Bystronic: Best choice.

Programvara BySoft CAM

BySoft CAM
Konstruera och beräkna detaljer, ta fram skärplaner och bockningsprogram, planera och
övervaka tillverkningsprocesser: Det går inte att föreställa sig modern plåtbearbetning
utan effektiva programvaror som BySoft CAM. BySoft CAM har en heltäckande
funktionsuppsättning men är ändå enkelt att hantera. BySoft CAM – Make it easy.
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Programvara BySoft CAM

Konstruera detaljer

BySoft CAM hjälper er med konstruktionen av detaljer och
levereras med ett effektivt 3D-CAD-tilläggsprogram för
3D-CAD-paket som används över hela världen. BySoft CAM
ser till att du alltid har tillgång till exakt de verktyg som
behövs för varje situation, ger en tydlig bild över modellens
aktuella status och är mycket intuitivt att arbeta med.
På ett snabbt och säkert sätt kommer du fram till rätt
3D-modeller för de detaljer som ska tillverkas.

Ta fram skärplaner

BySoft CAM ser automatiskt till att utnyttja så stor del av
plåtar, rör och profiler som möjligt och får ut så många
detaljer som är tekniskt möjligt. För att kunna göra det har
BySoft CAM många funktioner för att optimera och förbättra
nestningen. BySoft CAM optimerar dessutom skärprocesserna
och väljer automatiskt bästa möjliga skärningsteknik.

Ta fram bockningsprogram

Med BySoft CAM kan du skapa perfekta bockningsprogram.
Bockningssekvens, bakre anslagets position och verktygsplanen
fastställs automatiskt, vilket gör att bockningsprocessen
kan startas snabbare. Dessutom simulerar BySoft CAM
bockningssekvensen och rapporterar eventuella kollisioner
som kan korrigeras. Det ger ökad säkerhet och förkortar
genomloppstiden för era uppdrag.

Från montering till tillverkningsprocess

Med BySoft CAM går skär- och bockningsjobben snabbt och
enkelt, man får en överblick över hela tillverkningsprocessen och kan fatta de rätta besluten baserat på fakta.
Resultatet blir punktliga leveranser med förmånliga villkor.
På så sätt uppnår BySoft CAM maximal transparens.
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Programvara Behov och lösningar

Behov och lösningar
BySoft CAM består av fyra olika moduler
■

Skärning

■

Bockning

■

Rörbearbetning

Modulerna kan köpas var för sig eller som komplett paket beroende på behov.

Öka effektiviteten
■

■

■

Processorienterad design
och transparent
konstruktion av detaljer
Enkel och intuitiv
operatörsguide från detalj
till komplett
programmerad plan
Effektiv import och
justering av filer

Sänk kostnaderna
■

■

■

Sparar tid och material
genom val av optimala
arbetssteg
Korta genomloppstider
tack vare automatisk
programmering
Tidig upptäckt av
eventuella konflikter i
tillverkningsförloppet

Förenkla processerna
■

■

■

Professionellt 2D/3Dsystem
Flexibel programmering
av skärplan och
bockningsprogram
Optimal produktionsprocess tack vare
transparent planering

Hur passar BySoft CAM in i den befintliga IT-miljön?

Orderinformation
Laserskärning

2D/3D-data
Bockning

Produktionsdata

Automation
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Programvara Behov och lösningar

Vilka möjligheter ger de olika modulerna?
Bend

Cut

Tube

Funktion

2D/3D-CAD standard
Automatisk utbredning av 3D till 2D
Detaljimport
Bockningsteknik
Skärningsteknik
Detaljnestning
TiltPrevention
Beräkning av tidsåtgång vid skärning och bockning
Simulering av skärning och bockning
Export av skär- och bockningsprogram
Sortera och stapla*
Optimering av produktföljd för bockningsdetaljer
Beräkning av detaljkostnad
Detaljidentifikation (PartID)*
Arbetspapper
Snabb support
* = tillval
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Programvara skärning

Skärning
Den här modulen kan användas för att konstruera detaljer, samt läsa in och
bearbeta befintliga CAD-data. Skapa perfekta skärplaner för bearbetning av plåtar
och andra platta material.
Kundnytta
■
■

■

■

■

Skapa skärningsprogram snabbt och enkelt tack med den intuitiva BySoft CAM
Reducera kostnaden för detaljer genom optimal användning av råmaterialet. BySoft CAM har många
möjligheter för detta ändamål, som till exempel olika nestningsprocedurer
När du trycker på knappen väljer BySoft CAM alltid den rätta skärningstekniken och implementerar den på
ett smidigt sätt
BySoft CAM är optimerad för tillförlitlighet. Maskinutnyttjandet ökar och därmed er vinst. Maskinerna
utnyttjas maximalt och producerar perfekt tillskurna detaljer
Alternativ med BySort: Skapa sorteringsplaner med automatiserade processer för att stapla detaljerna på ett
optimalt sätt
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Programvara skärning

1
2
3
4

Detaljimport via tilläggsprogrammet
Detaljnestning
Restplåt och andra friformade detaljer kan …
… användas som råmaterial
(som i detta exempel)
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Programvara bockning

Bockning
Den här modulen kan användas för att ta fram detaljmodeller, samt läsa in och
bearbeta befintliga CAD-data. Med den tar du fram perfekta utbrednings- och
bockningsprogram.
Kundnytta
■

■

■

■

Alla relevanta maskin- och verktygsdata för kantpressen/pressarna lagras i BySoft CAM.
På så sätt kan du skapa perfekta utbredningar. Värdena för bockmånen baseras på många
års erfarenhet inom utveckling av bockningsprogramvaror
Eftersom bockningssekvensen kan simuleras i sin helhet kan man förhindra kollisioner och
kostsamma fel
Jobben går snabbare att förbereda, eftersom BySoft CAM tar fram ett förslag på
bockningssekvens, bakre anslagens position och verktygsriggning
Du optimerar ställtiderna vid tillverkning av flera detaljer. BySoft CAM skapar och
rekommenderar en optimal bearbetningsföljd
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Programvara bockning

2

3

4

1
2
3
4

Import av 3D-detaljer via tilläggsprogrammet
Perfekt utbredning av 3D-data
Beräkning och simulering av bockningssekvensen
Beräkning av verktygs- och riggningsplan
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Programvara bockning

Robot Manager
Effektiv och heltäckande programvara för programmering av automatiserad bockning. Med Robot
Manager kan du styra och simulera roboten som är integrerad i de automatiserade bockningslösningarna
från Bystronic.

Vad är Robot Manager?

Robot Manager är en programvara för programmering av makron för bockningsrobotar som utgör en del
av Bystronics automatiserade bockningslösningar. Med Robot Managers 3D-användargränssnitt skapar
och simulerar du nödvändiga automationssteg i en programmeringsmiljö offline. Dessa steg omfattar
automatiserade bockningsförlopp, lastning av de detaljer som ska bockas samt urlastning och stapling
av färdiga bockningsdetaljer.

Kundnytta
■

Integrerad programmering av roboten och de detaljer som ska bockas

■

Enkelt och intuitivt användargränssnitt

■

■

Skapa program effektivt tack vare ett automatiserat programmeringsförlopp
och integrerade testfunktioner
Integrerad robotprogrammering i programmeringsprocessen i BySoft CAM för de
detaljer som ska bockas
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Programvara rörbearbetning

Rörbearbetning
Den här modulen kan användas för att konstruera detaljer, samt läsa in och
bearbeta befintliga CAD-data. Du skapar perfekta skärplaner för bearbetning av rör
och profiler.
Kundnytta
■

■

■

Skärningsprogram skapas snabbt och enkelt, även för komplexa rör och profiler, BySoft CAM är
intuitiv och lätt att lära sig.
Genom att vända på rör och detaljer kan man nesta dem mer effektivt. Råmaterialet utnyttjas
maximalt och detaljkostnaderna minskas ytterligare
När du trycker på knappen väljer BySoft CAM alltid den rätta skärningstekniken och
implementerar den på ett smidigt sätt
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Programvara rörbearbetning

1

2

1 Enkel detaljimport via tilläggsprogrammet
2 Utbredning av 3D-data
3 Nestning med gemensamma skärningslinjer

3
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