Mastercam Camtekin valikoimiin
33 vuotta CAM-ohjelmistoja
suomalaisille konepajoille
toimittanut Camtek ryhtyy myymään
WinCAM-ohjelmiston rinnalla myös
Zenexin maahantuomaa Mastercamohjelmistoa.

tuu postprosessoreiden eikä käyttäjien lukumäärään, opastaa Nieminen.

C

amtekilla on jo pitkään ollut myynnissä Zenexin maahantuoma 3D CAD -ohjelmisto KeyCreator. Nyt yhteistyö laajenee ja myyntiin otetaan WinCAMin rinnalle Mastercam. – Monien vuosien ajan
CAM-käyttäjäkyselyiden
keulapaikoilla
ovat vuorotelleet juuri WinCAM ja Mastercam. Nyt tämä kärkikaksikko on siis hankittavissa samalta toimittajalta, eli meiltä,
joten enää ei ole niin kovin oleellista keskustella siitä, kumpi on Suomen suosituin
ohjelma. Mastercam on joka tapauksessa tutkimusten mukaan maailmalla käytetyin, kertoo Camtek Oy:n toimitusjohtaja
Harri Nieminen.
CAM-ohjelmistot yleistyneet
Niemisen mukaan CAM-ohjelmistojen
käyttö Suomen konepajoissa on arkipäiväistynyt. – Viime vuosina on ollut havaittavissa tilanne, että hyvin monessa pajas-
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sa on käytössä useampia CAM-ohjelmistoja eri käyttötarkoituksiin tai eri käyttäjillä. Uuden CAM-ohjelmiston käyttöönotto ei siten yleensä tarkoita sitä, että vanha jäisi pois käytöstä. Paras ohjelmisto on
yleensä se, jota osataan käyttää. Tämän
vuoksi hankitaan taloon tulevalle uudelle menetelmähenkilölle monesti käyttöön
se CAM, jota hän on käyttänyt ennenkin.
– Eri ohjelmistoilla on myös omat vahvat käyttökohteensa. Yksi on kätevä jokapäiväisessä perusohjelmoinnissa, toinen
voi olla lyömätön vaativassa 5-akselisessa työstössä tai monitoimisorvien ohjelmoinnissa. Lisenssien hinnoittelulla on
myös oma vaikutuksensa. Järeämmän ja
kalliimman ohjelmiston lisenssejä ei kannata hankkia kaikille, joilla on ohjelmointitarpeita. Joka pojan työkaluksi sopii paremmin edullisempi perusohjelmisto –
kuten WinCAM, jonka lisensiointi perus-

Kehitysyhteistyötä pajojen kanssa
Vuodesta 1983 lähtien Camtek Oy on kehittänyt tiiviissä yhteistyössä suomalaisten konepajojen kanssa kevyitä ja helppokäyttöisiä NC-ohjelmistoja, jotka sopivat yhtä hyvin sorvin äärelle kuin konttoriinkin. – Kaikkiaan olemme toimittaneet
ohjelmistoja jo yli 550 organisaation käyttöön kotimaassa ja muutamia myös ulkomaille. Camtekin ohjelmistoista löytyy
edullinen ratkaisu kaiken kokoisten verstaiden CNC-ohjelmoinnin ongelmiin riippumatta siitä, ovatko ne autotallin nurkassa vai osana suurta kansainvälistä yritystä, kertoo Nieminen.
”WinCAM-ohjelmiston kehitystyö jatkuu kuten ennenkin: asiakkaita herkällä
korvalla kuunnellen. Kaikenlaiset kehitysideat ovat edelleen tervetulleita”, sanoo
Nieminen. 
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