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Usando o CNC-Calc é fácil e intuitivo
Projetado para fácil uso e produtividade

Cálculos para programas CNC podem ser difíceis e tomar 
muito tempo. Usualmente necessitam cálculos complexos 
para as intersecções e pontos de tangência. Tradicionalmente, 
estes cálculos têm sido feitos com calculadoras e tabelas 
trigonométricas.

CIMCO CNC-Calc é um sistema CAD 2D completo trabal-
hando como um poderoso aplicativo sob o CIMCO Edit. É 
rápido e uma solução de custo baixo para resolver proble-
mas de contornos geométricos.

Projetado para fácil uso e produtividade

CIMCO CNC-Calc foi desenvolvido para facilidade de uso, 
que permite desenhar contornos, fácil e rapidamente. Sua 
funcionalidade abrange desde as funções como uma simples 
“linha horizontal” até complexos “círculo tangente a três 
elementos”. Inclui opções avançadas de aparar e funções de 
apontar e clicar pontos para criar as usinagens e ciclos de furação.

CIMCO CNC-Calc importa arquivos AutoCAD DXF e gera 
usinagens e furações no padrão ISO ou Heidenhain conversacional 
Outras características incluem a geração automática e configurável 
de entradas/saídas em linhas e arcos.
 
CIMCO CNC-Calc trabalha sob o CIMCO Edit, e estende 
ainda mais sua funcionalidade. Estando integrado ao ambiente 
do editor, torna a tarefa fácil para visualizar e simular as 
usinagens criadas. Isto ajuda a assegurar que seu programa 
se comporte corretamente para evitar uso desnecessário de 
tempo e recursos do CNC.
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Aparar num único clique

Aparar entre intersecções com único clique. O elemento é 
automaticamente quebrado em dois e aparado nas duas intersec-
ções próximo onde v. clicou.

Flexibilidade do Snap
Grande variedade de opções tornam fácil a seleção de pontos 
específicos em seu desenho. Opções tais como “andar nas 
intersecções” e “ andar em centros de arcos e círculos” podem ser 
ativados em separado, combinados ou de uma vez.

Repetição inteligente de furação

Criar repetição retangular (linhas/colunas) e circular (círculo 
completo ou segmento) para furos em segundos. Isto reduz 
tempo de tarefas repetitivas.

Arredondar cantos de intersecções

Criar concord. em todos os cantos da intersecção com qquer 
raio. Determine o raio para a concordância e clique no canto 
das intersecções.

Transformações

CNC-Calc inclui todos tipos de transformações de um moderno 
CAD 2D. Afastar, espelhar, rotacionar, transladar e escalar partes ou 
toda a geometria.

DESTAOUES
Produto

Afastar, espelhar, rotacionar, transladar
e escalar partes ou toda a geometria

Criar repetições de furos de forma 
retangular ou circular em segundos

Grande variedade de ajustes
facilitam a seleção dos pontos

1.

3.

2.

Criar concord. em qquer canto
intersecções com qquer raio

Aparar entre intersecções
com único clique do mouse


