A E s c o l h a Pr o fi s s i o n a l p a r a

EDITAR PROGRAMAS CNC
Como programador CNC no chão de fábrica, responsável por
criar ou editar programas CNC, você precisa de uma ferramenta
profissional rápida e flexível.
O CIMCO Edit é a última versão do mais confiável software
editor de programas NC do mercado. Com mais de 80.000
licenças instaladas, o CIMCO Edit é a escolha dos programadores
CNC que necessitam de uma ferramenta completa, profissional,
confiável de baixo custo transmissão e edição.

O Editor de Programas CNC Profissional
O CIMCO Edit traz inúmeras ferramentas essenciais e
necessárias para atender a demanda de um programa editor
de CNC moderno e profissional.
O CIMCO Edit não tem limites de tamanho e inclui opções
específicas de codificação CNC tal como numerar/renumerar
linha, lidar com caracteres e limites de XYZ. Também inclui
funções matemáticas básicas, rotação, espelhar, compensar
ferramenta, e transladar. O CIMCO Edit oferece todas as funções
desejadas de um editor, incluindo edição tipo arrastar/soltar. O
melhor de tudo O CIMCO Edit é completamente configurável e
facilmente adaptável a qualquer ambiente de edição de
programação CNC. Cada aspecto do CIMCO Edit é novo, a partir
de diversas janelas e layout dinâmico das barras e menus.
O CIMCO Edit também inclui novas e poderosas ferramentas
tais como comparação de arquivos e simulação gráfica da usinagem
com uma nova ferramenta de Assistência à Programação NC.
Usando o Edit é fácil e intuitivo Projetado para fácil uso e produtividade

Novas funções incluem Assistente-NC e Ciclos/Macros

Para maiores informações visite

www.cimco.com
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DESTAOUES
Assistente-NC
O Assistente-NC torna a edição de código NC rápida e mais
fácil do que nunca. Aponte para qualquer código M ou G e o
Assistente-NC irá identificar o código, permitindo modificar
valores, numa interface intuitiva, ligada ao código CNC. Entre
com os valores desejados e o Assistente-NC atualiza o código
CNC automaticamente.
O Assistente-NC permite a você inserir e editar rapidamente
ciclos complexos e operações. O CIMCO Edit inclui os ciclos e
macros mais comuns tais como início e fim de programa,
parada de programa e troca de ferramenta. Você também pode
gravar ou criar ciclos personalizados e macros para operações
mais comuns, para seus ajustes ou aplicações específicas

A Comparação de Arquivo permite comparar dois
programas NC, apontando diferenças entre si

Comparação Inteligente de Arquivo
O CIMCO Edit permite a comparação lado a lado de arquivos, de
modo fácil, permitindo imediata identificação das mudanças do
programa CNC. A comparação identifica alterações e apaga/
insere linhas, mas ignora mudanças triviais tais como renumeração
ou espaços. As diferenças são mostradas linha a linha, todas de
uma vez ou lado a lado para revisões.

Janela do status do DNC-Link
apresenta completa informação

Ganhe tempo em tarefas triviais
com o novo Assitente-NC

Comunicação CNC e DNC

Simulação Gráfica
A simulação de fresamento 3D e Torno 2D trabalha com NC
de Fresas 3 eixos e Tornos 2 eixos, simulando passo a passo,
contínuo à frente ou reverso. Edite o programa CNC e a atualização
é automática na simulação. Analise a simulação com zoom
dinâmico, pan, rotação e funções de medição. O CIMCO Edit
suporta visualização sólida do código NC com detecção de
colisão do suporte e interferências.

O CIMCO Edit inclui a capacidade DNC de comunicação via
RS-232 para variedade de controles CNC. Com a opção do
DNC, v. poderá enviar e receber programas CNC para diversas
máquinas simultaneamente, dentro do CIMCO Edit.

Resolva problemas de geometrias complexas
como o aplicativo CNC-Calc para o CIMCO Edit

Opcional CNC-Calc
O CNC-Calc é uma completa solução CAD 2D que roda sob o
CIMCO Edit. Este aplicativo é uma solução efetiva e rápida para
problemas de geometrias 2D complexas. Usuários podem desenhar
ou importar (DXF) geometrias 2D, definir profundidade de corte,
entrada/saída e outras variáveis da trajetória para gerar código CNC
em formatos ISO ou conversacional para contornos e furação.

Simule seus programas CNC usando
sólido ou vistas com geometria

Revenda

Europa

CIMCO Americas

CIMCO A/S
Copenhagen
Denmark

CIMCO Americas, LLC
651 S Sutton Road, Suite 276
Streamwood, IL 60107

Tel: +45 45 85 60 50
Fax: +45 45 85 60 53

Tel: +1 704 644 3587
Fax: +1 704 943 0514

Website
E-mail

www.cimco.com
info@cimco.com

