NestMaster™ 2
YERLEŞTİRME YAZILIMI
Güç Basite İndirgendi
NestMaster yerleştirme yazılımı, temel düzeydeki
geleneksel Plazma ve Oxyfuel uygulamaları
için, öğrenmesi ve kullanması kolay ürünlere
olan bağlılığımızı yansıtmaktadır, NestMaster’ın
kullanımı kolay tasarımı, en deneyimsiz
operatörün bile programla rahatlıkla çalışmasını
sağlar. Normalde, NestMaster bir saat içinde
tam olarak öğrenilebilir. Bu, alternatif sistemleri
öğrenmek için gereken zamana göre çok kısa
bir süredir. Kısacası, NestMaster’la Güç Basite
İndirgendi!

Güvenebileceğiniz Performans
NestMaster ile tek bir uygulama kullanarak
2D CAD dosyalarını içe aktarabilir, parçaları
yerleştirebilir, CNC kodunun çıktısını alabilir
ve raporlar oluşturabilirsiniz. NestMaster CAD
dosyaları ve şekil kitaplığında geliştirilmiş parçalar için araç
yönlendirmesini (giriş/çıkış stili ve yerleştirme, kesim yönü ve sırası,
vb..) otomatik olarak oluşturur. NestMaster, programlama ve üretim
operasyonlarınızı optimize ederek karınızı artırır.
NestMaster size verimli otomatik yerleştirme ve esnek elle
yerleştirme sağlayarak, malzeme tüketimini azaltmanıza yardım
eder. Otomatik yerleştirme teknolojisi, yerleştirme sırasında dış
profile bakan gerçek bir şekil yerleştirme stratejisi özelliğine sahiptir
ve bu, parça içine parça yerleştirilmesine ve görev başına birden çok
sac kullanılmasına olanak sağlar. Ayrıca çeşitli etkileşimli yerleştirme
özellikleri (çevirme, iteleme, dizi, vb.) parçaları elle kolayca
yerleştirmenizi sağlar. Parçadan-parçaya, parçadan-plaka kenarına
ve parçadan-delgiye olan kullanıcı tanımlı ayırma değerleri, otomatik
ve elle yerleştirme sırasında kullanılarak malzeme tasarrufu daha da
artırılır.
Yerleştirme tamamlandığında NC kodu kesim makineniz için
otomatik olarak oluşturulur. Göreve ilişkin bilgiler (yerleşim resmi,
plaka boyutu, malzeme kullanımı, kesme sırası, vb.) NestMaster’ın
basılı raporlarında sağlanır. Bu raporlar, yönetimin ve makine
operatörlerinin, ihtiyaç duydukları görev bilgilerine hızla ve kolayca
erişmelerini sağlar.

Kararlı Olduğumuz Noktalar
MTC Software işletmenize sektördeki en iyi yazılım çözümlerini
ve ürün desteğini sağlamaktadır. NestMaster, tüm MTC Software
ürünleri gibi, size makine yatırımlarınızdan en iyisini elde etmenizde
yardım etmek üzere mühendislikten geçirilmiştir. MTC Software’e
yatırım yaparak, 25 yıldır binlerce şirketin yaptığı gibi siz de, başarısını
sizin başarınızdaki katkısıyla ölçen bir firmayla ortak olmanın güvenini
yaşayabilirsiniz.
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NestMaster™ 2
YERLEŞTİRME YAZILIMI
Standart Özellikler
CAD/CAM İçe Aktarma, Dönüştürme ve Parça
Geliştirme

Adım 1 –
Parça
Oluşturma /
Ekleme

• CAD (*.dwg, *.dxf) İçe Aktarma
• Birden çok parça içeren CAD dosyalarını içe aktarma
özelliği
• Otomatik CAD dosyası düzeltme ve hata bildirimleri
• Otomatik kesim yönü, sıralama ve araç yönlendirme
• Otomatik giriş/çıkış atama

Otomatik ve Elle Yerleştirme
• Gelişmiş gerçek şekil yerleştirme
• Yerleşim içinde giriş/çıkış pozisyonu düzenleme
• Parça, plaka ve delgi ayırma
• Sürükle ve bırak, itele, aynala ve çevir özellikleri
• Dizi işlevi
• Parça karışma algılaması
• Otomatik ve elle yapılan yerleşim sıralandırma
• Animasyonlu kesim sırası simülasyonu

Adım 2 –
Parçaları
Yerleştirme

NC Çıktısı
•
•
•
•

Otomatik NC kodu oluşturma
Besleme hızı ve çentik açma
Önceden çentik açma
DNC iletişim arabirimi

Yazılı Rapor
•
•
•
•

Adım 3 –
NC Kodu
Oluşturma

Yerleştirme resmi
Plaka boyutu
Malzeme kullanımı
Kesme sırası

Adım 4 –
Rapor Yazdırma

Amerika Kıtası
www.mtc-software.com
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ABD – Merkezi Operasyonlar mtc@mtc-software.com ❘ +1 (716) 434-3755
Kanada mtcCA@mtc-software.com ❘ Meksika mtcMX@mtc-software.com ❘ Brezilya mtcBR@mtc-software.com

Asya Pasifik:
Singapur mtcSG@mtc-software.com ❘ Çin mtcCN@mtc-software.com ❘ Japonya mtcJP@mtc-software.com
Avustralya mtcAU@mtc-software.com
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