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KANSIKUVA: Turbiinimoottorin CAD-kokoonpano. Jokainen yksittäinen siipi on
työstetty umpiaineesta moniakselityöstöllä.

Mastercamin selkeä käyttöliittymä
ja tarkka grafiikka ovat ensimmäisiä
asioita, jotka huomaat. Mutta sen
juoheva työnkulku ja dynaamisten
liikeratojen tehokkuus tekevät
suurimman vaikutuksen työskentelyyn ja
tuottavuuteen.

SUUNITELTU DYNAAMISEKSI
Koska CAD/CAM on ainoa tuotteemme.

Vakaa johtajuus ja päämäärä
Perustajat omistavat edelleen yrityksen ja koko yrityksen johto
on ollut harvinaisen pitkään mukana. Tämä tarkoittaa, että
lyhyen tähtäimen suunnitelmia voidaan toteuttaa ja samalla
tähdätä tuotteiden pitkän aikavälin vakauteen.
Ohjelmistojen ja laitteistojen kehitykseen sekä tulevaisuuden
osaajiin suhtaudutaan vakavasti ja tämän vuoksi oppilaitoksia
varten yrityksellä on kokonaan oma osastonsa. Ja tätä on
tehty yli 30 vuoden ajan. Mikään muu CAD/CAM yritys ei voi
sanoa samaa.

Selkeästi CAMiin keskittynyt
Kolmen vuosikymmenen ajan on ohjelmistojamme
käytetty ja testattu todellisessa käyttöympäristössä. Lisäksi
yrityksellä on omissa tiloissaan moderni konepaja, jossa
jatkuvasti kehitetään uusia, turvallisempia ja tehokkaampia
työstömenetelmiä.
Mastercamin dynammisen työstön teknologia on vain yksi
esimerkki uusista menetelmistä, jotka asiakkamme voivat
ottaa käyttöön — ilman mitään lisäkustannuksia.

Vain Mastercamilla on paljon valmiita
osaajia
Valmistus ei ole mikään auringonlaskun ala, vaan vahvasti
kehyttyvä. Näin ollen on tärkeää löytää osaavaa työvoimaa.
Mastercam on ollut johtava CAM-ohjelmista sekä opetuksessa
että teollisuudessa. Mastercamlla on osaajia enemmmän
kuin millään muulla CAM-ohjelmistolla. Tämä tarkoittaa, että
työvoiman löytäminen on helpompaa ja koulutustarve on
vahäisempää. Tämä parantaa yritksen kilpailukykyä.

Mark Summers, yrityksen perustaja; Meghan Summers-West, toimitusjohtaja ja
Brian Summers, varajohtaja.

Mastercam on sitoutunut menestykseesi.
Mastercamin käyttäjien tukena on alan laajin ja ammattitaitoisin
tukiverkosto. Jälleenmyyjillä on keskimäärin 20 vuoden kokemus.
Suomessa on jo toimittu yli 29 vuoden ajan. Jälleenmyyjien
kokemuksesta on tukitoiminnoissa todellista hyötyä.
Ohjelmistokumppanimme tarjoavat toimivia lisäohjelmia
CAD/CAM -toimintoihin ja järjestävät koulutusta. Verkkoyhteisöön
kuuluu Mastercamin kayttäjäfoorumi, suosittu sosiaalinen verkosto ja
Youtubessa katsottavat videot. Voit valita laajasta kurssivalikoimasta
tai hyödyntää Mastercam University®n tarjontaa internetissä
vuorokauden ympäri.
Me Mastercamilla näemme tulevaisuuden valoisana. Ja me
jatkamme tahollamme työtä valmistustuotannon kehittämiseksi
älykkäämmäksi, turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi..

224.080

Me tuemme valmistusta. Emme rönsyile muualle.

MAAILMAN YKKÖNEN
YLI 20 VUOTTA
Ohjelmistojen lukumäärä (tuhansia)
- Lähde Cimdata, Inc. 2105
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MIKÄ ON
DYNAAMINEN LIIKE?
Dynaaminen liike on tehokkaampaa.
Juohevimman ja tehokkaimman lastuamisliikkeen luomiseksi
dynaamisten työstöratojen laskenta ei keskity vain työkalun
yksinkertaiseen etenemiseen radalla. Radoilla käytetään myös
patentoituja työkalun kosketuskohdan ja materiaalin poiston
analysointisarjoja, jotka muuttavat työstöliikettä sen mukaan, mitä
työstökoneessa kullakin hetkellä tapahtuu. Tuloksena työkiertojen
kesto lyhenee, työkalun kestoikä kasvaa ja työstökoneiden rasitus
vähenee.

Dynaaminen liike on nopeampaa.
Maksimoimalla turvallisen työstön dynaamisen liikkeen radoilla
työkierrot lyhenevät 25-75 prosenttia. Dynaamisen liikkeen
radoilla voidaan käyttää kokosyvyistä lastuamista, joka vähentää
askellusta. Tämä tarkoittaa sitä, että useampia kappaleita työstetään
lyhyemmässä ajassa.

Dynaaminen liike pidentää työkalujen ja
koneiden kestoa.
Dynaaminen liike tuottaa tasaisen lastukuorman vähentäen värinää
ja siirtäen lämpöä pois kappaleesta ja työkalusta syntyviin lastuihin.
Tästä on hyötyä työkaluille, työstökoneille ja valmiille kappaleille.
Juohevalla liikkeellä eliminoidaan äkkinäiset suunnan muutokset ja
ylläpidetään työstökoneen tarkkuutta vähemmällä huollolla.

Dynaaminen liike helpottaa kovien
materiaalien työstöä.
Monissa konepajoissa hankalien materiaalien, kuten koboltin
ja titaanin työstö on haastavaa. Mastercamin dynaamisen
liikkeen työstöradoilla se on huomattavasti helpompaa tasaisen
lämmönmuodostuksen ja tasaisen lastukuorman ansiosta. Tasainen
jakautuminen ehkäisee materiaalin pintaa karkaistumasta ja
vähentää työkalun rikkoutumisen riskiä, jolloin tuotanto on jatkuvaa
ja aina ennustettavaa.
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MASTERCAMIN DYNAAMISEN LIIKKEEN
TEKNOLOGIA JYRÄÄ
Salaisuus on lastuissa.
Tasainen kuormitus ja lastuvirta ovat
ratkaisevia tehokkaassa työstössä.
Mastercamin dynaamiset radat laskevat
työkalun optimikuormituksen ottaen
huomiooon materiaalin ja työstöarvot. Kun
nämä ovat kohdallaan, lämpö johtuu pois
työkappaleesta lastujen mukana. Työkalu
ja työstettävä kappale pysvät viileinä. Sen
näkee lastujen koon pysymisenstä vakiona ja
sen kuulee työstökoneen äänestä. Työstöajat
lyhenevät, työkalujen kestoikä pitenee ja
kannattavuus paranee.

ILMAN DYNAAMISTA TYÖSTÖÄ

DYNAAMISEN TYÖSTÖN KERA

Dynaamisten ratojen taika on työkalun optimikuormituksessa ja työstöarvojen optimoinnissa.

Minkä tahansa
geometrian
optimityöstö
Dynaaminen liike säilyttää
koko työstön ajan materiaalille
parhaiten soveltuvat
työstöarvot. Huomaat, että
lastut pysyvät samankokoisina.
Kuulet sen jo työstöäänestä.
Ei vinkumistä, ei kitinää eikä
värinöitä. Vain nopea, tasainen ja
turvallinen dynaaminen liike.

Lisääntynyt tehokkuus lisää säästöjä
Dynaamiset radat ovat selkeästi nopeampia kuin
tavanomaiset työstöradat. Työstöajat voivat helposti
jopa puolittua. Niinpä säästöt ovat ilmeisiä. Sen huomaa
myös koneen lyhemmistä seisonta-ajoista, huoltotarpeen
vähenemisestä ja työkalujen pidemmistä kestoajoista. Näillä
säästöillä parannat yrityksesi kilpailukykyä.

Lisätietoja saat osoitteesta
Mastercam.fi/Dynaaminen

Työkalun
tehoalue

Syötön
optimialue

Taloudellisuuden
ja tehokkuuden
optimialue

Koneen
ominaisuudet

Dynaamisen liikkeen teknologialla päästään tehokkuuden ja tuottavuuden
optimiyhdistelmään.
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MILL

NOPEUTTA JA
LUOTETTAVUUTTA

Maailman suosituin CAM-ohjelmisto on nyt myös maailman dynaamisin.
Mastercamin sisäänrakennettu dynaaminen liike lyhentää dramaattisesti työstöaikaa ja
samalla pidentää työkalun käyttöikää. Mastercam Millissä on runsaasti erilaisia ominaisuuksia,
silti sitä on helppo käyttää.
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ÄLYKÄS TYÖSTÖ SÄÄSTÄÄ AIKAA JA RAHAA.
Mastercamiin on lisätty dynaamisen liikkeen teknologiaa vuodesta 2008 saakka.
Sen teho on todettu todellisessa valmistusympäristössä. Dynaamisen liikkeen radoilla poistetaan suuria määriä materiaalia nopeasti
– kuitenkin samalla parantaen merkittävästi työkalujen kestävyyttä – ja näin lisäten yrityksen kannattavuutta heti. Kuulostaa
varmaankin uskomattomalta? Mutta tätä dynaamisen liikkeen tekniikkaa on markkinajohtajana käytetty mitä erilaisimmissa
työskentely-ympäristöissa joka puolella maailmaa. Se toimii.

MASTERCAMILLA ON MAAILMASSA ENEMMÄN
KÄYTTÄJIÄ KUIN MILLÄÄN MUULLA
CAM-OHJELMALLA

Asiakkaillemme se merkitsee hyvä asioita. Ensiksikin on olemassa laaja
ja alati kasvava potentiaalisten käyttäjien joukko, jolla on jo koulutusta
ja tuntumaa Mastercamiin. Hyvin koulutetut, kokeneet ja sertifioidut
Mastercam-ohjelmoijat ovat omistautunutta ja kehittyvää työvoimaa.
Toiseksi, Mastercam on konepajaoloissa käytännössä testattu.
Ohjelmistoasiantuntijamme kehittävät jatkuvasti suhteitaan asiakkaisiimme
tuotteittemme käytettävyyden parantamiseksi. Siksi Mastercam on pitkän
tähtäimen suunnitelmissa helppo valinta.
Mastercam Mill -ohjelmaa ja siihen sisältyvää dynaamista liiketeknologiaa on koeteltu konepajaoloissa enemmän kuin mitään CAM-ohjelmaa maailmassa.
Voit luottaa Mastercamin aidoissa oloissa testattuihin ratkaisuihin.

Joustava käyttö
Mastercam Millissä on laajat mahdollisuudet ratkaista mikä
tahansa jyrsinnän ongelma – 2D, 3D tai moniakselinen.
Riippumatta siitä, ovatko asiakkaat autoteollisuudessa
tai ilmailuteollisuudessa, lääketieteellisellä alalla tai
kulutustuotteissa, energiateollisuudessa tai koneiden
valmistuksessa, Mastercam Mill on ratkaisu ongelmiin.
Mastercamin laajoilla työstöratavalikoimilla ja toiminnoilla
tarjolla on aina enemmän kuin yksi ratkaisu. Kappaleen
mukana tallentuvaa kerran luotua työstörataa voi kaikilta
osin muuttaa hyvin kätevästi jälkeenpäin tarvitsematta
aloittaa kaikkea alusta. Voit myös rakentaa hyväksi havaituista
työstömenetelmistä oman kirjaston. Valitset vain halutut
tallennetut operaatiot, käytät niitä kappaleeseen ja Mastercam
auttaa niiden soveltamisessa uuteen malliin. Koska Mastercam
Mill on täysin integroitu CAD/CAM, se on nopea, tuottava ja
helppo käyttää. Sellaista työstöratojen ohjelmoinnin tuleekin
olla.

Mastercamin täysin assosiatiivisilla työstöradoilla voit tehdä muutoksia
tehokkaasti tuotannon häiriintymättä. Mastercam Millin aktiivinen aihiomalli-,
työstöradan tarkastus- ja simulointitoiminto luovat kasvavaa varmuutta
jokaiseen projektiin. Mastercamin Työstöradan hallinnan avulla hallitset
töitäsi nopeasti ja tehokkaasti.

SW

Kun sinulla on Mastercam Mill,
voit käyttää nyt myös vastaavaa
Mastercam for SOLIDWORKS-versiota.
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MILL
2D-TYÖSTÖRADAT
Vahvat 2D-ominaisuudet
2D-työstöradat voivat vaihdella varsin yksinkertaisista radoista
hyvin monimutkaisiin ratoihin. Mastercam Mill -ohjelmassa on
ratoihin tarvittavat ominaisuudet.
• Piirrepohjaiset työstöradat (FBM) luovat automaattisesti
tilavuusmallin porausreiät, profiilit ja taskut. Työstömenetelmät voidaan
tallentaa ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa.
• Täydellinen ja helppo lähestymisen, aloituspisteiden ja työstön aloituksen hallinta.
• Profiilin ja taskun jälkityöstöradoissa käytetään pienempiä työkaluja
automaattiseen, aikaisemmista operaatioista jääneen materiaalin poistoon.
• Säteittäinen lastunohennus lukuisille työkalusarjoille ja erityistuki ISCAR®in
suurnopeustyöstön (HEM) työkalujen sarjalle.
Dynaaminen liike sisältyy valtaosaan 2D-toiminnoista luoden jatkuvasti
Mastercamin 2D-työstöradoilla taskujen ja tasauksien työstö,
juohevampaa, turvallisempaa liikettä ja käyttäen työkalua kokonaisuudessaan.
profiilien ajo ja poraukset ovat helppoja ja tehokkaita.
Tutustu asiakkaittemme kokemuksiin katselemalla uusia videoita osoitteessa
Mastercam.fi.

3D-TYÖSTÖRADAT
Viimeistely on viimeistellympää.
Mastercamin konepajaoloissa testatut 3D-radat ovat
lyömätön työkalu pinnnan työstön hallintaan tarjoten
ensiluokkaisen viimeistelyn ja optimoidut työstöajat.
Älykkäässä hybridiviimeistelyssä työstötapa muuttuu
automaattisesti kappaleen muodon muuttuessa.
Ja 3D pinnanlaadun parantaminen -toiminnolla
vaativimmatkin asiakkaat ovat tyytyväisiä.
• Ratojen luonti monipinnoille, tilavuusmalleille tai
kolmioverkkoalkioille (STL-dataa).
• Häikäisevän tehokasta rouhintaa Mastercamin
dynaamisen liiketeknologian avulla.
• Vakiopinnankarheus 3D-sivuttaissiirroin on sopiva
viimeistelytapa kaltevilla ja tasaisilla pinnoilla.
• Vakio-Z rouhinnan jälkityöstö tunnistaa ne alueet ja
kriittiset syvänteet, jotka tulee työstää pienemmällä
työkalulla.
• Piirtoviimeistelyn avulla työkalu liikkuu pintojen
liitoksia pitkin ja varmistaa vaikeasti saavutettavien
kohtien hyvän pinnanlaadun. Piirtoviimeistelyyn
voidaan ohjelmoida yksi tai useampi lastu.

Jokaisen CAM-ohjelmiston arvo on siinä, millaisia kappaleita työstökoneesta tulee ulos.
Mastercam on suunniteltu luomaan parasta laatua mahdollisimman nopeasti.
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MONIAKSELITYÖSTÖ
Monimutkaisten prosessien helppokäyttöisyys.
Moniakselinen työstö lisää huomattavasti yrityksen kilpailukykyä.
Moniakselikäyttöliittymä on yllättävän helppokäyttöinen ja sen
ennustettavuus varmistaa, että yritys vastaa asiakkaan toiveisiin nopeasti.
Mastercamin avulla voidaan hallita kolmea moniakselityöstön keskeistä
elementtiä: työstömenetelmiä, työkaluakselin kallistuksia ja törmäyksien
tarkastusta. Mastercam yksinkertaistaa työstökohteita 4-akselisista kiertoakseli- ja
muotovalssausradoista monisiipisiin, ahtaita sisäpuolisia työstöjä edellyttäviin
siipipyöriin.
Muita keskeisiä piirteitä:
• 5-akselinen monipintojen rouhinta ja viimeistely, (myös
syvyyslastut) porausrouhinta, ja vuopintojen työstö.
• Kyljellä työstön ja kyljellä työstön viuhkamaisuuden
säätömahdollisuuksia.
• M
 onipuolinen koukkauksenesto, ”turva-alue”
kappaleen ympärillä ja turvalliset siirtymät operaatioiden välillä.
• 5-akselinen rajaaminen ja poraaminen.
• 3-akseliradan muuttaminen 5-akseliseksi.
Erikoistyöstökohteisiin tarjolla seuraavia lisäohjelmia:
• Mastercam Blade Expert - monisiipisten kappaleiden ja napojen työstöön.
• Mastercam Port Expert - kanavien työstöön nopeasti juohevilla liikeradoilla.

Mastercam on luotu sujuvaan
5 akselisten perusprofiilien
ohjelmoinnista, dynaamisen rouhinnan
ja monipuoliseen viimeistelyn
ohjelmointiin.

AIKAA JA RAHAA
Pienimmistä lääketietellistä
kappaleista suurimpiin
valumalleihin, Mastercam
antaa aina tarkan ja
tehokkaan lopputuloksen.

100 alumiiniosaa työstetty perinteisillä
sekä dynaamisilla työstöradoilla:
Ilman dynaamista
5 tuntia

Dynaamisella
40 minuutia

10-15 terää
(12,5) per osa

1,5 terää
per osa

5 t. x 100 €/t.
= 500 €

40 min. x 100 €/t.
= 66 €

12.5 terää @ 25 €
= 312,50 €

1.5 terää @ $25
= $37.50

812,50 € per osa
x 100 osaa =

103,50 € per osa
x 100 osaa =

81.250 €

10.350 €

Kokonaissäästöä 87%!

Lisätietoja saat osoitteesta
Mastercam.fi/Mill

7

LATHE

NOPEA, HELPPO JA
TARKKA SORVAUS

Mastercam Lathella voit siirtää saman kappaletiedoston jyrsintäoperaatiosta
sorvausoperaatioon helposti ja varmasti.
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TEHOKKAAT, JOUSTAVAT TYÖKALUT
MARKKINAJOHTAJALTA.
Mastercam Lathessa on sarja työkaluja, jotka nopeuttavat koko valmistusta.
Dynaamisesta rouhinnasta tarkkaan viimeistelyyn Mastercam Lathesssa on lukuisia
menetelmiä jokaisen kappaleen sorvaamiseen juuri halutuksi.

Tehokas ohjelma moderniin valmistukseen.
Mastercam Lathessa on sarja eri asteisia ohjelmoinnin
työkaluja, jotka yhdessä Mastercam Millin kanssa ovat
ylivertainen tehopari. Helppo rouhinta, viimeistely,
kierteytys, urantyöstö, upotukset ja porauskierrot
yhdistettynä C/Y-akseliseen työstöön. Luotettava
työstöratojen tarkastus varmistaa hankalien kappaleiden
ajon työstökoneessa ja koneen-ja ohjauksenmäärittelyillä
kappale saadaan heti ensi kerralla valmiiksi.

Mastercam Lathella ohjelmointi on helppoa ja voit saumattomasti siirtyä
operaatiosta toiseen tai jopa toiseen työstökoneeseen.

Merkittävimmät sorvausominaisuudet:
• Nopeasti ratoja, joilla ohjelmointi muutamalla
klikkauksella.
• Älykäs sisä- ja ulkopuolinen rouhinta, joissa valittavina sekä
dynaaminen että profiilinrouhinta.
• Dynaaminen liike rouhinnassa pidentää terien käyttöikää.
• Helppo otsapinnan tasaus rouhimalla ja viimeistelemällä..
• Urantyöstö usealla pistolla, lastunkatkaisulla ja myös sorvaus
pistoterällä.
• Kierteitykset ja monipäiset kierteitykset halkaisijan
laskennalla sekä kierretaulukoilla.
• Sitkeiden materiaalien lastunkatkaisun helppo hallinta.
• Automaattinen törmäystarkastelu valvoo työkalun etuja takaosaa.
• Istukan, kappaleen, tukilaakerin ja kärkipylkän tunnistus.
• Tilavuusmallien tunnistaminen ja työstö.
• Nopea sorvausprofiilin generointi symmetrisille ja
epäsymmetrisille kappaleille.

SW

Kun sinulla on Mastercam Lathe, voit
käyttää nyt myös vastaavaa
Mastercam for SOLIDWORKS-versiota.

• Täysi jyrsinnän tuki pyöriville työkaluille C- ja Y-akselisilla
koneilla.
Lisätietoja saat osioiteesta Mastercam.fi/Lathe
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MILL-TURN

VARMA KÄYTTÖ
LUOTETTAVASTI

Maailman suosituin CAD/CAM-ohjelmisto mahdollistaa nyt monimutkaisten
ohjelmien varman automatisoinnin nykyisissä supertehokkaissa monitoimikoneissa.
Ohjelmoi kerralla valmiiksi, joka kerta.
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MASTERCAM MILL-TURN YKSINKERTAISTAA
MUTKIKKAAT PROJEKTIT.
Mastercam Mill-Turnilla
supertehokkaiden monitoimisorvien
käyttö on helppoa.
Mill-Turnissä konepajoissa testatut Mastercamin
tehokkaat jyrsintä- ja sorvausradat yhdistyvät
uusimpaan konehallintaan, työstöratahallintaan ja
tarkastukseen.
Työ etenee helposti: Valitset koneen ja
Mastercam Mill-Turn automatisoi kappaleen
siirrot, työkalusuunnat, aihion määrityksen ja
asetukset. Luot työstöradat ja synkronoit, tarkastat
simuloimalla ja postprosessoit. Muutokset ovat
helppoja - juuri sellaisia kuin ohjelmoinnissa onkin
oltava.

Sync Managerilla työstökoneen käyttö on tehokasta.
Käyttäjäystävällinen Sync Manager optimoi työkiertojen keston ja estää kolarit ennen kuin kappale on
työstökoneessa. Mill-Turnissa voi luoda rajattomasti kanavien linkityksiä hiirellä vetämällä ja synkronoimalla.
Gantt-kaavion aikajanalla ja pystysuuntaisella kanavasarakkeilla lasketaan työstöajat ja koordinoidaan operaatiot helposti.

Näet, että se toimii. Tiedät, että se toimii.
Simuloinnissa voit turvallisesti ja varmasti ajaa radan
todellisissa koneoloissa virtuaalisesti. Työstö on turvallista
ja varmaa, koska kaikki työstökoneen komponentit ja
projektin aihiot työstetään kuvaruudulla. Voit tunnistaa
potentiaaliset törmäykset ja tutkia simuloimalla, kuinka
optimoida prosessia. Voit katsella kaikkia kanavia ja koko
työstöprosessin tilastoja ja siirtyä klikkaamalla mihin tahansa
prosessin kohtaan.

Get the most from your machine with multi-station and half-index tool support.

Lisätietoja saat osoiteesta Mastercam.fi/MillTurn
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SWISS

HANKALIEN
KAPPALEIDEN TUOTANTO
HELPOKSI.

Mastercam tukee pitkäsorvausautomaateilla (SWISS) työstämistä. Tämä on täysin
erilainen kenttä, jossa on äärimmäisen monimutkaisia koneita ja samanaikaisesti liikkuvia
kappaleita. Mastercamin maailmankuulu palvelu auttaa työstämään kappaleet turvallisesti.
Nyt automaattinen pitkäsorvaus toimii varmuudella.
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JOS HARKITSET PITKÄSORVAUSAUTOMAATIN
HANKKIMISTA, HYÖDYNÄ MYÖS MASTERCAMIN
TUKI JA PALVELU.
Mastercam tunnetaan maailmanlaajuisesti ohjelmoinnin helppoudesta.
Voit käyttää Mastercamista tuttuja laajoja ohjelmointitapoja 2- akselisista kappaleista 5-akselisiin kappaleisiin. Työkaluluistien
käytössä työstökoneissa on ainutlaatuisia haasteita. Mastercam Swissin mukana tulee tietotaito yli 30 vuoden työstökokemuksesta.
Työkalun hallinta, kunkin työn tuominen erillisine haasteineen ratkaistaan helposti esimääritellyistä tai omista kirjastoista ja ratkaisuja
voidaan käyttää eri töissä.

Työkaluluistien
käyttö työstökoneissa
tarvitsee omat
ohjelmointityökalunsa
varmaan ja
tehokkaaseen
työstöön. Ne saat
Mastercam Swiss
-ohjelmasta.

Synkronointi optimoi
pitkäsorvausautomaatit.

Monipuolinen simulointi varmistaa jokaisen
työn onnistumisen.

Mastercam Swissillä synkronoidaan useita operaatioita
nopeasti, helposti ja varmasti. Synkronoinnin Ganttkaaviossa vedät ja pudotat operaatioita samalla, kun
näet työnkulun kokonaiskuvan, optimoit työstöajat ja
vältät törmäykset. Mastercam Swississä kanavia voi olla
rajattomasti ja niitä voidaan synkronoida kanavittain tai
työkaluryhmittäin, jotka tunnistetaan helposti värikoodein.

Mastercam Swiss -simulointi on turvallinen virtuaaliympäristö
jokaisen työstökoneen liikkuvan osan täydelliseen
simulointiin. Sillä havaitaan kriittiset törmäyskohdat ja
testataan työstörata. Simuloinnin työstökoneita ovat Tsugami,
Citizen, Star, Tornos, Hanwha ja monet muut. Simulointi
voidaan aloittaa ja pysäyttää klikkaamalla, siirtyä mihin
tahansa simulointiprosessin kohtaan ja samalla tarkastella
kaikkien kanavien NC-koodia.
Lisätietoja saat osoiteesta Mastercam.fi/Swiss
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WIRE

VAKAILLA
LANKASAHAUSTYÖKALUILLA
SAAT SEN MINKÄ TARVITSET.

Mastercam Wire on yrityksen paras perusta nopeaan ja tehokkaaseen lankasahaukseen.
Mastercam Wiressä on tehokkaat, kattavat sahausradat ja linjakas
helppokäyttöinen liittymä.
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MASTERCAM EROTTUU EDUKSEEN.
Paras mahdollinen ohjelma on vain yksi
menestyksen osa.
Koko maailman kattavan Mastercam-yhteisön
käyttäjät, asiantuntijat, kouluttajat ja innostuneet
ystävät lisäävät ohjelman arvoa. Paikallisten,
kokeneiden jälleenmyyjien avulla varmistat, että saat
kattavinta ja käytännöllisintä alan tukea.

Agien Agievision ohjauksien tuki

Mastercam Wiressä on
nopeat ja tehokkaat
2-4 -akselisten
lankasahausratojen
työkalut, joilla
synkronointi on
helppoa ja kannasten
hallinta täydellistä.

Tehokkaaksi suunniteltu.
Mastercam Wiressä voit säästää aikaa ja vähentää virheitä
siirtämällä yksittäisen kappaletiedoston koneesta toiseen.
Käyttäjän muokattavissa oleviin kirjastoihin tallennetaan
generaattoriasetukset ja rouhinnan ja viimeistelyn asetukset.
Muut ominaisuudet:
• Tehokas kiinnityskannasten luonti ja hallinta
• Generaattoriasetukset, kulmatyyppi ja langan kallistus
voidaan muuttaa missä profiilin kohdassa tahansa.
• Suorien, päästöllisten osuuksien ohjelmointi kummastakin
suunnasta.
• Tiedostokoot pienenevät sahausrataa suodattamalla.

Mastercam Wire parantaa helposti yrityksen
mahdollisuuksia.
Mastercam varmistaa valmiuden 2-akselisista
perusprofiileista aina mutkikkaisiin 4-akselisiin liikkeisiin.
Mastercam sisältää:
• Helppo 2-4 -akselinen Profiilisahaus.
• Automaattiset lähestymis- ja poistumismenetelmät..
• Automaattinen tai manuaalinen 4-akselinen
synkronointi.
• Automaattinen viimeistely ja radan kääntö.
Avaa mikä tahansa CAD-tiedosto tai käytä Mastercamin
omia 3D-mallinnustyökaluja.

Lisätietoja saat osoiteesta Mastercam.fi/Wire
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ROUTER

YMMÄRRÄMME PUUN
JA KOMPOSIITTIEN
TYÖSTÖÄ.

Maailman suosituin CAM-ohjelmisto on nyt myös maailman dynaamisin.
Mastercamin sisäänrakennettu dynaaminen liike lyhentää dramaattisesti työstöaikaa
ja samalla pidentää työkalun käyttöikää. Mastercam Routerin ominaisuudet ovat laajat,
silti sitä on helppo käyttää.
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JOUSTAVA JA MONIKÄYTTÖINEN.
Mastercam Routerissa on laajat mahdollisuudet
ratkaista mikä tahansa puun tai komposiitin
haaste – 2D, 3D tai moniakselinen.
Kappaleen mukana tallentuvaa kerran luotua työstörataa
voi kaikilta osin muuttaa kätevästi jälkeenpäin tarvitsematta
aloittaa kaikkea alusta. Voit myös rakentaa hyväksi havaituista
työstömenetelmistä oman kirjaston. Valitset vain halutut
tallennetut operaatiot, käytät niitä kappaleeseen ja Mastercam
auttaa niiden soveltamisessa uuteen malliin.
Tehokas dynaamisen liikkeen teknologia ei vain pidennä työkalun
kestoa ja vähennä koneen kulumista vaan ehkäisee myös viiveen
aiheuttamaa kulumaa. Automaattisilla työstöradoilla
levyntyöstö on nopeaa.

Mastercam Routerissa monikaraporauksen ja kulmapäiden ohjelmointi on loogista.

Kattava tehokkaiden työkalujen paketti.
2D-työstöradat voivat vaihdella yksinkertaisista radoista hyvin monimutkaisiin. Mastercam Routerissa on vahvat 2D
työkalut kattaen profiilin, taskun, porauksen aina automatisoituun, piirrepohjaiseen solidiohjelmointiin.
3D-työstössä Mastercam Routerissa on tehokkaan linjakas 3D-rouhinta ja viimeistely, myös automaattinen
jäännösmateriaalin poisto.
Moniakselikäyttöliittymä on yllättävän helppokäyttöinen. Mastercamin avulla voidaan hallita kolmea
moniakselityöstön keskeistä elementtiä: työstömenetelmiä, työkaluakselin kallistuksia ja törmäyksien tarkastusta.

Lisätietoja saat osoiteesta
Mastercam.fi/Router

Kappaleiden ja työstöratojen nestaus nostaa
tuottoa ja kannattavuutta.
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MASTERCAM for

SOLIDWORKS®

YHDISTÄÄ KAKSIKON
PARHAAT PUOLET.

Mastercam for SOLIDWORKS -käyttäjille Mastercamin valikoiden puurakenteista avautuva
nopea pääsy mihin tahansa työstöprosessin kohtaan on tuttua. Mastercamin käyttäjät
tunnistavat konepajoissa testatut parametrivalikot ja heille jo tutut valinnat.
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MASTERCAM ON SOLIDWORKSIN GOLD
PARTNER.

CERTIFIED
Gold
Product

Mastercam for SOLIDWORKS yhdistää maailman johtavan mallinnusohjelman
maailman suosituimpaan CAM-ohjelmistoon. Nyt kappaleet voidaan suunnitella
SOLIDWORKSilla ja luoda samassa ympäristössä työstöradat maailman suosituimpia
työstöstrategioita käyttäen.
Kun Mastercamin työstöradat on integroitu suoraan SOLIDWORKS-ympäristöön, niitä voidaan käyttää suoraan kappaleeseen tai
kokoonpanoon. Kaikki Mastercam for SOLIDWORKSissa tehdyt mallin muutokset sujuvat helposti ja kohteena olevat työstöradat
tunnistetaan helposti regenerointia varten. Konfgurointia on helppoa ja työstöratojen kopiointi konfiguroinnista toiseen tapahtuu hiiren
oikean näppäimen klikkaamisella!.

MASTERCAMILLA ON ENEMMÄN KÄYTTÄJIÄ
KUIN MILLÄÄN MUULLA CAM-OHJELMALLA
Asiakkaillemme se merkitsee hyvä asioita. Ensiksikin on olemassa laaja
ja alati kasvava potentiaalisten käyttäjien joukko, jolla on jo koulutusta
ja tuntumaa Mastercamiin. Hyvin koulutetut, kokeneet ja sertifioidut
Mastercam-ohjelmoijat ovat omistautunutta ja kehittyvää työvoimaa.
Toiseksi, Mastercam on konepajaoloissa käytännössä testattu.
Ohjelmistoasiantuntijamme kehittävät jatkuvasti suhteitaan asiakkaisiimme
tuotteittemme käytettävyyden parantamiseksi. Siksi Mastercam on pitkän
tähtäimen suunnitelmissa helppo valinta.
Certified Gold Partner -tuotteena, Mastercam for SOLIDWORKS on paras ja tehokkain CAD/CAM-yhdistelmä.

Äärimmäisiä jousto- ja käyttömahdollisuuksia
Mastercam for SOLIDWORKSin laajoilla työstöratavalikoimilla
ja toiminnoilla on tarjolla aina enemmän kuin yksi ratkaisu.
Kappaleen mukana tallentuvaa kerran luotua työstörataa voi
kaikilta osin muuttaa hyvin kätevästi jälkeenpäin tarvitsematta
aloittaa kaikkea alusta. Voit myös rakentaa hyväksi havaituista
työstömenetelmistä oman kirjaston. Valitset vain halutut
tallennetut operaatiot, käytät niitä kappaleeseen ja Mastercam
auttaa niiden soveltamisessa uuteen malliin. Koska Mastercam
for SOLIDWORKS on täysin integroitu, se on nopea, tuottava ja
helppo käyttää. Sellaista työstöratojen ohjelmoinnin tuleekin
olla.

M

Voit hankkia pelkästään Mastercam for
SOLIDWORKSin tai itsenäisen Mastercam Millin tai
Lathen, jolloin voit käyttää niiden mukana tulevaa
vastaavaa Mastercam for SOLIDWORKSia.

L

Mastercam for SOLIDWORKSin täysin assosiatiivisilla työstöradoilla voit tehdä
muutoksia tehokkaasti tuotannon häiriintymättä. Aktiivinen aihiomalli-,
työstöradan tarkastus - ja simulointi-toiminto luovat kasvavaa varmuutta
jokaiseen projektiin. Uuden Tool Managerin avulla luot ja organisoit
työkalukokoonpanot nopeasti.
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for SOLIDWORKS
2D-TYÖSTÖRADAT
Vahvat 2D-ominaisuudet
Päivittäiset 2D-työstöradat voivat vaihdella yksinkertaisista
monimutkaisiin. Mastercam for SOLIDWORKSissa on ratoihin
tarvittavat ominaisuudet
• Piirrepohjainen työstö luo automaattisesti työstöradat
solidin taskuille, profiileille ja porauksille ja niiden tallentaminen
tai muuttaminen on aina mahdollista..
• Profiilin ja taskun jälkityöstöradoissa poistetaan
automaattisesti pienemmillä työkaluilla aikaisempien
operaatioiden jäännöksiä.
Dynaaminen liike sisältyy valtaosaan 2D-toiminnoista luoden
jatkuvasti juohevampaa, turvallisempaa liikettä
koko työkalua käyttäen.

Mastercam for SOLIDWORKSin 2D-työstöradoilla
taskun ja otsapinnan työstö, profiilien ajo ja poraukset
ovat helppoja ja tehokkaita.

3D-TYÖSTÖRADAT
Viimeistely on viimeistellympää.
Mastercam for SOLIDWORKSin konepajaoloissa testatut 3D-radat
ovat lyömätön työkalu pinnnan työstön hallintaan tarjoten
ensiluokkaisen viimeistelyn ja optimoidut työstöajat. Älykkäässä
hybridiviimeistelyssä työstötapa muuttuu automaattisesti
kappaleen muodon muuttuessa. Ja 3D pinnanlaadun
parantaminen -toiminnolla vaativimmatkin asiakkaat ovat
tyytyväisiä.

• Häikäisevän tehokasta rouhintaa Mastercamin dynaamisen
liiketeknologian avulla.
• Vakio pinnankarheus -radoilla saavutetaan yhtenäinen
pinnanlaatu jyrkillä ja laakeilla pinnoilla.
• Vakio-Z -rouhinnan jälkityöstö tunnistaa ne alueet ja kriittiset
syvänteet, jotka tulee työstää pienemmällä työkalulla.
• Piirtoviimeistelyn avulla työkalu liikkuu pintojen liitoksia pitkin
ja varmistaa vaikeasti saavutettavien kohtien hyvän pinnan.
Piirtoviimeistelyyn voidaan ohjelmoida yksi tai useampi lastu.

Pienimmistä lääketietellistä kappaleista suurimpiin
valumalleihin, Mastercam for SOLIDWORKS antaa
aina tarkan ja tehokkaan lopputuloksen.

AIKAA JA RAHAA
“Mastercam for SOLIDWORKS tekee työstäni
helpompaa. Olen käyttänyt dynaamisia ratoja
paremman pinnanlaadun saavuttamiseksi.
Ne toimivat niin hyvin, että saan työt valmiikis
puolessa ajassa.”
Nolan Farmer, Omistaja
Farmer Plastics & Machining, Inc., Jamestown, CO
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MONIAKSELITYÖSTÖ
Monimutkaisten prosessien helppokäyttöisyys.
Moniakselinen työstö lisää huomattavasti yrityksen kilpailukykyä. Mastercam
for SOLIDWORKSin avulla voidaan täydellisesti hallita kolmea moniakselityöstön
keskeistä elementtiä: työstömenetelmiä, työkaluakselin kallistuksia ja törmäyksien
tarkastusta. Mastercam yksinkertaistaa vaikeimpiakin työstökohteita 4-akselisista
kiertoakseli- ja muotovalssausradoista monisiipisiin, ahtaita sisäpuolisia työstöjä
edellyttäviin siipipyöriin.
Muita keskeisiä piirteitä:
• 5-akselinen monipintojen rouhinta ja viimeistely, (myös syvyyslastut)
porausrouhinta, ja vuopintojen työstö.
• Kyljellä työstö ja kyljellä työstön viuhkamaisuus -parametri
monipintaisille pohjille.
• Monipuolinen koukkauksenesto ja 5-akseliset turva-alueet
kappaleen ympärillä.
• Nopea ja helppo 5-akselinen rajaaminen ja poraaminen.
• 3-akseliradan muuttaminen 5-akseliseksi.

Mastercam for SOLIDWORKS on luotu sujuvaan 5 akselisten
perusprofiilien ohjelmoinnista, dynaamisen rouhinnan ja
monipuoliseen viimeistelyn ohjelmointiin.

SORVAUS
Täysin integroitu sorvaus SOLIDWORKSille.
Mastercam for SOLIDWORKSin tehokkaat sorvausmenetelmät
lisättynä jyrsintäradoillamme muodostavat täyden
työkalusarjan perusviimeistelystä otsapinnan ja lieriöpinnan
profiilin ajoon, porauksiin ja muuhun. Luotettava
työstöratojen tarkastus varmistaa hankalien kappaleiden ajon
työstökoneessa ja koneen-ja ohjauksenmäärittelyillä kappale
saadaan heti ensi kerralla valmiiksi.

Lisätietoja saat osoiteesta
Mastercam.fi/MCforSW

•Helppo rouhinta, viimeistely, kierteitys, pistosorvaus,
sisäsorvaus, poraus ja katkaisu
• Dynaaminen liike rouhinnassa pidentää palan kestoikää.
• Sisä- ja ulkohalkaisijan älykkäässä rouhinnassa
valukappale voi olla aihiona, jolloin ei työstetä ilmaa.
• Työkalun tarkastus voi automaattisesti pysäyttää työstön
palan tarkastastamiseksi rouhinnassa, viimeistelyssä ja
uranpistossa..
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DESIGN

OMA CAD-OHJELMA
CAM-OHJELMOIJILLE.

Mastercamin tehokas CAD-mallinnusydin tekee työstä helpompaa kuin koskaan. Jokainen
luomasi geometria “elää“, sen muokkaus on nopeaa, kunnes se on
juuri sellainen kuin haluat.

22

MASTERCAMIN MALLINNUSTYÖKALUILLA ON VAIN
YKSI PÄÄMÄÄRÄ – LUODA KAPPALE NOPEASTI.
Latasitpa tiedoston toisesta CAD-ohjelmistosta tai piirsit sen itse, Mastercamin tuhdilla CAD-ytimellä hallitset monimutkaisten
kappaleiden hienoimpia yksityiskohtia.

Olipa tiedosto ulkopuolinen, olitpa
mallintamassa piirustuksesta tai suunnittelemassa koekappaletta Mastercamin
CAD-ominaisuuksilla homma hoituu.

Solidikokoonpanojen nopea ja helppo purku.

Käytännössä tiedosto voidaan tuoda
mistä tahansa.
Sisäiset tiedostokääntäjät takaavat sopivuuden
muihin järjestelmiin, kuten IGES, Parasolid®, SAT
(ACIS-solidit), AutoCAD® (DXF, DWG ja Inventor™
-tiedostot), SOLIDWORKS® (historiapuutkin), Solid
Edge®, SpaceClaim,STEP, EPS, CADL, STL ja muita.
Lisäohjelmina myös muiden muassa myös Siemens
NX, CATIA®, Pro/E (PTC Creo) -suorakääntäjät.

Esivalmistelitpa vaikka sitten
asiakkaalta saatuja tiedostoja...
Tiedostojen tuominen ulkoisesta lähteestä
voi aiheuttaa omia ongelmia. Ehkä pintoja
korjataan, alueita täytetään, ehkä muokataan
”klönttinä” tullutta solidia tai vain varmistutaan,
että kiinnittimet on huomioitu. Mastercamin
mallin valmistelutyökalut varmistavat prosessin
sujuvan edistymisen. Mastercamin työkalut
karkeasta pinnan luonnista solidin työnnä/vedä
-muokkauksiin siirtävät kappaleen suunnittelijalta
työstökoneeseen nopeasti. Mastercam tunnistaa
piirteet jopa historiattomasta solidista, joilloin solidi
on muokattavissa muutamin selkein klikkauksin.

Tuotujen, historiattomienkin solidien piirteitä voidaan työntää, vetää, siirtää ja editoida suoraan.

...tai luotaessa omaa mallia alusta alkaen

Lisätietoja saat osoiteesta Mastercam.fi/Design

Tehokas CAD näpeissä lisää CAM-järjestelmänkin tehoa.
Mastercamissa on vankat mallinnustyökalusarjat kokonaisista
rautalankageometrioista ja pintamallinnuksesta historiallisiin
solideihin. Todellisena hybridijärjestelmänä Mastercamissa voidaan
luoda, yhdistellä ja työstää millaisia CAD-geometrioita tahansa.
Nopeat mitoituksen ja alkion analyysityökalut varmistavat mallin
kaikkien osien täsmällisyyden ja valmiuden tarkkoihin työstöratoihin.
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ERIKOISTYÖKALUT
Hyvin usein juuri jokin CAD- tai CAM-lisätuote nopeuttaa ja helpottaa työtä ja parantaa kannattavuutta.
Mastercamiin on saatavana useita erilaisia lisätuotteita kuten:

Mastercamin erikoistuneet työkalut
Jos tarvitset erikoistuneen ratkaisun asiakkaalle, työkululle,
tai tuoteelle aina on Mastercam lisäosa saatavilla.

Port Expert
Tällä luodaan pinnoille ja solideille sylinterinkansien
kanavien työstöön tarkkoja ja tehokaita työstöratoja.
Radoissa vältetään turhia liikkeitä, siksi radat ovat tehokkaita
ja pinnanlaatu hyvä..

Blade Expert
Turvalliset radat monimutkaisiin monisiipisiin kappaleisiin.
Radoissa vältetään turhia liikkeitä, siksi radat ovat tehokkaita
ja pinnanlaatu siivissä, välilavoissa, pohjapinnoissa ja
pyöristyksissä on erinomainen.

ProDrill
Automaatisesti havaitsee, ryhmittää, ja asettaa porausratoja
isoille reikämäärille. Pystyy jopa luomaan työkaluparametrit
havaitusta geometriasta.

5-akselinen poraus ja 5-akselinen kyljellä
työstö
Ohjelmat lisäävät kohdennettua moniakselitekniikkaa
Mastercam-ohjelmointiin. Ja samalla Mastercamissa on
helppo päivityspolku kokonaiseen moniakselipakettiin.

Mastercam Productivity+

TM

Tällä otetaan Mastercamin käyttöön Renishaw’n mittapäät.
Helppo työkalujen asetus ja kappaleiden mittaus, säätöjä
jopa prosessin aikana.

Art
Art puhaltaa hengen 2D-luonnoksiin, Clip art –tiedostoihin,
valokuviin ja CAD-tiedostoihin, kun luot ja kokeilet
kuvaruudulla ja työstät ne helpoin erikoisradoin.

Lisätietoja saat osoitteesta
Mastercam.fi

24

Lisäohjelmien maailma
Mastercam-käyttäjille
Mastercamin luova lähestymistapa
mahdollistaa maailmanlaajuisesti kehiteltävien lisäohjelmien
käytön.
Suosituimpia lisätuotteita ovat:

Robotin ohjaus
Robotit lisäävät tuotannon joustavuutta
ja Mastercamissa on lisäohjelmia täydelliseen robottien
ohjelmointiin ja simulointiin

Muotin pesä- ja keernapuolen
erottaminen
Mutkikkaat muotit ovat haastavia valmistaa. Vaikeatkin
mallit on helppo erottaa toimiviksi ja loogisiksi keerna/
muottisarjoiksi.

Tarkastus ja käänteismallinnus
Pistepilvestä päästään nopeasti työstettävään malliin.
Hyödy erikoisalojen kuten avaruusteollisuuden
ainutlaatuista erikoistoiminnoista.

Työkalujen hallinta ja esiasetukset
Työkalujen ja pitimien hallintajärjestelmät ovat tarpeellisa
sillon, kuin käytössä on paljon työkaluja. Nämä hallitsevat
myös esiasetukset.

DNC ja työstökoneiden käyttöasteen
seuranta
Työstöohjelmien varastointi ja siirto työstökoneiile joko
langallisella tai langattomalla yhteydellä sekä koko
tuotantoprosessin raportointi.

Erikoistuneita posprosessointi- ja
tarkastustyökaluja
Erikoistuneita työkaluja postprosessointiin ja tarkastus.
Simuloi G-koodia ja tarkasta ratoja ennen niiden
lähettäminen koneelle.
Ja monia muita lisäohjelmia! Kysy lisätietoja Mastercamedustajaltasi.

UNIVERSITY
Mastercam University ja
oppimateriaali
Mastercam-oppia saa sekä valmistajan Mastercam
University -sivustolta että maahantuojan sivustolta.
Interkatiivisten harjoitusten avulla ohjelman
käyttöönotto on nopeaa.
Suomenkieliset harjoituskirjat ovat aina olleet varsin
suosittuja
Kenelläkään muulla ei ole vastaavaa tarjolla.
mastercamu.com

Mastercam-sertifikointi
Mastercam University tarjoaa myös mahdollsiuuden
erityiseen oman osaamisen sertifikointiin.
Tämän kokeen suorittaminen on arvokas osoitus henkilön
osaamisesta. Työnantajat arvostavat tätä.

CERTIFIED
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Tietoja
CNC Software, Inc. on omistautunut huippuluokan CAD/CAMohjelmistoihin. Päämääränä on ylivertaiset ohjelmistot, jotka perustuvat
käyttäjien tarpeisiin ratkaista suunnittelun ja työstön ongelmat.
Zenex on maailman vanhimpia Mastercam-edustajia. Jo vuodesta 1987.

Maahantuoja:

Vattuniemenkatu 13, 00210 Helsinki
puh 010 3225 190 • fax 09 692 7621
www.mastercam.fi • info@zenex.fi

Mastercam® on CNC Software, Inc. rekisteröity tavaramerkii ©1983-2016.

www.mastercam.fi

