16

CAM-ohjelmistojen kotimaan suosikki
pienin askelin Eurooppaan
Jo usean vuoden ajan kotimaisissa käyttäjäkyselyissä kärjessä ollut WinCAM-ohjelmisto on pikkuhiljaa saamassa jalansijaa myös maan rajojen ulkopuolella. Tämän vuoden aikana ohjelmistoa on
asennettu uusille asiakkaille mm. Unkariin ja
Ruotsiin.

V

uonna 1983 perustettu
Camtek Oy lanseerasi
WinCAM-ohjelmiston
Windows-ympäristöön jo hieman
yli 15 vuotta sitten. Ohjelmistoa on
kehitetty koko ajan yhteistyössä
kotimaisten konepajojen kanssa tavoitteena ohjelmiston mahdollisimman hyvä istuvuus suomalaisten
konepajamiesten tapaan toimia ja
ajatella.
– Johtuen kevyestä organisaatiosta ja toimintatapaamme kuuluvasta tiiviistä yhteistyöstä asiakkaidemme kanssa ohjelmistoa ei ole
koskaan aktiivisesti yritetty viedä
ulkomaille, toteaa yrittäjä Harri
Nieminen. Matalasta profiilista
huolimatta kiinnostusta WinCAMia kohtaan on kuitenkin aina
aika-ajoin osoitettu myös maan rajojen ulkopuolelta. Suomalaisen

metallimiehen suoraviivainen ja tehokas työskentelytapa on siis havaittu hyväksi muuallakin. Useimmiten mielenkiinto on kuitenkin pysähtynyt ohjelmiston suomenkielisyyteen.

Monikielinen WinCAM
markkinoille
Ulkopuolisen painostuksen ansiosta kaikki WinCAM-sovellukset
ovat olleet jo jonkin aikaa saatavilla myös englanninkielisinä versioina. Ensimmäisten Ruotsin toimitusten aikoihin alkukesästä tehtiin
päätös ohjelmiston kääntämisestä
myös toiselle kotimaiselle kielelle.
– Tämä päätös palvelee luonnollisesti myöskin osaa nykyisistä asiakkaistamme kotimaassa, jatkaa
Nieminen. Ensimmäisenä ruotsin-

kielisen ulkoasun saa sorvausohjelmisto, joka on ensiesittelyssä
Tampereen alihankintamessuilla.

Joustavuus tärkeää
työstökoneille
WinCAM-ohjelmistossa on aina
pidetty tärkeänä sitä, että NC-ohjelmointi on mahdollista tehdä sillä

menetelmällä, joka sopii kuhunkin
tilanteeseen, kullekin käyttäjälle ja
kunkin tuotteisiin parhaiten. Siksi
WinCAMissa voidaan yhdistellä
erilaisia ohjelmointitapoja kuten
tavallisin geometriaan perustuva
graafinen ohjelmointi tai kyselevä
makro-ohjelmointi, eikä WinCAM
sotkeennu konsepteissaan vaikka
käyttäjä kirjoittaisi osan NC-koo-

dista käsinkin. WinCAM sisältää
aina työstökonekohtaisesti sovitetun simulaattorin, joka tunnistaa
kaikki koneen käskyt ja työkierrot
ja osaa siksi pitää ruudulla näkyvät työstöradat ajan tasalla riippumatta siitä, millä menetelmällä niitä
tuotetaan.
Visualisointi on WinCAM-simulaattorin lisäominaisuus, jolla kap-
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Mauri Köykällä ja Harri Niemisellä riittää esittelemistä messuilla.

paleen 3D-malli syntyy työstämällä kuvaruudulla pelkän NC-ohjelman perusteella. Sillä voidaan myös tehdä vertailua valmiin kappaleen 3D-mallin ja työstömallin välillä. WinCAMin postprosessorit räätälöidään aina niin, että niiden
tuottamat NC-ohjelmat kelpaavat NCkoneen lisäksi myös käyttäjille. Useimpia nykyaikaisten ohjausten monipuolisista työkierroista pystytään hyödyntämään. Toteutettuja postprosessoreita ja simulaattoreita löytyy valmiina lähes kaikille Suomessa tavattaville NCohjauksille.

Helpotusta suunnittelutiedon vastaanottoon
Viime vuonna Camtekin tuotevalikoima
laajentui myös CAD puolelle. KeyCreator TM on Kubotekin kehittämä helppokäyttöinen ja edullinen 3D mekaniikka CAD. Se soveltuu erityisen hyvin

valmistavan teollisuuden apuvälineeksi tilanteisiin, joissa pitää ottaa vastaan
2D- tai 3D-suunnittelutietoa erilaisissa
muodoissa. Siinä on hyvä valikoima
kääntäjiä ja paljon työkaluja mallien
mahdollisesti sisältämien pienien, mutta valmistuksen kannalta harmillisten
virheiden korjaamiseen. Ohjelmistoon
on saatavilla myös lisävarusteena sekä
2.5D että 3D CAM-paketti. KeyCreator
toimii hyvin yhdessä WinCAMin kanssa. KeyCreator on myös mainio apuväline kiinnittimien suunnittelussa kätevien kokoonpano-ominaisuuksiensa
ansiosta.
Camtek esittelee WinCAM ja KeyCreator-ohjelmistojen uusia ominaisuuksia yhdessä Cam-tuki Mauri Köykän kanssa Alihankintamessuilla osastolla A838.
Lisätietoja:
info@camtek.fi, www.camtek.fi.

