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TULEVAISUUS ON NOPEA.
Meidän tulee se tietää. Autamme sen luonnissa.

Nopeus ja tehokkuus ovat Mastercamin kehitystyön johtavat teemat. Tuloksina ovat Dynaamisen liikkeen 
radat sekä jyrsinnässä että sorvauksessa ja nyt viimeisimpänä Nopeutetun viimeistelyn radat. Niiden 
vaikutuksesta Mastercamin CAM -ohjemointi tuottaa teknologian nopeimmat ja tehokkaimmat radat. 
Läpimenoajat lyhenevät dramaattisesti ja silti terien kestoaika kasvaa sekä työstökoneen rasitukset 
vähenevät. Näin autamme asiakkaita pysymään edellä kilpailijoitamme ja samalla määritämme teollisuuden 
uusien menetelminen käyttöönoton.

"Teollisuus 4.0" on termi,  joka kuvaa valmistuksenkin digitalisoitumista. Mastercamin työstöohjelmoinnin 
prosessi luo ja säilyttää dataa joka on jatkossa käytettävissä tulevien töiden läpimenoon. Esimerkiksi 
solidikappaleiden piirrepohjaiset, automaattiset radat hyödyntävät mittavaa työstötekniikan tiedon ja 
kokemuksen määrää näin helpottaen ja nopeuttaen ohjelmoijan työtä. 

Mastercamin kehitystyössään valmistaja on jatkuvasti yhteydessä kolmannen osapuolen erikoisosaamisen 
toimittajiin. Näin hyödyntäen heidän innovaatioitaan joko suoraan ohjelmaan sisällyttäen tai erityistarpeita 
varten hankittavina optioina. 

Mastercamin johtava asema maailman CAM -markkinoilla on vakaa. Valmistaja CNC Software on 
perheyhtiö,  joka panostaa pitkäjänteiseen kehitystyöhön. Voi luottaa siihen, että ohjelma on jatkossakin 
markkinoiden paras.

Valmistuksen tulevaisuus on kirkas ja Mastercamin avulla sen saavuttaa nopeasti. Siinä koko viisaus, 
luodaan tulevaisuus yhdessä! 

 

Meghan West
Toimitusjohtaja, CNC Software, Inc.

VIEMME TEOLLISUUTTAMME ETEENPÄIN
Koska Mastercam on maailman suosituin CAM-ohjelma, on sillä ympäri maailmaa todella 
suuri käyttäjäjoukko. Nyt on tarkoituksena saada tämän suuren joukon kokemuksia ja ideoita 
yhteiseksi hyödyksi. Tässä kiteytyy uuden CAM-mestarit sivuston idea. 

Tulevina viikkoina, kuukausina ja vuosina kerätään käyttäjien tarinoita, vihjeitä ja ratkaisuja 
kaikkien luettaviksi MastersofCAM.com sivustolle. 

Nykyään tulee olla enemmän kuin pari fiksua ideaa, jotta pysyisi kilpailukykyisenä. Siispä 
kerätään niin monta sellaista ideaa kuin mahdollista. Jotkut näistä ideoista parantavat oman 
työsi tuottavuutta. Jotkut taas auttavat keksimään uusia ideoita. Ja jotkut ideat vaikuttavat 
suoraan Mastercamin tulevien versioiden kehitykseen. Tiedämme, että on paljon todella 
teräviä Mastercam-käyttäjiä ja että yhdessä työskentelemällä olemme kaikki terävämpiä.

Masters of CAM ohjelma kehittyy ajan mukaan laajemmaksi.  Nyt kannattaa tutustua 
MastersofCAM.com sivustoon ja nähdä, mitä jo nyt tehdään. Voit sitten jakaaa myös oman 
tarinasi. Mastercam-edustajasi auttaa sinua tässäkin asiassa. 

TULEVAISUUTEEN YHDESSÄ.  
LIITY CAM-MESTAREIDEN LIIGAAN

Yli 430 myynti- 
ja tukipistettä 
maailmassa

98 maassa koulutusta 
ja teknistä tukea

Suomen ja 
maailman 

suosittuin CAD/
CAM-ohjelmisto

Asennettuna yli 
250,000  

ohjelmistoa
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Perinteiset pallo- tai pyöristettypäiset 
terät tarvitsevat useita lastuja ja jättävät 
nyppylöitä, jotka voidaan joutua 
viimeistelemään myöhemmin.

Salaisuus on lastuissa.
Tasainen kuormitus ja lastuvirta ovat 
ratkaisevia tehokkaassa työstössä. 
Mastercamin dynaamiset radat laskevat 
työkalun optimikuormituksen ottaen 
huomioon materiaalin ja työstöarvot. Kun 
nämä ovat kohdallaan, lämpö johtuu pois 
työkappaleesta lastujen mukana. Työkalu 
ja työstettävä kappale pysyvät viileinä. Sen 
näkee lastujen koon pysymisestä vakiona 
ja sen kuulee työstökoneen äänestä. 
Työstöajat lyhenevät, työkalujen kestoikä 
pitenee ja kannattavuus paranee

MASTERCAMIN DYNAAMISEN  
LIIKKEEN TEKNOLOGIA JYRÄÄ

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

Dynaamisten ratojen taika on työkalun optimikuormituksessa ja työstöarvojen 
optimoinnissa.

ILMAN DYNAAMISTA TYÖSTÖÄ DYNAAMISEN TYÖSTÖN KERA

VIIMEISIMMÄT MASTERCAM-UUTUUDET TYÖSTÖN ALUSTA VIIMEISTELYYN

Maksimoimalla turvallisen työstön dynaamisen liikkeen radoilla työkierrot lyhenevät 25-75 prosenttia. Radoilla käytetään 
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.

UUSIA TAPOJA NOPEAMPIIN TULOKSIIN  
NOPEUTETULLA VIIMEISTELYLLÄ
Seuraava hyppäys lyhyempiin työstöaikoihin. 
Mastercamin Accelerated Finishing -teknologia, jota yksinkertaisesti kutsutaan Finish-nimellä, 
on seuraava hyppäys uusien työkalujen ja prosesseiden hyödyntämisessä. Näin saavutetaan 
suurempi teho ja tuottavuus. Yhteistyössä johtavien työkalunvalmistajien kanssa saadaan 
täysi hyöty uusista työkalutyypeistä ja näin lyhennetään työstöaikaa ja samalla parannetaan 
pinnanlaatua.

Vähemmän lastuja. 
Parempi pinnanlaatu.
Käyttämällä hyväksi uusia 
suurisäteisiä työkaluja Mastercamin 
Accelerated Finishing –teknologia 
pitää työkalun kosketuspinnan 
suurena. Tämä tarkoittaa 
vähemmän lastuja, pienempiä 
nyppylöitä niiden välillä ja parempaa 
pinnanlaatua.

Uusilla viimeistelytyökaluilla lisätään 
kosketuspintaa. Tämä tarkoittaa vähemmän 
lastuja ja lyhyempiä työstöaikoja – ja samalla 
yhtä hyvää tai parempaa pinnanlaatua.

Liiketoimintaanne parantavat innovaatiot.
Mastercamin dynaamisen liikkeen työstöradat lyhentävät 
rouhinta-aikoja jopa 75%. Nyt vain Mastercamissa 
oleva Accelerated Finishing -teknologia lyhentää myös 
viimeistelyaikaa merkittävästi. 

Työstön kokonaistehokkuus saavutetaan yhdistämällä koneen 
ominaisuuksien hyödyntäminen, työkalujen parhaat piirteet 
ja optimoidut työstöradat. Mastercamin Dynamic Motion ja 
Accelerated Finishing -teknologiat antavat tähän tarvittavan 
potkun.

Lisätietoja saat osoitteesta 
Mastercam.com/Dynamic

Dynaamisen liikkeen teknologialla päästään 
tehokkuuden ja tuottavuuden optimiyhdistelmään.

Taloudellisuuden
ja tehokkuuden
optimialue

Työkalun
tehoalue

Syötön
optimialue

Koneen
ominaisuudet



    

ÄLYKÄS TYÖSTÖ SÄÄSTÄÄ  
AIKAA JA RAHAA

Joustava käyttö.
Mastercamin kattavat työstöratavalikoimat ja 
toiminnot tarjoavat aina enemmän kuin yhden 
ratkaisutavan. Työn edetessä  tallentuvaa, kerran 
luotua työstörataa voi kaikilta osin muuttaa 
jälkeenpäin erittäin kätevästi - 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 Dynamic Motion ja Accelerated Finishing – tehokkaat kaverukset.
Lähes kymmenen vuoden ajan Mastercamissa on ollut dynaamisen liikkeen ratoja. Tällä poistetaan suuria määriä ainetta nopeasti ja 
samalla lisätään työkalun käyttöikää — tämä merkitsee parempaa taloudellista tulosta. Nyt työkalunvalmistajat tuovat uusia työkaluja, 
jotka tukevat Mastercamin uutta Accelerated Finishing -tekniikkaa; työt tulevat nopeammin valmiiksi ja entistä parempina.

Mastercam Millin aktiivinen aihiomalli-, työstöradan tarkastus- ja simulointitoiminto 
luovat kasvavaa varmuutta jokaiseen projektiin.   
Voit nopeasti valita haluamasi työkalun. Työkalujen hallinta tukee myös CoroPlus® ja 
MachiningCloud kirjastoja.
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SW Kun sinulla on tavallinen Mastercam Mill,  
voit nyt käyttää myös vastaavaa  
Mastercam for SOLIDWORKS® -versiota.

Mastercam Mill -ohjelmaa on testattu enemmän 
kuin mitään CAM-ohjelmaa maailmassa.  Voit luottaa 
Mastercamin aidoissa oloissa testattuihin ja  hyviksi 
todettuihin ratkaisuihin.

Mastercam Millissä on runsaasti erilaisia ominaisuuksia, 
silti sitä on helppo käyttää.

NOPEUTTA JA 
LUOTETTAVUUTTA

MILL

100 teräsosaa työstetty perinteisillä 
sekä dynaamisilla työstöradoilla.

Dynaamisella
3 minuuttia 17 sekuntia

100 €/tunti konekustannus
3 min 17 sek x 100 €/tunti 

= 6,03 €
6.03 € per osa 
x 100 osaa = 

603 €

Perinteisellä
16 minuuttia 41 sekuntia

100 €/tunti konekustannus
16 min 41 sek. x 100 €/tunti 

= 27,81 €
27,81 € per osa 

x 100 osaa = 
2.781 €

Kokonaissäästö 78% 

AIKA JA RAHA



2D-TYÖSTÖRADAT MONIAKSELITYÖSTÖ
Monimutkaisten prosessien helppokäyttöisyys.
Mastercamin avulla voidaan hallita kolmea moniakselityöstön keskeistä elementttiä: 
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 sekä vuopintojen työstö. 

• Useista pinnoista koostuvien pohjapintojen työstö 
työkalun kyljelllä.

•  Monipuolinen koukkauksenesto,  
”turva-alue” kappaleen ympärillä ja turvalliset siirtymät operaatioiden välillä.

• Nopea 5-akselinen trimmaus ja aihion tunnistava poraus.

• 3-akseliradan muuttaminen 5-akseliseksi.

Erikoistyöstökohteisiin tarjolla seuraavia lisäohjelmia:

•  Mastercam Blade Expert monisiipisten kappaleiden ja napojen työstöön.

•  Mastercam Port Expert kanavien työstöön.

3D-TYÖSTÖ
Viimeistely on viimeistellympää.
Mastercamin 3D-radat ovat lyömätön työkalu pinnnan 
työstön hallintaan tarjoten ensiluokkaisen viimeistelyn ja 
optimoidut työstöajat. 

• Häikäisevän tehokasta rouhintaa Mastercamin 
dynaamisen liikkeen teknologian avulla. 

•  Uusi tasakarheuden ratatyyppi tuottaa erinomaisen 
pinnanlaadun ja juohevat työstöliikkeet.

•  Vakio-Z rouhinnan jälkityöstö tunnistaa pienemmällä 
työkalulla työstettävät alueet.

• Älykkäässä hybridiviimeistelyssä työstötapa 
muuttuu automaattisesti kappaleen muodon 
muuttuessa.

•  Piirtoviimeistelyn avulla työkalu liikkuu pintojen 
liitoksia pitkin ja varmistaa vaikeasti saavutettavien 
kohtien hyvän pinnanlaadun.

Voit työstää monipintoja, solideja ja  STL-malleja — 
vaativimmatkin asiakkaat ovat tyytyväisiä pinnanlaatun.

Jokaisen CAM-ohjelmiston arvo on siinä, millaisia kappaleita työstökoneesta 
tulee ulos. Mastercam tuottaa parasta laatua mahdollisimman nopeasti.

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

Pienimmistä lääketietellistä 
kappaleista suurimpiin 
valumalleihin, Mastercam 
antaa aina tarkan ja tehokkaan 
lopputuloksen.
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Vahvat 2D-ominaisuudet.
2D-työstöradat voivat vaihdella varsin yksinkertaisista 
radoista hyvin monimutkaisiin ratoihin. Mastercam Mill-
ohjelmassa on aina ratoihin tarvittavat ominaisuudet.

•  Piirrepohjaiset työstöradat (FBM) luovat automaattisesti 
tilavuusmallin porausreiät, profiilit ja taskut.

• Tehokas ratojen muokkaaminen tekee ratojen  
   hallinnasta joustavaa.

•  Solidien viisteiden työstö automaattisesti.

•    Lastunohennuksen tarkka kontrolli lukuisille työkaluille 
ja erityistuki ISCAR®in suurnopeustyöstön (HEM) 
työkalutyypeille.

Dynaaminen liike sisältyy valtaosaan 2D-toiminnoista luoden 
jatkuvasti juohevampaa, turvallisempaa liikettä ja käyttäen työkalun 
koko lastuavaa pituutta. Tutustu käytäjien kokemuksiin osoitteessa 
Mastercam.com/Dynamic.

Mastercamin 2D-työstöradoilla taskujen ja tasauksien    
työstö, profiilien ajo ja poraukset ovat helppoja ja tehokkaita.

Ota yhteyttä paikallisiin  
Mastercam-asiantuntijiin  

Mastercam.fi

MILL

Mastercamilla on maailmassa 
enemmän käyttäjiä kuin millään 

muulla CAM-ohjelmalla.

Perusteellisesti  
testattu todellissa 

ympäristössä 

Eniten kokeneita 
ohjelmoijia

Vahva tukiverkosto



TEHOKKAAT, JOUSTAVAT TYÖKALUT 
MARKKINAJOHTAJALTA
Pakillinen työkaluja, joilla nopeutetaan koko prosessia.
CAD-mallin lukemisesta dynaamiseen rouhintaa ja tarkkaan viimeistelyyn  
Mastercam Lathesssa on lukuisia välineitä jokaisen kappaleen  
sorvaamiseen juuri halutuksi. 

Ota yhteyttä paikallisiin  
Mastercam-asiantuntijiin  

Mastercam.fi

Merkittävimmät sorvausominaisuudet.
• Nopeasti ratoja, joilla ohjelmointi muutamalla  

klikkauksella.

•  Älykäs sisä- ja ulkopuolinen rouhinta.

• Dynaaminen liike rouhinnassa pidentää terien käyttöikää.

• Rouhinta joko jaksoissa tai koko kappaleen yli.

• Nopea otsapinnan tasaus rouhimalla ja viimeistelemällä.

• Urantyöstö usealla pistolla, lastunkatkaisulla ja myös 
sorvaus pistoterällä.

•  Helpot ja monipuoliset kierteitysradat.

• Sitkeiden ja vaikeasti hallittavien materiaalien 
lastunkatkaisun helppo hallinta.

• Automaattinen törmäystarkastelu valvoo työkalun etu- 
ja takaosaa.

• Istukan, kappaleen, tukilaakerin ja kärkipylkän tunnistus.

• Ratojen luonti, rautalanka-, pinta- ja tilavuusmalleille.

• Nopea sorvausprofiilin luonti mille tahansa muodolle.

• Täysi jyrsinnän tuki pyöriville työkaluille C-  ja Y-akselisilla 
koneilla.

• Laajemmat työmäärittelyn, kappaleenkäsittelyn ja 
ohjelmoinnin valinnat niitä hyödyntäville koneille.

Nykyaikaisilla sorveilla voidaan hyödyntää laajempia 
työmäärittelyjä, kappeleenkäsittelyä ja ohjelmiin 
valintoja, Mastercam tukee myös näitä.
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Tehokas ohjelmointi suunniteltu 
nykyaikaiseen  valmistukseen.
Mastercam Lathessa on erilaisia 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 takaa sen, että kappale saadaan kerralla 
valmiiksi ja oikein. 
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SW Kun sinulla on tavallinen Mastercam Mill,  
voit nyt käyttää myös vastaavaa  
Mastercam for SOLIDWORKS® -versiota.

100 alumiiniosaa työstetty perinteisillä 
sekä dynaamisilla työstöradoilla.

Dynaamisella
40 minuuttia
1,5 teräpalaa 

per osa
100 €/tunti 

konekustannus 
40 min x 100 €/tunti 

= 66 €
1,5 teräpalaa a'25 € 

= 37,50 €
103,50 € per osa 

x 100 osaa = 
10.350 €

Perinteisellä
5 tuntia

12,5 teräpalaa 
per osa

100 €/tunti 
konekustannus 

5 tuntia 100 €/tunti 
= 500 €

12,5 teräpalaa a'25 € 
= 312,50 €

812,50 € per osa 
x 100 osaa = 

81.250 €

Kokonaissäästö 87% 

AIKA JA RAHA 

Mastercam Lathella voit vaihtaa samassa kappaletiedostossa 
jyrsintäoperaatiosta sorvausoperaatioon  

ja takaisin helposti ja varmasti.

NOPEA, HELPPO JA 
TARKKA SORVAUS

LATHE



Konesimuloinnin avulla työstökoneen ominaisuudet parhaaseen käyttöön.
Konesimuloinnin voi käynnistää synkronoinnin hallinnasta ja nähdä, tapahtuvatko työstöoperaatiot juuri suunnitellulla 
tavalla. Näin voidaan tarkastaa työstö ja operaatioiden välinen synkronointi.  
Työkiertojen kestoajat nähdään kerralla. Mahdolliset törmäykset nähdään ennen työn aloitusta varsinaisella 
työstökoneella. 

MUTKITKAATKIN PROJEKTIT NYT VAIVATTA  
Mastercam Mill-Turnilla tehokkaiden 
monitoimisorvien käyttö on helppoa.
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.

Käyttäjäystävällinen Mastercamin Sync Manager 
optimoi työkiertojen keston ja estää kolarit ennen kuin 
kappale on työstökoneessa. Gantt-kaavion aikajanalla ja 
pystysuuntaisella kanavasarakkeilla lasketaan työstöajat 
ja koordinoidaan operaatiot helposti.

Näet, että se toimii. Tiedät, että se toimii.
Kaikki käytössä olevan työstökoneen komponentit ja 
työstökappaleen aihio ja sen kiinnittimet otetaan huomioon 
konesimuloinnissa. Näin varmistetaan turvallinen 
työstö. Mahdolliset törmäykset havaitaan näytöllä ja 
samalla voidaan kokeilla simuloimalla eri tapoja työstön 
tehostamiseksi. Voit katsella kaikkia työstöohjelman kanavia 
ja koko työstöprosessin tilastoja ja siirtyä klikkaamalla mihin 
tahansa prosessin kohtaan.

Ota yhteyttä paikallisiin  
Mastercam-asiantuntijiin  

Mastercam.fi
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Hyödynnä monitoimikoneen ominaisuudet turvallisesti.

Monimutkaistenkin ohjelmien luotettava automatisointi nykyaikaisissa  
tehokkaissa monitoimikoneissa. Ohjelmoi kerralla valmiiksi, joka kerta.

LUOTETTAVAT RADAT; 
HELPPO OHJELMOINTI

MILL-TURN



MASTERCAM EROTTUU EDUKSEEN

Laajenna tuotannon mahdolisuuksia.
Mastercam varmistaa valmiuden 2-akselisista 
perusprofiileista aina mutkikkaisiin 4-akselisiin liikkeisiin.  
Mastercam sisältää:

• Helppo 2-4 -akselinen Profiilinsahaus.

• 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. 

Konekohtaiset astukset Mitsubishi, Sodick, Makino, 
AgieCharmilles ja monille muille koneille.

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 alan kattavinta ja 
käytännönläheisintä tukea.

Ota yhteyttä paikallisiin  
Mastercam-asiantuntijiin  

Mastercam.fi

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

Tehokkaaksi suunniteltu.
Mastercam Wirellä säästät aikaa ja vältät virheitä 
siirtämällä yksittäisen kappaletiedoston koneesta toiseen. 
Käyttäjän muokattavissa oleviin kirjastoihin tallennat 
generaattoriasetukset ja työstöasetukset. 

Muita ominaisuuksia: 

• Tehokas kiinnityskannasten luonti ja hallinta.

•  Generaattoriasetukset, kulmatyyppi ja langan kallistus  
voidaan muuttaa missä profiilin kohdassa tahansa.

• Suorien ja päästöllisten osuuksien ohjelmointi 
kummastakin suunnasta.
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Mastercam Wiressä on tehokkaat, kattavat sahausradat ja modernin  
juoheva käyttöliittymä. 

LANKASAHAUKSEN 
MESTARILUOKKA 

 

WIRE



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 oman kirjaston 
hyväksi havaituista työstömenetelmistä ja käyttää niitä 
hyväksesi uusia malleja luodessasi.. 

Tehokas dynaamisen liikkeen teknologia ei vain pidennä 
työkalun kestoa ja vähennä koneen kulumista vaan ehkäisee 
myös viiveen aiheuttamaa kulumaa. Automaattisilla 
työstöradoilla levyntyöstö on nopeaa.

JOUSTAVA JA LAAJENTUVA

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..

Mastercamin moniakselikäyttöliittymän avulla voidaan hallita kolmea moniakselityöstön keskeistä 
elementtiä: työstömenetelmiä, työkaluakselin kallistuksia ja törmäyksien tarkastusta. 

Kappaleiden ja työstöratojen nestauksen avulla 
voidaan työstää koko levyllinen kerrallalla   ja 
nostaa näinkannattavuutta.

Ota yhteyttä paikallisiin  
Mastercam-asiantuntijiin  

Mastercam.fi

Mastercam Routerissa monikaraporauksen ja kulmapäiden ohjelmointi 
on loogista ja suoraviivaista.
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SW Kun sinulla on tavallinen Mastercam Router,  
voit nyt käyttää myös vastaavaa  
Mastercam for SOLIDWORKS®-versiota.

Mastercamin sisäänrakennettu dynaaminen liike 
lyhentää dramaattisesti työstöaikaa  

ja samalla pidentää työkalun käyttöikää

YKSINKERTAINEN TAI 
MONIMUTKAINEN HOMMA, 

ROUTER TEKEE SIITÄ HELPON

ROUTER



SOLIDWORKS-KÄYTTÄJÄT TUNTEVAT 
OLONSA KOTOISEKSI 

Joustava ja laajentuva.
Ohjelmoituasi kappaleen, on sitten vaikka kuinka 
monimutkainen, voit muokata sen mitä tahansa piirrettä 
ja saada välittömästi vastaavasti päivitetyt työstöradat. 
Voit myös luoda omien suosikkimenetelmien kirjaston 
ja soveltaa niitä suoraan kappaleeseen. Mastercam 
käyttää sitten näitä uuteen malliin. Koska Mastercam for 
SolidWorks on täysin integroitu SOLIDWORKS Certified 
Gold Partner, tämä on nopeaa, helppoa ja tehokasta. Kuten 
työstöratojen ohjelmoinnin tuleekin olla.

Mastercam for SOLIDWORKS yhdistää maailman johtavan mallinnusohjelman 
maailman suosituimpaan CAM-ohjelmistoon.
Kun Mastercamin työstöradat on integroitu suoraan SOLIDWORKS-ympäristöön, niitä voidaan käyttää suoraan 
kappaleeseen tai kokoonpanoon.

Mastercamin aktiivinen aihiomalli, työstöratojen tarkastus ja 
simulointi tarkoittaa lisää luotettavuttaa jokaiselle projektille. 
Työkalukirjastojen tuki mukaan lukien CoroPlus® ja MachiningCloud 
kirjastot tekevät työkalujen ja työstöarvojen valinnasta nopeaa.

CERTIFIED
Gold

Product
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Voit hankkia pelkästään Mastercam for SOLIDWORKS® 
version tai itsenäisen Mastercam Mill, Lathe ai Router 
version,  jolloin voit käyttää niiden mukana tulevaa 
vastaavaa Mastercam for SOLIDWORKS®   tuotetta.

M
L
R

100 teräsosaa työstetty perinteisillä 
sekä dynaamisilla työstöradoilla.

Dynaamisella
3 minuuttia 17 sekuntia

100 €/tunti konekustannus
3 min 17 sek x 100 €/tunti 

= 6,03 €
6,03 € per osa 
x 100 osaa = 

603 €

Perinteisellä
16 minuuttia 41 sekuntia

100 €/tunti konekustannus
16 min 41 sek. x 100 €/tunti 

= 27,81 €
27,81 € per osa 

x 100 osaa = 
2.781 €

Kokonaissäästö 78% 

AIKA JA RAHA

Gold Partner -tuotteena Mastercam for SOLIDWORKS 
tuottaa ehdottomasti parhaan 2- 5-akselisen jyrsinnän ja 
sorvauksen CAD/CAM-integroinnin..

MASTERCAM for
SOLIDWORKS®

YHDISTÄÄ KAKSIKON 
PARHAAT PUOLET

Mastercam for SOLIDWORKS yhdistää maailman johtavan 
mallinnusohjelman maailman suosituimpaan CAM-ohjelmistoon.



2D-TYÖSTÖ MONIAKSELITYÖSTÖ
Monimutkaisten prosessien helppokäyttöisyys.
Mastercam for SOLIDWORKSin avulla voidaan hallita kolmea keskeistä 
elementttiä: työstömenetelmiä, työkaluakselin kallistuksia  
ja törmäyksien tarkastusta. 
Hallitset työstön 4-akselisista kiertoakseli- 
ja muotovalssausradoista monisiipisiin siipipyöriin. 

Muita keskeisiä piirteitä:

•  5-akselinen monipintojen rouhinta ja viimeistely  
(myös syvyyslastut) porausrouhinta, ja vuopintojen työstö. 

• Useista pinnoista koostuvien pohjapintojen työstö 
työkalun kyljelllä.

•  Monipuolinen koukkauksenesto ja turvalliset siirtymät. 

• Nopea 5-akselinen trimmaus ja aihion tunnistava poraus.

• 3-akseliradan muuttaminen 5-akseliseksi.

3D-TYÖSTÖ

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

Viimeistely on viimeistellympää.
Mastercamin 3D-radat ovat lyömätön työkalu pinnnan työstön 
hallintaan tarjoten ensiluokkaisen viimeistelyn ja optimoidut 
työstöajat. Älykäs hybridityöstö tuottaa yksittäisen radan, 
joka muottaa työstötapaa kappaleen kaltevuuden muutosten 
mukaan. Tuloksena on erinomainen ja tarkka pinta, joka kelpaa 
vaativimmillkein asiakkaille. 

•  Häikäisevän tehokasta rouhintaa Mastercamin 
dynaamisen liikkeen teknologian avulla.

• Uusi tasakarheuden ratatyyppi tuottaa erinomaisen 
pinnanlaadun ja juohevat työstöliikkeet.

•   Vakio-Z rouhinnan jälkityöstö tunnistaa pienemmällä 
työkalulla työstettävät alueet

• Älykkäässä hybridiviimeistelyssä työstötapa muuttuu 
automaattisesti kappaleen muodon muuttuessa.

•   Piirtoviimeistelyn avulla työkalu liikkuu pintojen liitoksia 
pitkin ja varmistaa vaikeasti saavutettavien kohtien hyvän 
pinnanlaadun.

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 sorvaus-
ominaisuudet täydentävät jyrsintäratoja ja näin on käytössä 
vakka työstöpaketti.  
Ominaisuuksiin kuuluu:

• H elppo rouhinta, viimeistely, kierteitys, pistosorvaus.

• Sisäsorvaus, poraus ja katkaisu.

• Sisä- ja ulkohalkaisijan älykkäässä rouhinnassa  
 valukappale voi olla aihiona.

• Dynaaminen liike rouhinnassa pidentää palan 
kestoikää.

• Työkalun tarkastus voi automaattisesti pysäyttää 
työstön palan tarkastastamiseksi rouhinnassa, 
viimeistelyssä ja uranpistossa.

• Työstöratojen tarkastuksella varmistetaan, että 
kappaleet työstetään juuri kuten haluttiinkin.

Ota yhteyttä paikallisiin  
Mastercam-asiantuntijiin  

Mastercam.fi 
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“Mastercam for SOLIDWORKS tekee työstäni 
helpompaa. Käytän dynaamisia ratoja 

paremman pinnanlaadun saavuttamiseksi. 
Niiden avulla saan työt valmiiksi puolessa 

ajassa.”
Nolan Farmer, Omistaja 

Farmer Plastics & Machining, Inc., Jamestown, CO

AIKA JA RAHA

for SOLIDWORKS®

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

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.

•  Profiilin ja taskun jälkityöstöradoissa  poistetaan 
automaattisesti pienemmillä työkaluilla aikaisempien 
operaatioiden jäännöksiä.

Dynaaminen liike sisältyy valtaosaan 2D-toiminnoista luoden 
jatkuvasti juohevampaa, turvallisempaa liikettä. Tutustu käytäjien 
kokemuksiin osoitteessa Mastercam.com/Dynamic.



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 pitävät huolen kappaleen 
siirtymisestä suunnittelijalta työstökoneeseen 
nopeasti. 

Käytännössä tiedosto voidaan tuoda 
mistä tahansa.
Mastercam ymmärtää monien tiedostotyyppinen 
mallipohjaiset (MBD) tiedot. Sisäiset 
tiedostokääntäjät takaavat sopivuuden muihin 
järjestelmiin, kuten IGES, Parasolid®, SAT (ACIS 
solidit), AutoCAD® (DXF, DWG, and Inventor™ 
tiedostot), SOLIDWORKS® (historiapuiden kera), 
Solid Edge®, SpaceClaim, STEP, STL ja muita. 
Lisäohjelmina myös muiden muassa myös Siemens 
NX, CATIATM, Pro/E (PTC Creo) -suorakääntäjät.

Ota yhteyttä paikallisiin  
Mastercam-asiantuntijiin  

Mastercam.fi
Tuotujen, historiattomienkin solidien piirteitä voidaan työntää, vetää, siirtää ja 
muokata.
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Solidikokoonpanojen nopea ja helppo purku osiin.

…tai luot omaa mallia alusta alkaen.

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.

MALLINNUS- JA VALMISTELUTYÖKALUILLA 
KAPPALEET NOPEASTI TYÖSTÖÖN
Latasitpa tiedoston toisesta CAD-ohjelmistosta tai piirsit sen itse, Mastercamin tuhdilla CAD-ytimellä hallitset 
monimutkaisten kappaleiden hienoimpia yksityiskohtia.

DESIGN

OMA CAD
CAM-OHJELMOIJILLE

Tehokas mallinnus tekee työstä helpompaa kuin koskaan. 



22 23

Hyvin usein juuri jokin CAD- tai CAM-lisätuote nopeuttaa ja helpottaa työtä ja parantaa kannattavuutta.   
Jos tarvitset erikoistuneen ratkaisun asiakkaalle, työkululle, tai tuoteelle, aina on sopivia Mastercamin 
lisäosia saatavilla..

MASTERCAMIN ERIKOISSOVELLUKSET

Lisätietoja osoitteesta  
Mastercam.fi  

Vaikka Mastercamin avulla saat vauhtia valmistukseen välittömästi niin kehitys jatkuu. 
Mastercam on mukana valmistuksen "Teollisuus 4.0" aikakaudessa. Mastercamin 
avoin ympäristö mahdollistaa laajan yhteistoiminnan muiden tuotteiden ja 
järjestelmien kanssa, kuten tuotannon seurannan, raportoinnin  ja ohjauksen 
järjestelmät, ainetta lisäävät menetelmät, muotojen digitoinnin erilaiset menetelmät, 
työvälinejärjestelmät  ja vaikkapa robotiikka. Näiden ja maailman laajimman CAM-
tukiverkon avulla voi varmistua kestävästä kasvusta.  
Tervetuloa Mastercamin kanssa uuteen yhteistyön aikaan.

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 kyljellä työstö 
Eräs suosituimmista moniakselityöstön 
menetelmistä on kyljellä työstö. Tämä 
menetelmä on saatavana myös erikseen 
ja tarvittaessa se voidaan päivittää täyteen 
moniakselilisäykseen.

 

Tiedostokääntäjät 
Ohjelmkohtaiset kääntäjät Siemens 
NX™ (UG/NX), PTC CREO® (Pro/E) ja 
CATIA™ tiedostoille varmistavat tietojen 
virheettömän siirron.

5-akselinen poraus ja -käyrän 
työstö 
Näille kahdelle menetelmälle suunnatut 
moniakseliradat kattavat usein 
moniakselityöstön tarpeet. Ne saa myös 
erikseen ja tarvittaessa päivittää täyteen 
moniakselilisäykseen. 

Mastercam Productivity+TM 
Tällä otetaan Mastercamin käyttöön 
Renishaw®  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.

MAAILMA ON PIENEMPI KUIN KOSKAAN

Tulevaisuus luodaan yhdesssä.

 CAD-sovellukset
erityistarpeisiin

Mittaus

Robotit

Pajan 
toiminnot

Käänteis- 
suunnittelu

Työkalujen
esiasetus

Langaton 
DNC

Tuotannon
hallinta

Työkalujen 
hallinta

Your Total Manufacturing Solution
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Mastercam University®  ja  
Treeni-palvelu
Mastercam-oppia saa sekä valmistajan 
Mastercam University -sivustolta että 
maahantuojan sivustolta. Interaktiivisten 
harjoitusten avulla ohjelman käyttöönotto on 
nopeaa. 
Suomenkieliset harjoitukset ovat aina olleet 
varsin suosittuja ja nyt niitä on laajennettu

Kenelläkään muulla ei ole vastaavaa tarjota. 

UNIVERSITY

Mastercam-sertifiointi
Treeni-palvelu ja Mastercam University tarjoaa 
myös mahdollisuuden erityiseen oman osaamisen 
sertifiointiin. Tämän kokeen suorittaminen on 
arvokas osoitus henkilön osaamisesta. Työnantajat 
arvostavat tätä. 

Oppilaitoskohtaiset kurssit
Oppilaitokset voivat ottaa räätälöityjä Treeni-kurssien 
kokonaisuuksia. Näin opettajat voivat voivat seurata 
opiskelijoiden edistymistä ja vastaanottaa näiden 
tekemiä harjoituksia. Näin opiskelijat voivat tehdä 
omalla tahdillaan harjoituksia ja voidaan antaa 
tarvittessa ohjausta. 

University.Mastercam.com 
eMastercam.fi

ME RIKOMME TYÖKALUJA, 
JOTTA SINUN EI TARVITSE
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TEE ITSESTÄSI TUOTTAVAMPI

Mastercamin oma Manufacturing LabTM toimii tärkeänä testauspaikkana. Näin 
voidaan testata työstöratoja ja uusia menetelmiä samassa ympäristössä kuin 
käyttäjätkin. Laitteistoja uusitaan säännöllisesti, jotta testaus voidaan tehdä 
monipuolisessa ympäristössä. 

Olemme yhteistyössä eri työstökoneiden ja työkalujen valmistajien kanssa, jotta 
myös he voivat kokeilla uutta teknologiaansa. Päämääränä on varmistua, että 
Mastercam tuottaa parhaat mahdolliset radat ja että se hyödyntää kaikia konepajan 
mahdollisuuksia.

Tässä touhussa saattavat työkalut aina välillä katkeilla, kun uusia oivalluksia testataan 
niiden äärirajoilla. Tämä väsymätön testaaminen ja rajojen hakeminen tarkoittaa sitä, 
että käyttäjä voi luottaa Mastercamin pysyvän aina eturintamassa.

TM



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

Mastercam® on CNC Software, Inc. ©1983-2018 rekisteröity tavaramerkki. Kaikki oikeudet pidätetään. 
Kaikki muut tuotemerkit ovat vastaavien omistajiensa.

www.mastercam.fi

CNC Software, Inc.
671 Old Post Road
Tolland, CT 06084

Maahantuoja:
Vattuniemenkatu 13, 00210 Helsinki 
puh 010 3225 190 
www.mastercam.fi • info@zenex.fi


