izdelkov,
zmanjšajo proizvodne stroške in izboljšajo kakovost in zanesljivost izdelkov v
široki paleti industrij in aplikacij. Intuitivna orodja omogočajo 3D
načrtovanje, simulacije, komunikacijo in upravljanje s podatki, da svoj
izdelek pripeljete v čim krajšem času na trg.
Uživali boste v različnih učinkovitih rešitvah za vse načrtovalske zahteve:
Primer čarovnika za določanje tehnologije za Agie Charmilles WEDM

SOLIDWORKS 3D CAD
Ponovna uporaba načrtov in avtomatizacija
Preverjanje prekrivanja (Interference Check)
Modeliranje kosov in sestavov
CAD zbirke
Osnovna analitska orodja
2D Delavniška dokumentacija
3D Animacije in fotorealistični renderji
Vrednotenje izidov načrtovanja: Ocena proizvodnih stroškov in poročila
Pretvorba CAD datotek
Sodelovanje in delitev podatkov
Načrtovanje za proizvodnjo

Primer čarovnika za določanje tehnologije za Mitsubishi WEDM

fikusworks popolnoma integrirana CAM rešitev. Učinkovite rešitve za vaše
CAD zahteve imajo sedaj prav tako najboljše CAM rešitve žične EDM
obdelave, ki je popolnoma integrirana v SOLIDWORKS.

Primer čarovnika za določanje tehnologije za AccuteX WEDM

www.metalcam.com
Ko končate svoje CAD naloge, lahko neposredno odprete zavihek fikusworks v
glavnem meniju SOLIDWORKS in pričnete delati z intuitivno, enostavno in
učinkovito fikus CAM rešitvijo za žični EDM. Vsa orodja, zasnovana za
povečanje produktivnosti in skrajšanja časa prihoda izdelka na trg, ki so
vključena v fikusworks, kot so tehnološki čarovniki, predloge, prilagodljive
baze podatkov ali samodejne tehnološke točke, so pripravljena, da vam
olajšajo delo.
Enostaven za uporabo. Tehnološki čarovnik vas vodi skozi celoten postopek, od
izbire geometrije (ročno ali avtomatsko prepoznavanje), določanja
obdelovalnega procesa, simulacije orodne poti do končne izdelave G-kode.
Zgradite svoj kos. Za kos, ki bi ga radi izdelali lahko izberete zgolj eno ali dve
konturi. Kontura je lahko 2D ali 3D. Za izdelavo svojega kosa lako uporabite
tudi površine ali 3D model. Če izberete dve konturi, lahko za preprosto in
interaktivno sinhronizacijo uporabite orodje za sinhronizacijo fikusworks.
Če izberete eno konturo, jo lahko ali definirate kot 2x geometrijo s konstantnim kotom,
z več koti (Advanced2x) ali ustvarite 4X geometrijo s pomočjo funkcije Variable Draft
Angle Construction. Če ste izbrali površine ali 3D model, vam ni potrebno skrbeti glede
sinhronizacije, le-ta se izvede samodejno. Fikusworks prav tako poskrbi za
morebitne nastavitve obdelave v vogalih ter nastavitve delnih odmikov.
Tehnološke točke. Ali potrebujete dodatne točke zaustavitve za vmesne pritrditve
kosa? Ali ga morate nastaviti grafično ali po vrednosti? Ali morate spremeniti pogoje
stroja na sredini reza? V tem primeru boste s funkcijo Techpoints interaktivno postavili
te točke.
Postopki. Ali je vaš kos pripravljen? Potem ga razrežimo!! Preprosto uporabite enega
od rezalnih postopkov: 2X rezanje, 4X rez ali rezanje brez odpadka. Zdaj nastavite
parametre in ste pripravljeni. Potrebujete več rezov? Svoje postopke lahko kopirate in
prilepite, da nanesete več rezov. Postopke preuredite tako, da jih preprosto "povlečete
in spustite" ali celo uredite po vrsti reza.
Predloge. Ali je vaša strategija rezanja dobro definirana in dokazana? Shranite jo kot
Multiprocess in jo uporabite za druge podobne kose! Prihranili boste veliko časa in
uporabljali boste preverjeno in prilagojeno strategijo.
Čarovniki. Lahko pa dovolite, da fikusworks ustvari postopke in strategijo za vas.
Zaženite Čarovnika za svoj stroj, nastavite parametre stroja (vrsta žice, premer,
material ...) in vašo zahtevano kvaliteto površin, čarovnik pa bo ustvaril zaporedje
rezanja v skladu z bazo podatkov stroja. Podatki iz pogojev rezanja bodo uporabljeni za
preprečevanje zarezovanja.
Izračunajte in simulirajte. Naj fikusworks opravi vse izračune nato pa nadaljujete s
simulacijo vaše obdelave. Simulator žične orodne poti bo pokazal na kašen način žica
odstranjuje material, s tem boste lahko zaznali ali bi med rezanjem lahko prišlo do
nenačrtovanega odpadka. Prikazala vam bo tudi trenutne koordinate, G-kodo in razliko
med preostalim surovcem in končanim kosom.
Izdelajte postprocesor in preverite. Končno, ustvarite svoj program na stroju s pomočjo
že vnaprej pripravljenih fikusworks postprocesorjev. Preverite program z integriranim
urejevalnikom -Ficed- in ga celo neposredno pošljite na stroj.
Poročila. Izdelajte dokumentacijo, potrebno za proizvodnjo, vključno s podatki kot npr.
seznam točk vdevanja ter vrstni red rezanja.
Zastopa in prodaja:
Solid World d.o.o.
Rusjanova ulica 10
1235 Radomlje
Tel: 01/ 422 49 00
E-mail: info@solidworld.si

e-mail: info@metalcam.com

Podrobnosti zaslona v SOLIDWORKSu z zavihkom
fikusworks in značilnim fikus menujem na levi

Tehnološki Čarovniki
fikusworks podpira tehnološke tabele za
naslednje znamke strojev:
• Accutex
• Sodick
• ActSpark
• Ona
• Agie
• Mitsubishi
• AgieCharmilles
• ARD
• Charmilles
• Makino
• Chmer
• Joemars
• Fanuc
• Hitachi
• Acra
• Electronica
• Excetek
• Maxsee
Podatkovni vmesnik
Podatkovni vmesniki vključeni v SOLIDWORKS.
Sistemske zahteve
• Procesor Intel ali AMD kompatibilen s SSE2
(priporočljivo 64 bitni)
• RAM spomin: 2GB ali več
• Certifiicirana grafična kartica in kontrolerji
• Operacijski Sistem: Microsoft Windows
Vista, 7 ali novejši
• DVD enota ali hitri internet
• Hard Disk: 1GB prostora ali več
• Internet Explorer 8 ali 9
• SOLIDWORKS 2012 ali novejši
Na voljo v jezikih:
Katalonski, kitajski, angleški, francoski,
nemški, italijanski, poljski, portugalski, ruski,
španski in turški.
Ostali produkti
fikus visualcam za žično erozijo je na voljo v
dveh konfiguracijah: 2X ali 4X.
ACgeo je fikus različica, integrirana na CNC-ju
Vision in AgieVision.
fikus fast.wire je posebna različica v paketu
s stroji AgieCharmilles FW .

www.solidworld.si

ACcam.easy je fikus različica, integrirana
na strojih AgieCharmilles CUT x0P, CUT x00
mS/Sp, CUT Exx0.
ACcam.drill je rešitev, razvita za vrtalne EDM
stroje.
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