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Współpraca na lata

Podejmowanie decyzji, które rozwiązanie CAM wybrać, obejmuje tak wiele zagadnień, że może nastrę-

czać trudności użytkownikom. Czy system ma być wykorzystywany w całym zakresie procesów produkcyj-

nych? Czy ma to sens z ekonomicznego punktu widzenia? Jak niezawodny jest transfer danych z różnych 

systemów CAD? Co z integracją z naszymi obecnymi rozwiązaniami? Chętnie pomożemy Państwu znaleźć 

właściwą odpowiedź na te pytania. Traktujemy partnerstwo jako najważniejszy element swojej oferty.  

CAM Technology zapewnia klientom osobiste doradztwo i wsparcie w całym procesie projektowania i wy-

twarzania. Sprzedaż traktujemy jako początek współpracy!

90%
Do

Oszczędność czasu
podczas obróbki wykańczającej

100%

Bezpieczeństwo procesu

Korzyści
Wysoko wydajny

Doskonałe powierzchnie

Przyjazne dla narzędzia

Proste w programowaniu

75%
Do

Oszczędność czasu 
podczas obróbki zgrubnej

Zgrubna Wykończenie Wiercenie

Wiercenie

Wykończenie

Zgrubna

Kompleksowa obsługa: 
Gwarantujemy, że otrzymasz 
produkt świetnie dopaso-
wany do twoich potrzeb. 
Rozmowy przed sprzedażowe 
odgrywają u nas kluczową 
rolę. Podczas nich analizuje-
my zadania działu produkcji, 
przepływ i kulturę pracy, 
możliwości maszyn itd.

Program w języku polskim: 
Interfejs naszego oprogramo-
wania oraz pomoc dostępna 
jest w języku polskim. 

Wkrótce pojawią się również 
samouczki. 

Wsparcie świadczymy bezter-
minowo, 12 godzin na dobę, 
5 dni w tygodniu. Dojeżdżamy 
do Państwa lub łączymy się 
zdalnie. 

Szkolenia: 
Nasze seminaria szkoleniowe 
są przeznaczone zarówno 
dla początkujących, jak i dla 
zaawansowanych użytkowni-
ków. Kursy zostały specjalnie 
opracowane z myślą o re-
alnych warunkach produk-
cyjnych. Oferujemy również 
dedykowane warsztaty doty-
czące zagadnień specjalnych.
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Rekordowo szybkie programowanie

hyperMILL® zapewnia bogaty wybór rozwiązań, które minimalizują czas programowania. Zautomatyzowa-

ne funkcje wprowadzania danych, kontrola kolizji, technologia wykrywania cech, dodawanie reguł zde£-

niowanych przez użytkownika, funkcje takie jak lustrzane odbicia lub transformacje to tylko część możli-

wości, które oferujemy.

Bezpieczeństwo już na etapie 
programowania:hyperMILL®

pozwala użytkownikowi 
wprowadzić wyłącznie te 
dane, które odnoszą się do 
wybranej funkcji. Dzięki zin-
tegrowanej kontroli błędów, 
pomyłki są wykrywane, 
oznaczane i opisywane w ko-
munikatach. Oprogramowanie 
wykrywa także nieprawidłowe 
parametry posuwu, błędne 
wymiarowanie narzędzia oraz 
pole robocze maszyny. Dzięki 
naszym systemom, nie znamy 
takiego pojęcia jak kolizja.

Oszczędność czasu: Pow-
tarzające się geometrie 
lub identyczne elementy 
mogą być łatwo powielane 
dzięki hyperMILL®. Kopiując 
operacje, można bardzo 
szybko tworzyć kody NC dla 
wielu ustawień lub kon�g-
uracji obrabianego detalu. 
Lustrzanego odbicia można 
używać do programowania 
symetrycznych lub częściowo 
symetrycznych części. Dzięki 
programowaniu parame-
trycznemu można opisać 
zależności, a tym samym 
dokonywać skojarzonych zmi-
an geometrii.

Automatyzacja: hyperMILL® 

zawiera szereg funkcji do ws-
pomagania obróbki, w wielu 
przypadkach ścieżki generują 
się niemal automatycznie. Na 
przykład funkcja rozpoznawa-
nia cech konstrukcyjnych 
może wyodrębnić obiekty 
geometryczne, takie jak 
otwory i kieszenie, z ele-
mentów powierzchniowych 
i bryłowych. hyperMILL® 
może obrabiać te obiekty 
bardzo efektywnie, sortując 
i grupując je z automatu lub 
według Państwa kryteriów. 
Możliwość de�niowania 
sposobu obróbki poprzez 
makra, które łączą strategie 
i dla charakterystycznych 
geometrii, usprawniają 
standaryzację i automatyzują 
proces wytwarzania. 

Przypisanie stworzonej 
funkcji i jej wywoływanie 
odbywa się jednym kliknięci-
em myszy. Raz zde�niowana 
operacja jest przechowywana 
w bazie, skąd użytkownicy 
mogą prede�niować zasady 
i warunki dla każdego etapu 
obróbki. Makra są następnie 
automatycznie przypisywane 
i dostosowywane na podst-
awie reguł, w zależności od 
informacji o geometrii. Dzięki 
temu raz stworzony schemat 
produkcji będzie już zawsze 
do dyspozycji, minimalizując 
czas potrzebny na pro-
gramowanie.
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Obróbki 2D – programy  
skuteczniejsze niż z kontrolera

Strategie 2D w hyperMILL® wyposażono w szereg inteligentnych funkcji, które można 

stosować w celu osiągnięcia lepszych wyników produkcji i skrócenia czasu progra-

mowania. Obejmują one takie funkcje, jak frezowanie konturu z optymalną ścieżką 

przejazdu i są w pełni zintegrowane w operacjach frezowania i toczenia.  

Dzięki tym inteligentnym funkcjom obróbka 2D pozwala na jeszcze większe  

podniesienie wydajności produkcji.

Frezowanie 2D: hyperMILL® 
jest wyposażony w strategie 
2D do obróbki powierzchni 
czołowych, frezowania 
konturu, kieszeni i obróbki 
resztek, wiercenia i frezowa-
nia playback (interaktywne 
narzędzie do bezkolizyjnego 
prowadzenia narzędzia  
z równoczesnym podglądem 
usuwanego materiału). 
Zwłaszcza funkcja progra-
mowania kieszeni i otworów 
może znacząco zredukować 
czas programowania. 

Toczenie: Moduł millTURN 
oprogramowania hyperMILL® 
pozwala na obróbkę całych 
detali na frezarko-tokarce  
w ramach jednej aplikacji 
CAM. Moduł jest zintegrowa-
ny z hyperMILL®, wszystkie 
cykle toczenia i frezowania 
można dowolnie łączyć.

W obróbce 2D  
hyperMILL® wyko-
rzys tuje inteligencję 
sterowników, aby 
zminimalizować czas 
programowania.
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Obróbki 2.5D – programy
skuteczniejsze niż z kontrolera

Frezowanie 3D – najlepsze strategie
do wszystkich zastosowań

Strategie 2.5D w hyperMILL® wyposażono w szereg inteligentnych funkcji, które można stosować w celu 

osiągnięcia lepszych wyników produkcji i skrócenia czasu programowania. Obejmują one takie funkcje, 

jak frezowanie konturu z optymalną ścieżką przejazdu i są w pełni zintegrowane w operacjach frezowania 

i toczenia. Dzięki tym inteligentnym funkcjom obróbka 2.5D pozwala na jeszcze większe podniesienie wy-

dajności produkcji.

hyperMILL® integruje sprawdzone strategie na nowym poziomie jakości. Strategie te zostały uzupełnione 

przez inteligentne funkcje dodatkowe, które poprawiają wyniki produkcyjne. Dzięki temu 3D i technologie 

HSC oferują znacznie więcej niż w innych rozwiązaniach obecnie dostępnych na rynku. Zarówno proste, jak 

i złożone elementy można teraz obrabiać bardzo wydajnie z zachowaniem najwyżej jakości.

Frezowanie 2.5D: hyperMILL® jest 
wyposażony w strategie 2.5D do 
obróbki powierzchni czołowych, 
frezowania konturu, kieszeni i obróbki 
resztek, wiercenia i frezowania 
playback (interaktywne narzędzie 
do bezkolizyjnego prowadzenia 
narzędzia z równoczesnym podglądem 
usuwanego materiału). Zwłaszcza funkcja 
programowania kieszeni i otworów 
może znacząco zredukować czas 
programowania. 

Pełna kontrola i szybkość programowania:
hyperMILL w obróbkach 2,5D oferuje, 
niespotykaną szybkość programowania 
z jednoczesną pełną kontrolą technologii 
i parametrów obróbczych. System, ma 
możliwość kontroli posuwu na narożach 
jak również dzielenie przebiegu ścieżki 
na odpowiednie sektory z ingerencją 
w parametry obróbcze. Takie szczegóły, 
jak dojazdy i wyjazdy narzędzia we 
wszystkich 3 osiach, pozwalają uniknąć 
niepożądanych śladów na dnach kieszeni 
czy gniazda w obróbkach konturowych 
a tryb produkcyjny i przycinanie ścieżek 
do modelu czy też półfabrykatu, pozwala 
w znaczący sposób zoptymalizować nawet 
proste obróbki. 

Sprawnie: Strategie są tak 
zaprojektowane, aby ścieżki 
narzędzia były optymalizo-
wane automatycznie. Unika 
się zbędnych i gwałtownych 
ruchów, co ma kluczowe zna-
czenie dla skrócenia czasu 
produkcji. 

Funkcje optymalizacyjne: 
Szerokie spektrum strategii, 
od zgrubnej z dowolnego 
półfabrykatu po wspomaga-
nie kątów obróbki wykań-
czającej, zapewnia uzy-
skanie idealnego rezultatu 
technologicznego. Każda ze 
strategii zawiera dodatkowe 
funkcje optymalizacyjne, 
które mogą być użyte w celu 
dostosowania poszczegól-
nych zadań obróbczych do 
specy� cznych wymagań.

Takie rozwiązania jak ob-
róbka zgrubna zapewniają 
maksymalną dokładność 
przy korzystaniu z tych funk-
cji. Funkcje dla frezowania 
HSC spełniają najwyższe wy-
magania dotyczące dokład-
ności, jakości powierzchni, 
trwałości narzędzia i dynami-
ki maszyny. Łagodne ruchy 
dosuwu, spiralne ruchy 
podejścia oraz zaokrąglo-
ne naroża – wszystko to 
przyczynia się do osiągania 
wysokich prędkości posuwu.

Zgrubna Wykańczająca WykańczającaZgrubna 3D2D
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5-osiZgrubna Wykańczająca

Miara wszechrzeczy: 5-osi hyperMILL® Łatwe programowanie złożonych geometrii

Dzięki zastosowaniu technologii 5-osiowej w hyperMILL®, można skrócić czas obróbki o ponad 25 procent, 

przy jednoczesnym obniżeniu zużycia narzędzi i zwiększeniu dokładności, co w sumie prowadzi do ob-

niżenia kosztów produkcji. Dzięki łatwemu programowaniu z automatycznym sprawdzaniem i unikaniem 

kolizji, technologia ta stanowi dziś prawdziwą alternatywę dla obróbki w trzech osiach – nawet dla wielu 

standardowych zadań obróbczych.

Takie geometrie jak łopatki, wirniki, kanały czy formy do opon stawiają specjalne wymagania, wobec któ-

rych standardowe strategie są niewystarczające. Mając to na uwadze, hyperMILL® oferuje specjalne, przy-

jazne dla użytkownika aplikacje, które można łatwo zaprogramować bez specjalistycznej wiedzy. Ponieważ 

są zintegrowane z hyperMILL®, zadania specjalne i standardowe mogą być programowane w ramach jed-

nego systemu CAM.

Niezawodny proces:
Niezawodna kontrola i uni-
kanie kolizji są konieczne 
dla bezpiecznej obróbki 
5-osiowej. W hyperMILL® 
stanowią podstawę do 
automatycznego obliczania 
i pozycjonowania narzędzia. 
Zoptymalizowane pochylenie 
narzędzia poprawia także 
warunki obróbki. 

Trudne geometrie, takie jak 
wysokie i strome ściany, 
wymagają wielu różnych 
pochyleń narzędzia dla 
precyzyjnego wyznaczenia 
obszarów frezowania. 
W hyperMILL® 5AXIS 5-osio-
wa płynna obróbka oparta 
jest na cyklach 3D, które 
użytkownicy już znają, jak 
frezowanie z pochylonym 
narzędziem. Jednak procesy 
obróbki są teraz szybsze, 
efekty lepsze, a programowa-
nie o wiele prostsze.

Pojedyncze łopatki: Pakiet 
łopatek oferuje zoptymalizo-
wane strategie dla komplet-
nej obróbki pióra łopatki 
oraz bandaża. Specjalne 
funkcje, takie jak „toczenie 
krawędzi”, umożliwiają łatwe 
de� niowanie zadań obróbki 
oraz znacznie skracają czas 
programowania. 

Automatyczne indeksowa-
nie: Dzięki automatycznemu 
indeksowaniu, hyperMILL® 
automatycznie dzieli ścieżki 
narzędzia na poszczególne 
segmenty, każdy z bezkoli-
zyjnym stałym kątem pochy-
lenia narzędzia. Równocze-
sne ruchy w pięciu osiach 
wykonywane są tylko między 
segmentami. Jedną z zalet 
takiego rozwiązania jest 
bardziej skuteczna obróbka 
resztek; frezowanie wielu ob-
szarów z różnym kątem po-
chylenia narzędzia może być 
wykonane w jednym zadaniu. 
W efekcie uzyskujemy bardzo 
dużą szybkość programowa-
nia i obróbki oraz doskonałą 
jakość powierzchni.

Wirniki: Optymalne strate-
gie obróbki sprawiają, że 
programowanie jest bardziej 
niezawodne i przyjazne dla 
użytkownika. Zintegrowa-
ne funkcje automatyczne 
minimalizują liczbę parame-
trów procesu, które trzeba 
zde� niować. Dedykowane 
rozwiązanie sprawnie tworzy 
ścieżkę i rozwiązuje orien-
tację narzędzia, a jednocze-
śnie, dzięki wykorzystaniu 
cech geometrycznych, 
ułatwia i przyspiesza progra-
mowanie. 

Kanały: Pakiet zawiera 
zoptymalizowane strategie 
obróbki i funkcje specjalnie 
opracowane dla obróbki 
tego typu części. Dzięki 
zintegrowanym funkcjom 
automatycznym i automa-
tycznemu unikaniu kolizji, 
czas programowania dla tego 
typu geometrii jest znacz-
nie zredukowany. Łatwa 
do konstruowania krzywa 
środkowa jest wykorzysty-
wana do prowadzenia cyklu 
obróbki kanału. Prace mogą 
być wykonane bezpośred-
nio na  zdigitalizowanych 
powierzchniach. 

Formy opon: Pakiet opon 
zapewnia ogromną oszczęd-
ność czasu dzięki optymali-
zacji procesów używanych 
do tworzenia form opon. 
W tym pakiecie okna dialo-
gowe wszystkich strategii 
2D, 3D i 5-osiowych mają 
dodatkowy parametr, który 
pozwala przypisać skok 
(identycznie skonstruowaną 
sekcję) do każdej strategii 
obróbki.

W odróżnieniu od sys-
temów dedykowanych, 
korzystanie z pakietu 
obróbki wirników 
hyperMILL® nie wy-
maga specjalistycznej 
wiedzy.

Główne strategie 3D,
takie jak obróbka

wykańczająca na stałym Z,
pro© lowa, o stałym

dystansie lub obróbka
resztek zostały

zaktualizowane do
5-osiowego pozycjonowa-

nia narzędzia.

Aplikacje specjalne
oparte są

na innowacyjnej
technologii 5-osiowej

z Open Mind
Technologies AG.

Dzięki w pełni 
automatycznemu 
obliczaniu pozycji 
narzędzia, 5-osiowe 
operacje obróbcze 
można programować 
tak samo łatwo, jak 
zwykłe zadania 3D.
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Bezproblemowa współpraca z obrabiarką

Czy nie byłoby najwydajniejsze kontrolować proces obróbki zdalnie z  laptopa? Poprzez podgląd rzeczy-

wistej obróbki w środowisku symulacji i to w czasie rzeczywistym? Teraz jest to możliwe dzięki nowemu 

modułowi do obróbki hyperMILL® CONNECTED. Moduł zapewnia dwukierunkową wymianę danych ze ste-

rownikiem maszyny, co oznacza, że może wysyłać dane do maszyny i  wykonywać przesłane polecenie, 

a także odbierać dane z maszyny.

Dogłębna praca w sieci - w pełni z  duchem Smart Factory - zwiększa także bezpieczeństwo w ustawieniach 

maszyny i obróbce. Jeśli jakiekolwiek punkty odniesienia, narzędzia lub parametry ustawienia maszyny nie 

odpowiadają zaprogramowanym wartościom hyperMILL®, uruchamia się niezawodny mechanizm zabez-

pieczający hyperMILL® CONNECTED Machining, który uniemożliwia przeniesienie programu NC do maszyny 

i uniemożliwia uruchomienie programu.

Ściśle połączone

Zwiększone bezpieczeństwo

Synchronizacja bloku NC
Blok NC maszyny można zsyn-
chronizować z symulatorem 
hyperMILL® VIRTUAL Machining 
Center tak, aby pozycja obróbki 
na symulacji odpowiadała 
dokładnie rzeczywistej pozycji 
maszyny.

Automatyczne porówny-
wanie narzędzi
Dane narzędzia z progra-
mu NC są automatycznie 
porównywane z danymi 
narzędziowymi maszyny.
Jeśli te dane nie pasują, 
wysyłany jest komunikat 
o błędzie i przebieg progra-
mu zostaje zatrzymany.

Dopasowanie punktu od-
niesienia do rzeczywistej 
maszyny 
Punkty odniesienia masz-
yny są dostosowane do 
tych z programu NC. Błędy 
mocowania lub niepraw-
idłowej pozycji są unikane.

Transfer programu NC
Program NC jest załadowa-
ny bezpośrednio w pamięci
sterownika maszyny. Nie 
ma miejsca na pomyłki.

Główne cechy
Odczytywanie de� nicji punktów odniesienia, danych 
narzędzi i parametrów krytycznych maszyny z kontrolera, 
i porównanie ich z danymi zde� niowanymi w hyperMILL®

Szybki transfer programu NC

Zdalna kontrola maszyn CNC

Synchronizacja wirtualnej symulacji z blokami programu 
na obrabiarce

Niezawodne mechanizmy bezpieczeństwa

Dwukierunkowe połączenie

Szybkie połączenie z obrabiarką
hyperMILL® CONNECTED płynnie integruje się 
z wirtualnym centrum obróbczym hyperMILL® VIRTUAL 
Center. Połączenie z maszyną CNC można łatwo 
utworzyć za pomocą jednego kliknięcia myszy.

Zdalna kontrola 
Bezproblemowa interakcja z maszyną poprzez 
komputer zdalny. Oznacza to, że program można łatwo 
uruchomić lub zatrzymać z komputera.

Gładkie ruchy wycofania
Dzięki modułowi hyperMILL® CONNECTED można 
wykonywać nawet trudne ruchy wycofania.

Niezawodne mechanizmy bezpieczeństwa

 – Bezpieczne sprawdzanie kolizji

 – Ochrona przed nieuprawnionym dostępem

 – Porównanie parametrów obróbki

 – Porównanie parametrów maszyny

 – Brak możliwości uruchomienia maszyny, do chwili 
gdy wszystkie mechanizmy bezpieczeństwa nie 
zostaną sprawdzone.



Optimizer

Always the best possible NC code

More axes, more solutions 

There are several solutions for tool orientation in multi-axis machining. The selected solution plays a crucial role 

in determining machining quality and efficiency. If the user sets the axis position at certain points manually, it is 

often not possible to determine the best possible tool orientation due to the complexity of the decision.   

Automatic solution selection optimises multi-axis positions

During the postprocessor run, the Optimizer automatically selects the best solution for collision-free orienta-

tion. Special kinematic properties and user-specific properties are taken into account for collision avoidance. 

Programming errors or subsequent editing of the machining program are avoided, and optimal, collision-free 

machining on the machine is assured.

Avoiding repositioning

In order to avoid time-consuming repositioning 
and retractions, the Optimizer ana lyses not just 
individual operations but entire machining 
sequences. Based on this analysis, the Optimizer 
selects the ideal solution for machining the entire 
sequence together, within the given machine 
limits.
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 Without Optimizer 

Features
n  Automatic solution selection for multi-axis 

positions

n  Optimised movements

n  Individual configuration options

n  Process reliability

n  Movement optimisation  
If a 3axis movement is not possible due to 
detected collisions, the Optimizer changes 
the movement with the aid of a fourth or 
fifth axis. In this example, the fourth 
position would lead to a collision with the 
spindle’s attaching parts. For this reason, 
the C axis rotates so that the machining can 
be carried out in a collision-free manner.

n  Precise machining   
Independent of the kinematic properties of 
the machine, the Optimizer automatically 
creates additional intermediate positions 
in the toolpaths. This means that soft 
machine movements for precise machining 
are also ensured near the pole.

n  Optimised movements  
The movements between the individual 
operations are perfectly aligned with the 
kinematic properties of the respective 
machine. The Optimizer analyses these 
movements to avoid large compensation 
movements during repositioning. Mean-
while, the rotary axes are moved along the 
shortest path, and the movements of the 
linear axes are minimised. This allows 
greater speeds to be achieved during the 
movements.

Without Optimizer: Collision detected

With Optimizer: Collision free
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Wszystko dla wydajnej symulacji Zawsze najlepszy 
możliwy program NC

hyperMILL® VIRTUAL Machining Center stanowi rdzeń nowego rozwiązania. Wirtualne centrum obróbki oferu-
je wszystkie klasyczne opcje symulacji, osadzone w wysoce intuicyjnym interfejsie użytkownika. Symulacja 
maszyny odbywa się przy użyciu zde£ niowanego modelu maszyny, a także obrabianego przedmiotu, narzę-
dzia, oprawki oraz pozostałych uchwytów i zacisków. Elementy maszyny w danych osiach można przesuwać 
i symulować ręcznie, a możliwe kolizje i limity przejazdowe maszyny są wykrywane automatycznie.

Istnieje kilka sposobów zorientowania narzędzia w obróbce 
wieloosiowej. Wybrane rozwiązanie odgrywa kluczową rolę 
w określaniu jakości i wydajności obróbki. Jeśli użytkownik 
ręcznie ustali pozycję osi w określonych punktach, to czę-
sto jest czasem niemożliwe określenie najlepszej możliwej 
orientacji narzędzia ze względu na złożoność decyzji.

Podczas działania postprocesora optymalizator automa-
tycznie wybiera najlepsze rozwiązanie dla orientacji bez-
kolizyjnej. W  celu uniknięcia kolizji uwzględnia specjalne 
właściwości kinematyczne maszyny oraz specy£ czne pre-
ferencje wybrane przez użytkownika. Błędy programowania 
lub późniejsza edycja programu obróbki, są eliminowane 
z  jednoczesnym zapewnieniem optymalnej i  bezkolizyjnej 
obróbki

Ruchy maszyn często są symulowane przed rzeczywistym wykorzystaniem postprocesora. W takich przypad-
kach nie ma połączenia pomiędzy postprocesorem i symulacją, a faktyczne zachowanie maszyny nie może 
być w pełni zasymulowane wirtualnie. Z tego względu CAM Technology oferuje nowość w postaci  wirtual-
nego centrum obróbkowemu hyperMILL® VIRTUAL Machining Center. W nowym symulatorze, symulacja jest 
oparta na bazie kodu NC po zakończeniu procesu generowania kodu NC. Kod jest symulowany linia po linii 
z uwzględnieniem również ruchów repozycji narzędzia. Gwarantuje to, że ruchy wirtualnej maszyny w pełni 
odpowiadają rzeczywistym ruchom obrabiarki. Taka, symulacja maszyny oparta na kodzie NC zapewnia nie-
zawodne wykrywanie kolizji oraz bezpieczniejsze i bardziej wydajne procesy sprawdzające.

Wysoce wydajna i niezawodna symulacja oparta na bazie kodu NC

Więcej osi - więcej możliwości

Automatyczna optymalizacja ruchów i orientacji 
narzędzia w obróbkach wieloosiowych

Symulacja oparta na bazie kodu NC

Dwukierunkowe połączenie bloku NC 
i zadania hyperMILL® umożliwia szybkie 
porównanie odpowiednich ruchów maszyny

Pełna symulacja wszystkich ruchów, w tym 
ruchów przejazdowych

Szybkie sprawdzenie kolizji, które można 
przeprowadzić niezależnie od symulacji

Interaktywne rozmieszczenie obrabianego 
przedmiotu i urządzeń

Ręczny ruch maszyny wirtualnej

Możliwość symulacji z uwzględnieniem lub 
wyłączeniem opcji podążania za punktem 
(RTCP)

Wyświetlanie limitów osi

Wszechstronne funkcje analityczne

Szybkie porównanie zaprogramowanych 
punktów odniesienia i narzędzia 
z rzeczywistą kon� guracją maszyny

Center

user 
defined

breakpoint

actual 
position

Główne cechy

Główne cechy
Automatyczny wybór najlepszej pozycji 
i rozwiązania dla wielu osi

Zoptymalizowane ruchy

Indywidualne opcje kon� guracji

Niezawodność procesu

Optymalizacja ruchu
Jeśli ruch trzyosiowy nie jest możliwy z powodu 
wykrytej kolizji, Optimizer zmienia ruch poprzez 
dodanie czwartej lub piątej osi. W tym przykładzie 
czwarta pozycja prowadziłaby do kolizji z częściami 
mocującymi wrzeciona. Z tego powodu oś C 
obraca się tak, że obróbka może odbywać się 
bezkolizyjnie.

Precyzyjna obróbka
Niezależnie od kinematycznych właściwości 
obrabiarki, optymalizator automatycznie tworzy 
dodatkowe pozycje pośrednie w ścieżkach 
narzędziowych. Oznacza to, że miękkie ruchy 
maszyny dla precyzyjnej obróbki są również 
zapewnione w pobliżu osi. 
Zoptymalizowane ruchy
Ruchy między pojedynczymi operacjami są idealnie 
dopasowane do kinematycznych właściwości 
obrabiarki. Optymalizator analizuje ścieżki, 
aby uniknąć starty czasu na zmianę pozycji. 
W międzyczasie, osie obrotowe są przesuwane 
wzdłuż najkrótszych ścieżek i ruchy osiowe są 
minimalizowane. To pozwala na jeszcze szybsze 
przejścia.

Features
n  Automatic solution selection for multi-axis 

positions

n  Optimised movements

n  Individual configuration options

n  Process reliability

n  Movement optimisation  
If a 3axis movement is not possible due to 
detected collisions, the Optimizer changes 
the movement with the aid of a fourth or 
fifth axis. In this example, the fourth 
position would lead to a collision with the 
spindle’s attaching parts. For this reason, 
the C axis rotates so that the machining can 
be carried out in a collision-free manner.

n  Precise machining   
Independent of the kinematic properties of 
the machine, the Optimizer automatically 
creates additional intermediate positions 
in the toolpaths. This means that soft 
machine movements for precise machining 
are also ensured near the pole.

n  Optimised movements  
The movements between the individual 
operations are perfectly aligned with the 
kinematic properties of the respective 
machine. The Optimizer analyses these 
movements to avoid large compensation 
movements during repositioning. Mean-
while, the rotary axes are moved along the 
shortest path, and the movements of the 
linear axes are minimised. This allows 
greater speeds to be achieved during the 
movements.

Without Optimizer: Collision detected

With Optimizer: Collision free
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Features
n  Automatic solution selection for multi-axis 

positions

n  Optimised movements

n  Individual configuration options

n  Process reliability

n  Movement optimisation  
If a 3axis movement is not possible due to 
detected collisions, the Optimizer changes 
the movement with the aid of a fourth or 
fifth axis. In this example, the fourth 
position would lead to a collision with the 
spindle’s attaching parts. For this reason, 
the C axis rotates so that the machining can 
be carried out in a collision-free manner.

n  Precise machining   
Independent of the kinematic properties of 
the machine, the Optimizer automatically 
creates additional intermediate positions 
in the toolpaths. This means that soft 
machine movements for precise machining 
are also ensured near the pole.

n  Optimised movements  
The movements between the individual 
operations are perfectly aligned with the 
kinematic properties of the respective 
machine. The Optimizer analyses these 
movements to avoid large compensation 
movements during repositioning. Mean-
while, the rotary axes are moved along the 
shortest path, and the movements of the 
linear axes are minimised. This allows 
greater speeds to be achieved during the 
movements.

Without Optimizer: Collision detected

With Optimizer: Collision free

633 L X-36.390 Y926.973 Z248.535 A35 C-144.076

 With Optimizer 

Bez automatycznego 
wykrywania kolizji

Z automatycznym 
wykrywaniem kolizji

Optimizer

Always the best possible NC code

More axes, more solutions 

There are several solutions for tool orientation in multi-axis machining. The selected solution plays a crucial role 

in determining machining quality and efficiency. If the user sets the axis position at certain points manually, it is 

often not possible to determine the best possible tool orientation due to the complexity of the decision.   

Automatic solution selection optimises multi-axis positions

During the postprocessor run, the Optimizer automatically selects the best solution for collision-free orienta-

tion. Special kinematic properties and user-specific properties are taken into account for collision avoidance. 

Programming errors or subsequent editing of the machining program are avoided, and optimal, collision-free 

machining on the machine is assured.

Avoiding repositioning

In order to avoid time-consuming repositioning 
and retractions, the Optimizer ana lyses not just 
individual operations but entire machining 
sequences. Based on this analysis, the Optimizer 
selects the ideal solution for machining the entire 
sequence together, within the given machine 
limits.
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Z OPTYMALIZACJĄ
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Optimizer

Always the best possible NC code

More axes, more solutions 

There are several solutions for tool orientation in multi-axis machining. The selected solution plays a crucial role 

in determining machining quality and efficiency. If the user sets the axis position at certain points manually, it is 

often not possible to determine the best possible tool orientation due to the complexity of the decision.   

Automatic solution selection optimises multi-axis positions

During the postprocessor run, the Optimizer automatically selects the best solution for collision-free orienta-

tion. Special kinematic properties and user-specific properties are taken into account for collision avoidance. 

Programming errors or subsequent editing of the machining program are avoided, and optimal, collision-free 

machining on the machine is assured.

Avoiding repositioning

In order to avoid time-consuming repositioning 
and retractions, the Optimizer ana lyses not just 
individual operations but entire machining 
sequences. Based on this analysis, the Optimizer 
selects the ideal solution for machining the entire 
sequence together, within the given machine 
limits.
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 Without Optimizer BEZ OPTYMALIZACJI

Unikanie zbędnych repozycji
Aby uniknąć czasochłonnej repozycji i cofania na-
rzędzia Optimizer analizuje nie tylko poszczególne 
operacje, ale całe sekwencje obróbcze. Na podstawie 
tej analizy Optimizer wybiera idealne rozwiązanie do 
obróbki całej sekwencji biorąc pod uwagę możliwo-
ści obrabiarki.

Center

z rzeczywistą kon� guracją maszyny

Center
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For efficient all-in-one machining:
hyperMILL® millTURN 

hyperMILL® millTURN is the mill turn module of the powerful hyperMILL CAM software®.

It is completely integrated with only one user interface for all milling and turning strategies.

The advantages of a modern mill turn machine for all-in one machining in one setup

can be utilised very comfortably. Flexible planning is another advantage. Blanks can be  

turned from any material block.

Seamlessly integrated:
With the integration in   
hyperMILL®, mill turn  
strategies as well as all  
2D, 3D and 5axis milling  
strategies are available on 
one user interface. All tur-
ning and milling strategies 
can be freely combined. The 
user has a large degree of 
flexibility in programming  
and selecting the best  
possible machining  
strategy.

A high level of accuracy is 
achieved with mill turning 
in one setup

Turn roughing: Turn roughing 
can be carried out as long 
turning, facing or contour- 
parallel roughing. Roughing can 
be carried out with a tilted tool. 
Falling contours are also taken 
into account.  

One postprocessor:
A postprocessor individually 
adapted to the machines, 
controllers and components 
used generates the NC codes 
for turning and milling opera-
tions in one NC program.

Turn finishing: With this  
strategy the roughed surfaces 
are finished by contour-parallel 
machining. Different approach 
and retract macros, such as 
tangential approach/retract or 
approach/retract in arc move-
ments, make optimal machining 
possible. The various approach 
and retract macros can be  
combined with each other.

Grooving: With this strategy parts 
with shoulders and grooves can  
be machined. Grooving, parting  
off and groove turning are pro-
grammable. Different options are 
available, such as axial grooving, 
axial grooving with ramp for mate-
rials that are difficult to chip, radial 
roughing for thin and deep grooves 
or several finishing strategies.

Thread cutting: This strategy is 
used for turning external and 
internal threads with a constant 
pitch. This makes it possible 
to turn single- or multiple-start 
cylindrical or cone-shaped exter-
nal and internal threads. Infeed 
occurs with either a constant 
chip section or a constant X 
value. Threads are very easy to 
define by determining the outer 
edge of the thread, core or outer 
diameter, as well as leading or 
trailing movement.

Drilling: On mill/turn machines, 
this strategy is an alternative to 
helical drilling. It is useful for 
turning holes on the workpiece’s 
axis of rotation with a fixed tool. 
Stock tracking can also be used 
with this strategy.

Stock tracking for 
all operations:
Stock tracking is calculated 
for all turning and milling 
operations. Each operation 
draws on a stock already 
taken into account in the pre-
vious machining step. This 
ensures the highest possible 
level of machining precision.

A tool database:
The shared tool database 
can be used for turning, 
milling and drilling tools and 
therefore enables standardi-
sed tool management. The 
complete description of the 
cutting and holder geometry 
as well as the position 
provides an optimal basis 
for fully automated collision 
control. Furthermore, the 
user is able to define free 
collision zones. For grooving 
tools, the ISCAR groove turn 
strategy has been integrated.

Flexible programming is made possible by an extensive  
spectrum of machining strategies

Turn roughing: Turn roughing 
can be carried out as long 
turning, facing or contour- 
parallel roughing. Roughing can 
be carried out with a tilted tool. 
Falling contours are also taken 
into account.  

One postprocessor:
A postprocessor individually 
adapted to the machines, 
controllers and components 
used generates the NC codes 
for turning and milling opera-
tions in one NC program.

Turn finishing: With this  
strategy the roughed surfaces 
are finished by contour-parallel 
machining. Different approach 
and retract macros, such as 
tangential approach/retract or 
approach/retract in arc move-
ments, make optimal machining 
possible. The various approach 
and retract macros can be  
combined with each other.

Grooving: With this strategy parts 
with shoulders and grooves can  
be machined. Grooving, parting  
off and groove turning are pro-
grammable. Different options are 
available, such as axial grooving, 
axial grooving with ramp for mate-
rials that are difficult to chip, radial 
roughing for thin and deep grooves 
or several finishing strategies.

Thread cutting: This strategy is 
used for turning external and 
internal threads with a constant 
pitch. This makes it possible 
to turn single- or multiple-start 
cylindrical or cone-shaped exter-
nal and internal threads. Infeed 
occurs with either a constant 
chip section or a constant X 
value. Threads are very easy to 
define by determining the outer 
edge of the thread, core or outer 
diameter, as well as leading or 
trailing movement.

Drilling: On mill/turn machines, 
this strategy is an alternative to 
helical drilling. It is useful for 
turning holes on the workpiece’s 
axis of rotation with a fixed tool. 
Stock tracking can also be used 
with this strategy.

Stock tracking for 
all operations:
Stock tracking is calculated 
for all turning and milling 
operations. Each operation 
draws on a stock already 
taken into account in the pre-
vious machining step. This 
ensures the highest possible 
level of machining precision.

A tool database:
The shared tool database 
can be used for turning, 
milling and drilling tools and 
therefore enables standardi-
sed tool management. The 
complete description of the 
cutting and holder geometry 
as well as the position 
provides an optimal basis 
for fully automated collision 
control. Furthermore, the 
user is able to define free 
collision zones. For grooving 
tools, the ISCAR groove turn 
strategy has been integrated.

Flexible programming is made possible by an extensive  
spectrum of machining strategies

Turn roughing: Turn roughing 
can be carried out as long 
turning, facing or contour- 
parallel roughing. Roughing can 
be carried out with a tilted tool. 
Falling contours are also taken 
into account.  

One postprocessor:
A postprocessor individually 
adapted to the machines, 
controllers and components 
used generates the NC codes 
for turning and milling opera-
tions in one NC program.

Turn finishing: With this  
strategy the roughed surfaces 
are finished by contour-parallel 
machining. Different approach 
and retract macros, such as 
tangential approach/retract or 
approach/retract in arc move-
ments, make optimal machining 
possible. The various approach 
and retract macros can be  
combined with each other.

Grooving: With this strategy parts 
with shoulders and grooves can  
be machined. Grooving, parting  
off and groove turning are pro-
grammable. Different options are 
available, such as axial grooving, 
axial grooving with ramp for mate-
rials that are difficult to chip, radial 
roughing for thin and deep grooves 
or several finishing strategies.

Thread cutting: This strategy is 
used for turning external and 
internal threads with a constant 
pitch. This makes it possible 
to turn single- or multiple-start 
cylindrical or cone-shaped exter-
nal and internal threads. Infeed 
occurs with either a constant 
chip section or a constant X 
value. Threads are very easy to 
define by determining the outer 
edge of the thread, core or outer 
diameter, as well as leading or 
trailing movement.

Drilling: On mill/turn machines, 
this strategy is an alternative to 
helical drilling. It is useful for 
turning holes on the workpiece’s 
axis of rotation with a fixed tool. 
Stock tracking can also be used 
with this strategy.

Stock tracking for 
all operations:
Stock tracking is calculated 
for all turning and milling 
operations. Each operation 
draws on a stock already 
taken into account in the pre-
vious machining step. This 
ensures the highest possible 
level of machining precision.

A tool database:
The shared tool database 
can be used for turning, 
milling and drilling tools and 
therefore enables standardi-
sed tool management. The 
complete description of the 
cutting and holder geometry 
as well as the position 
provides an optimal basis 
for fully automated collision 
control. Furthermore, the 
user is able to define free 
collision zones. For grooving 
tools, the ISCAR groove turn 
strategy has been integrated.

Flexible programming is made possible by an extensive  
spectrum of machining strategies

Turn roughing: Turn roughing 
can be carried out as long 
turning, facing or contour- 
parallel roughing. Roughing can 
be carried out with a tilted tool. 
Falling contours are also taken 
into account.  

One postprocessor:
A postprocessor individually 
adapted to the machines, 
controllers and components 
used generates the NC codes 
for turning and milling opera-
tions in one NC program.

Turn finishing: With this  
strategy the roughed surfaces 
are finished by contour-parallel 
machining. Different approach 
and retract macros, such as 
tangential approach/retract or 
approach/retract in arc move-
ments, make optimal machining 
possible. The various approach 
and retract macros can be  
combined with each other.

Grooving: With this strategy parts 
with shoulders and grooves can  
be machined. Grooving, parting  
off and groove turning are pro-
grammable. Different options are 
available, such as axial grooving, 
axial grooving with ramp for mate-
rials that are difficult to chip, radial 
roughing for thin and deep grooves 
or several finishing strategies.

Thread cutting: This strategy is 
used for turning external and 
internal threads with a constant 
pitch. This makes it possible 
to turn single- or multiple-start 
cylindrical or cone-shaped exter-
nal and internal threads. Infeed 
occurs with either a constant 
chip section or a constant X 
value. Threads are very easy to 
define by determining the outer 
edge of the thread, core or outer 
diameter, as well as leading or 
trailing movement.

Drilling: On mill/turn machines, 
this strategy is an alternative to 
helical drilling. It is useful for 
turning holes on the workpiece’s 
axis of rotation with a fixed tool. 
Stock tracking can also be used 
with this strategy.

Stock tracking for 
all operations:
Stock tracking is calculated 
for all turning and milling 
operations. Each operation 
draws on a stock already 
taken into account in the pre-
vious machining step. This 
ensures the highest possible 
level of machining precision.

A tool database:
The shared tool database 
can be used for turning, 
milling and drilling tools and 
therefore enables standardi-
sed tool management. The 
complete description of the 
cutting and holder geometry 
as well as the position 
provides an optimal basis 
for fully automated collision 
control. Furthermore, the 
user is able to define free 
collision zones. For grooving 
tools, the ISCAR groove turn 
strategy has been integrated.

Flexible programming is made possible by an extensive  
spectrum of machining strategies

Turn roughing: Turn roughing 
can be carried out as long 
turning, facing or contour- 
parallel roughing. Roughing can 
be carried out with a tilted tool. 
Falling contours are also taken 
into account.  

One postprocessor:
A postprocessor individually 
adapted to the machines, 
controllers and components 
used generates the NC codes 
for turning and milling opera-
tions in one NC program.

Turn finishing: With this  
strategy the roughed surfaces 
are finished by contour-parallel 
machining. Different approach 
and retract macros, such as 
tangential approach/retract or 
approach/retract in arc move-
ments, make optimal machining 
possible. The various approach 
and retract macros can be  
combined with each other.

Grooving: With this strategy parts 
with shoulders and grooves can  
be machined. Grooving, parting  
off and groove turning are pro-
grammable. Different options are 
available, such as axial grooving, 
axial grooving with ramp for mate-
rials that are difficult to chip, radial 
roughing for thin and deep grooves 
or several finishing strategies.

Thread cutting: This strategy is 
used for turning external and 
internal threads with a constant 
pitch. This makes it possible 
to turn single- or multiple-start 
cylindrical or cone-shaped exter-
nal and internal threads. Infeed 
occurs with either a constant 
chip section or a constant X 
value. Threads are very easy to 
define by determining the outer 
edge of the thread, core or outer 
diameter, as well as leading or 
trailing movement.

Drilling: On mill/turn machines, 
this strategy is an alternative to 
helical drilling. It is useful for 
turning holes on the workpiece’s 
axis of rotation with a fixed tool. 
Stock tracking can also be used 
with this strategy.

Stock tracking for 
all operations:
Stock tracking is calculated 
for all turning and milling 
operations. Each operation 
draws on a stock already 
taken into account in the pre-
vious machining step. This 
ensures the highest possible 
level of machining precision.

A tool database:
The shared tool database 
can be used for turning, 
milling and drilling tools and 
therefore enables standardi-
sed tool management. The 
complete description of the 
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Dla wydajnej obróbki all-in-one:
Toczenie hyperMILL millTURN

hyperMILL® millTURN to moduł tokarski dla wydajnego oprogramowania hyperMILL CAM®. Moduł ten jest 
w pełni zintegrowany z interfejsem użytkownika dla wszystkich strategii frezowania i toczenia. Zalety nowo-
czesnych obrabiarek all in one to połączenie w jednej obróbce wielu strategii. Elastyczność programowania, 
to oczywiście kolejna zaleta. Półprodukt może zostać wytoczony z dowolnego materiału wejściowego.

Perfekcyjne połączenie
Dzięki integracji w hyperMILL® 
strategii toczenia i frezowania 
2.5D, 3D i 5-osiowego, wszystkie 
parametry są dostępne w jednym 
interfejsie użytkownika. Strate-
gie tokarskie jak i strategie fre-
zowania można dowolnie łączyć. 
Użytkownik ma duży stopień 
swobody w programowaniu i wy-
borze najlepszego rozwiązania.

Śledzenie półfabrykatu dla
wszystkich operacji:
Śledzenie półfabrykatu jest obliczane 
do wszystkich operacji tokarskich jak 
i frezowania. Każda operacja opiera się 
na półfabrykacie z poprzedniej obróbkii. 
Takie rozwiązanie zapewnia najwyższy 
możliwy poziom precyzji.

Baza danych narzędzi:
Wspólna baza danych narzędzi może 
być używana do toczenia, frezowania 
i wiercenia co umożliwia standaryzację 
zarządzania narzędziami. Pełen opis ge-
ometrii części roboczej i uchwytu, a także 
pozycji narzędzia zapewnia optymalną 
podstawę do w pełni zautomatyzowanej 
bezkolizyjnej obróbki. Ponadto użytkown-
ik jest w stanie zde� niować wolne strefy 
kolizji. W przypadku narzędzi do toczenia 
rowków, została również zaimplemen-
towana technologia ISCAR.

Jeden postprocesor:
Postprocesor indywidualnie dostoso-
wany do maszyny, kontrolera i użytych 
komponontów  generują kody NC do 
toczenia i frezowania w jednym pro-
gramie NC.

Toczenie zgrubne: Obróbka zgrubna 
może być wykonywana jako zgrubna 
osiowa, zgrubna czołowa lub obróbka 
zgrubna konturowo. Obróbkę zgrubną 
można przeprowadzić za pomocą 
prostego lub pochylonego narzędzia. 
Opadające kontury, mogą być de� nio-
wane przez użytkownika. 

Toczenie wykańczające:
Dzięki tej strategii powierzchnie po 
obróbce zgrubnej są wykańczane 
przez obróbkę równoległą do konturu. 
Różne możliwości podejścia i wycofy-
wania, takie jak styczne podejście / 
odsunięcie lub dosunięcie / odsunięcie 
w ruchu po łuku, umożliwiają optymal-
ną obróbkę. Różne makra podejścia 
i wycofania można łączyć ze sobą.

Rowkowanie: Dzięki tej strategii można 
obrabiać części z ramionami i rowkami. 
Opreacje takie jak rowkowanie, przeci-
nanie i toczenie rowków są programow-
alne z poziomu CAM. Dostępne są 
różne opcje, takie jak osiowe toczenie 
rowka, osiowe toczenie z rampą dla 
materiałów trudnych do wykonania, 
obróbka zgrubna promieniowo dla 
cienkich i głębokich rowków lub kilka 
strategii wykańczania.

Toczenie gwintów: ta strategia jest 
używana do obrabiania zewnętrznych 
i wewnętrznych gwintów ze stałym 
skokiem. Umożliwia to toczenie 
cylindryczny lub stożkowy gwintów 
o pojedynczym lub wielokrotnym 
wejściu. Dosuw następuje w sposób 
ciągłym zgodnie ze stałą wartością osi 
X. Gwinty są bardzo łatwe do zde� nio-
wania poprzez określenie zewnętrznej 
krawędzi gwintu, rdzenia lub średnicy 
zewnętrznej,

Wiercenie: na tokarkach ta strategia 
jest alternatywą dla wiercenia śrubo-
wego. Jest to przydatne do wytaczania 
otworów w osi obrotu obrabianego 
przedmiotu za pomocą stałego 
narzędzia. Kontrola półfabrykatu, jest 
również dostępna w tej strategii. 

Elastyczne programowanie jest możliwe dzięki szerokiemu 
zakresowi spektrum strategii obróbki

Wysoki poziom dokładności 
jest osiągany dzięki obróbce 
tokarskiej w jednym inter-
fejsie.
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Wysokowydajna obróbka tokarska
hyperMILL® rollFEED

Dzięki innowacyjnemu pakietowi aktualizacji rollFEED® od Vandurit dla tokarek i idealnie dostosowanej 

strategii toczenia hyperMILL® rollfeed® można w szybkim czasie uzyskać idealne kontury obrabianych czę-

ści.

Ten wyjątkowy rodzaj obróbki tokarskiej polega na przetaczaniu się płytki narzędzia po dowolnie ukształ-

towanej powierzchni przedmiotu obrabianego. Ruch skrawający odbywa się poprzez poziome odchylenie 

osi B z jednoczesną kompensacją osi X i Z.

Przy obróbce rowków strategia obróbki automatycznie prowadzi narzędzie od pierwszej ściany rowka przez 

ścianę walcową aż do drugiej ściany rowka. W ten sposób można wydajnie obrabiać rowki przy użyciu tylko 

jednego narzędzia, a dzięki połączeniu ruchu skrawającego z przetaczaniem się krawędzi skrawającej po po-

wierzchni można obrabiać nawet elementy z dużymi promieniami z zapewnieniem bezpieczeństwa procesu.

Toczenie szybsze niż kiedykolwiek!

Sposób działania procesu

Wykonywanie rowków jednym narzędziem

Właściwości
Wysokowydajny proces

Możliwość wytworzenia idealnie wykończonych 
powierzchni

Łatwość programowania

Mniej wymian narzędzi

Możliwość integracji podcięć w ruchu przetaczania się

krawędzi skrawającej

Możliwość dozbrojenia istniejących obrabiarek

Systemy narzędziowe i płytki skrawające rollFEED®

Do obróbki tokarskiej potrzebne są tylko dwie 
geometrie płytek skrawających rollFEED®. Można 
je zaprogramować w ramach strategii rollFEED®. 
System szybkiej wymiany narzędzi rollFEED® ma 
specjalnie opracowane gniazda do mocowania 
wyjątkowych płytek skrawających rollFEED®.

Jednostka napędowa rollFEED®

Jednostka napędowa rollFEED® jest montowana 
na głowicy rewolwerowej tokarki jako trzecia oś 
i używana jak narzędzie napędzane. Nie ma ona 
zastosowania na tokarko-frezarkach z osiami X, Z i B, 
które już są wyposażone w trzecią oś.

Zakres zastosowania

 – Możliwość obróbki wszystkich materiałów

 – Możliwość zastosowania wszystkich materiałów 
skrawających

 – Do toczenia powierzchni wewnętrznych 
i zewnętrznych

 – Wszechstronne zastosowanie: do obróbki 
powierzchni czołowych, walcowych, wypukłych 
i wklęsłych jak i do skosów i podcięć
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Własny system CAD jest klasą samą w sobie

Tylko wysokiej klasy producenci systemów CAM są w stanie stworzyć system CAD dopasowany do potrzeb 
programistów CAM. With this in mind, OPEN MIND Technologies AG – znany jako innowacyjny pionier - opra-
cował od podstaw zupełnie nowy system CAD idealnie dopasowany do hyperMILL®. System ma własne jądro 
3D CAD autorstwa OPEN MIND. Wynikiem tego jest unikalny system CAD dla programistów CAM, który jest 
bardzo łatwy do nauczenia i który znacznie przyspiesza procesy programowania NC.

hyperCAD®-S w pełni wykorzystuje wydajność oferowaną przez współczesne systemy sprzętowe do tworze-
nia cyfrowych danych produkcyjnych. Zaawansowany i niezwykle wydajny 64-bitowy system jest idealnym 
rozwiązaniem do opanowania wielu codziennych wyzwań, które pojawiają się podczas pracy z siatkami, ścia-
nami i bryłami w celu stworzenia precyzyjnych komponentów i narzędzi. Duże ilości importowanych danych 
można łatwo, szybko, bezpiecznie i całkowicie niezależnie od oryginalnego systemu CAD przygotować do 
następnego programowania NC. hyperCAD®-S to czysty „CAD dla CAM”.

Geometric 

Engine
Interfejsy Bryły Siatka Odkształcenie Elektroda

CAD dla CAM

Nowość

Nowość

Nowość

Nowość
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CAD-Integration: hyperCAD®-S

 Highlight 

Pozycjionowanie

W hyperCAD® S komponenty mogą być precyzyjnie ustawione 
przy pomocy relacji. Oznacza to, że bryły, powierzchnie i grupy 
mogą być geometrycznie ustawione względem siebie.

Funkcja Pozycjonowanie acisku  pozwala na przenoszenie 
elementów liniowych lub promieniowych, takich jak szczęki 
zaciskowe liniowo lub promieniowo w kierunku centralnego 
punktu.

Korzyści: Proste wyrównanie różnych elementów względem 
siebie i wygodne dopasowanie zacisku.

Wybór ła cucha

Wybór ła cucha został rozszerzony tak, aby obejmował funkcję 
Kierunek . Użytkownik może poprowadzić kierunek ła cucha 

przez wybór krawędzi.

Korzyści: Szybszy wybór krawędzi dla złożonych konturów.

apis wyboru 

Proste tymczasowe zapisywanie wybranych powierzchni i 
krzywych. apis wybóru może być użyty ponownie we 
wszystkich poleceniach hyperCAD® S i hyperMILL®.

Korzyści: fektywny tryb pracy przy wyborze.

Uproszczenie powierzchni 

Polecenie Uproszczenie powierzchni  umożliwia proste 
uporządkowanie płaskich, cylindrycznych i obrotowych 
powierzchni w bryłach.

Korzyści: Mniej etapów przetwarzania.
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W hyperCAD® S komponenty mogą być precyzyjnie ustawione 
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uporządkowanie płaskich, cylindrycznych i obrotowych 
powierzchni w bryłach.
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Uproszczenie powierzchni
Polecenie “Uproszczenie powierzchni” umożliwia proste uporządkowanie płaskich, 
cylindrycznych i obrotowych powierzchni w bryłach.

Korzyści: Mniej etapów przetwarzania.

Zapis wyboru
Proste tymczasowe zapisywanie wybranych powierzchni i krzywych. Zapis wyboru 
może być użyty ponownie we wszystkich poleceniach hyperCAD®-S i hyperMILL®.

Korzyści: Efektywny tryb pracy przy wyborze.

Pozycjonowanie
W hyperCAD®-S komponenty mogą być precyzyjnie ustawione przy pomocy relacji. 
Oznacza to, że bryły, powierzchnie i grupy mogą być geometrycznie ustawione 
względem siebie.
Funkcja „Pozycjonowanie Zacisku” pozwala na przenoszenie elementów liniowych 
lub promieniowych, takich jak szczęki zaciskowe liniowo lub promieniowo w kierun-
ku centralnego punktu.

Korzyści: Proste wyrównanie różnych elementów względem siebie i wygodne 
dopasowanie zacisku.

Wybór łańcucha
Nowy tryb „Najkrótsza droga” automatycznie wyszukuje bezpośrednią ścieżkę mię-
dzy dwiema wybranymi krawędziami ścian. Umożliwia to szybkie wybranie logicznie 
przebiegających granic na modelu. Za pomocą opcji „Sterowane przez użytkownika” 
użytkownik może zmieniać przebieg łańcucha..

Korzyści: Łatwiejszy w obsłudze.

Dopasowanie globalne
Dzięki nowej funkcji można łączyć kilka powierzchni w jedną ze zde� niowaną 
orientacją ISO. Dzięki temu użytkownik dysponuje jednolitą orientacją podstawową 
dla wszystkich łat powierzchni dla programowania w hyperMILL®. Także przycięte 
powierzchnie analityczne można połączyć w jedną powierzchnię.

Korzyści: Szybkie utworzenie pojedynczej powierzchni dla programowania NC.

Lista parametrów
Na nowej liście parametrów można centralnie zarządzać zmiennymi i uzupełniać je 
wartościami. Wartości te można de� niować poprzez warunki, funkcje i stałe mate-
matyczne. Użytkownicy mają teraz możliwość użycia zmiennych do sterowania pozy-
cjami elementów mocujących. Zmienne można także wyświetlać w polu tekstowym.

Korzyści: Ułatwione de� niowanie pozycji elementów mocujących.
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Elektrody – Szybkie projektowanie i programowanie

Powierzchnie o ostrych krawędziach i trudnych do frezowania obszarach są drążone w matrycach elektroda-
mi. Proces drążenia matryc wymaga odpowiednich elektrod, które muszą być najpierw skonstruowane, na-
stępnie zaprogramowane, a na końcu ostatecznie frezowane. Bez modułu elektrody hyperCAD®-S, realizacja 
tego procesu produkcyjnego wymagałaby ręcznego projektowania konstrukcji i programowania.
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technologicznych i komponentów w programie hyperMILL® zapewniają szybkie i niezawodne programowanie. Cały proces jest 

tak wysoce zautomatyzowany, że projektant może go zrealizować za pomocą zaledwie kilku kliknięć, bez konieczności 

posiadania wiedzy konstrukcyjnej.

ajważniejsze punkty w tworzeniu elektrod

Programista wybiera powierzchnie, które mają zostać poddane drążeniu w geometrii elementów. Moduł tworzy odpowiednie 

elektrody bezkolizyjne, co oznacza, że w razie potrzeby automatycznie zapewnia przedłużenie powierzchni elektrod i 

wyprowadzenie surowca i uchwytów. ezproblemowe przenoszenie do systemu hyperMILL® opiera się na geometrii, a 

także na informacjach technologicznych. Programista wybiera elektrody, które mają być zaprogramowane i rozpoczyna 

programowanie przy użyciu dostępnych technologii. eśli dostępne są makra obróbki, programowanie odbywa się 

automatycznie.

Elektrode

Określenie geometrii Tworzenie elektrody Programowanie

Cechy
n  Praca na powierzchniach jak i bryłach

n  Wybór geometrii przez wybór powierzchni i konturu       

n  Automatyczne przedłużanie geometrii elektrody

n  Otwory w geometrii mogą zostać automatycznie

    zamknięte

n  Markery pomiarowe elektrody

n  Automatyczna definicja kolorystyki i warstwy dla

   indywidualnych obszarów elektrod

n  Automatyczny dobór surowca i wybór uchwytu z

   najlepszą opcją optymalnego wyrównania

n  Automatyczne obliczanie półfabrykatu i unikanie kolizji

n  Odniesienie elektrody jako fazy lub promienie

n  Szczegółowe raporty

n Włączenie ręcznie tworzonych geometrii elektrod do

  automatyzacji procesu

n Automatyczne obliczanie minimalnej odległości żebra

n  Automatyczne kalkulowanie długości i możliwości

   regulacji długości bezużytecznego surowca

n Szybkie programowanie w hyperMILL®: 

Wszystkie dane o technologii, takie jak luz na iskrę, 
rozmiar półfabrykatu i odniesienie do pozycji, są 
automatycznie przenoszone w programie hyperMILL®. 
Prace nad programowaniem mogą być nawet 
zautomatyzowane przy użyciu makr obróbczych.

Funkcje modułu elektrod:
n  Kodowanie kolorów

Informacje o kolorze użytkownika są automatycznie 
stosowane do obszarów geometrycznych elektrody.

n Rozszerzenie geometrii 
Automatyczne styczne lub liniowe przedłużenie geometrii 
elektrody. Dostępne rozszerzenie kąowe dla stabilizacji.

n  Tworzenie raportów 
Można wydrukować widok z informacjami technologicznymi 
lub raportami pojedynczych elektrod i surowców dla każdej 
elektrody.
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n Rozszerzenie geometrii 
Automatyczne styczne lub liniowe przedłużenie geometrii 
elektrody. Dostępne rozszerzenie kąowe dla stabilizacji.

n  Tworzenie raportów 
Można wydrukować widok z informacjami technologicznymi 
lub raportami pojedynczych elektrod i surowców dla każdej 
elektrody.

Powierzchnia kontaktu

Powierzchnie drążone

Przedłużenie styczne

Wydłużenie proste 

Marker pomiarowy 

Materiał surowca

Uchwyt elektrody

Frezowanie EDM

Rozszerzenie styczne 

Rozszerzenie liniowe 

Rozszerzenie kątowe

Cechy
n  Praca na powierzchniach jak i bryłach

n  Wybór geometrii przez wybór powierzchni i konturu       

n  Automatyczne przedłużanie geometrii elektrody

n  Otwory w geometrii mogą zostać automatycznie

    zamknięte

n  Markery pomiarowe elektrody

n  Automatyczna definicja kolorystyki i warstwy dla

   indywidualnych obszarów elektrod

n  Automatyczny dobór surowca i wybór uchwytu z

   najlepszą opcją optymalnego wyrównania

n  Automatyczne obliczanie półfabrykatu i unikanie kolizji

n  Odniesienie elektrody jako fazy lub promienie

n  Szczegółowe raporty

n Włączenie ręcznie tworzonych geometrii elektrod do

  automatyzacji procesu

n Automatyczne obliczanie minimalnej odległości żebra

n  Automatyczne kalkulowanie długości i możliwości

   regulacji długości bezużytecznego surowca

n Szybkie programowanie w hyperMILL®: 

Wszystkie dane o technologii, takie jak luz na iskrę, 
rozmiar półfabrykatu i odniesienie do pozycji, są 
automatycznie przenoszone w programie hyperMILL®. 
Prace nad programowaniem mogą być nawet 
zautomatyzowane przy użyciu makr obróbczych.

Funkcje modułu elektrod:
n  Kodowanie kolorów

Informacje o kolorze użytkownika są automatycznie 
stosowane do obszarów geometrycznych elektrody.

n Rozszerzenie geometrii 
Automatyczne styczne lub liniowe przedłużenie geometrii 
elektrody. Dostępne rozszerzenie kąowe dla stabilizacji.

n  Tworzenie raportów 
Można wydrukować widok z informacjami technologicznymi 
lub raportami pojedynczych elektrod i surowców dla każdej 
elektrody.
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Rozszerzenie kątowe



24 25

Usługi CAM Technology

Dla naszych partnerów którzy nie posiadają oprogra-

mowania CAM opracowujemy technologię obróbki. 

Uwzględniamy możliwości posiadanego parku maszy-

nowego oraz wymagania produkcyjne. 

Szkolenia są prowadzone przez inżynierów posiadają-

cych ponad 20 letnie doświadczenie w obróbce CNC. 

W trakcie szkolenia przekazujemy swoją wiedzę i po-

dejście technologiczne.  Szkolenia prowadzimy na 

realnych przykładach naszych partnerów. Dzięki połą-

czeniu praktyki i know-how inżynierów CAM Technolo-

gy w  trakcie szkolenia rozwiązujemy realne problemy 

produkcyjne.

Dla naszych partnerów świadczymy usługi optymalizacji procesów obróbczych. Dzięki naszemu doświadczeniu 

znacząco skracamy czas obróbki!

Opracowujemy technologię obróbki

na podstawie wzorcowego modelu.

Wystarczy przesłać do siedziby naszej

£ rmy detal z opisem, a nasi inżyniero-

wie opracują pełną technologię pro-

dukcji zoptymalizowaną i dostosowa-

ną Twojego parku technologicznego.

Certy© kowane szkolenia

Optymalizacja produkcji – wydajność, wydajność, wydajność

Optymalizacja produkcji – opracowanie technologii produkcji 
na podstawie wzorcowego detalu

Programowanie CNC

Główne obszary optymalizacji:
Skrócenie czasu obróbki zgrubnej

Skrócenie czasu obróbki wykończeniowej

Zwiększenie bezpieczeństwa obróbki

Jeszcze lepiej wykończona powierzchnia

90%
Do

Oszczędność czasu
dla wykończenia

100%

Bezpieczeństwo procesu

75%
Do

Oszczędność czasu 
dla zgrubnej

„Z całą pewnością możemy polecić � rmę CAM 
Technology Sp. Z o.o. jako  rzetelny partner biznesowy, 
świadczący usługi w zakresie dostarczania rozwiązań 
inżynierskich jak i pełniących suport w tematach 
związanych z obróbką skrawaniem”

Szef służb technicznych Jacek Karpiewicz 
Metal Pol Sp. z.o.o



3D

5 
osi

3D

5 
osiosi

3D

5 
osi

3D

5 
osi

3D

5 
osi

3D

5 
osi

3D

5 
osi

3D

5
osi

3D

5 
osi3D

5 
osi

osi
3D

5 
osi

5 
osi

3D

2D 

5 
osi

3D

2D 
5 

osi

3D

2D 

5 
osi

3D

2D 

5 
osi

3D

2D 

5 
osi

3D

2D 
3D

5
osi

5 
osi

3D

2D 

3D

5 
osi

3D

2D 

5 
osi

3D

2D 

3D3D
3D

5 
osi

3D

2D 

5 
osi

3D

2D 

5 
osi

3D

2D 

5 
osi

3D

2D 

5 
osi

3D

2D 

5 
osi

3D

2D 

5 
osi

3D

2D 

5 
osi

3D

2D 

5
osi

3D

2D 5 
osi

3D

2D 

55

3D

2D 5 
osi

3D

2D 

3D

3D

5 
osi

3D
3D

3D

5 
osi

3D

3D

5 
osi

3D

5 
osi

26 27

Firma to ludzie. 
Profesjonalna £ rma to zespół profesjonalistów.

Wspieramy £ rmy z każdej branży

Automotive Aerospace Mold & Die Energetyka Metalurgia Przemysł maszynowy

Kompleksowa działalność £ rmy opiera się na czterech 
podstawowych £ larach:

CAM Technology Sp. z o.o. to jedyna w Polsce © rma, zajmująca się oferowaniem 
i wdrażaniem rozwiązania CAD/CAM hyperMILL.

Analiza potrzeb
Optymalizacja
Wdrożenie
Wsparcie techniczne

Nieocenionym atutem CAM Technology 
jest fakt, że � rma ukierunkowana jest ty-
lko i wyłącznie pod kontem wytwarzania 
poprzez obróbkę skrawaniem a w swo-
jej ofercie CAD/CAM posiada tylko 
i wyłącznie produkty powiązane z opro-
gramowaniem hyperMILL.

Jako � rma specjalizujemy się również 
w  wykonywaniu technologii dla skom-
plikowanych projektów z  zastosowani-
em innowacyjnych strategii i podejścia 
obróbczego, dlatego niejednokrotnie 
zgłaszają się do nas klienci, którzy decy-
dują się na nawiązanie z nami współpra-
cy i  wdrożenie oferowanych przez nas 
produktów pod konkretne projekty 
i skomplikowane detale.

„Możemy z całą odpowiedzialnością stwierdzić, 
że nawiązanie współpracy z � rmą CAM 
Technology i wdrożenie oferowanego przez 
nią rozwiązania hyperMILL, było prawidłowym 
wyborem, które pozwoliło naszej � rmie w pełni 
wykorzystać możliwości produkcyjne.”

Zobacz więcej referencji na 
www.camtechnology.pl

Współpracujemy z najlepszymi! 
Nasi partnerzy:

Wspieramy klientów w obróbce skrawaniem z całego kraju. Oferta naszej © rmy jest skierowana 
do © rm produkcyjnych wyspecjalizowanych w produkcji niemal dla każdej branży.

Nasi klienci mówią o nas:

Nasi klienci

Prezes © rmy IMEX Andrzej Lukowski
IMEX Sp. z o.o
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hyperMILL® MAXX  
Machining Roughing – HPC 
oparty na

Celeritive Technologies, Inc.
95 East High Street

oor ark   93021
Telefon: +1 888 253 6701 
Fax: +1 805 222 3055

OPEN MIND Technologies AG
Argelsrieder Feld 5  82234 ing  r an
Phone: +49 8153 933-500
E-mail:  Info.Europe@openmind-tech.com 
Support.Europe@openmind-tech.com

Siedziba

Polska CAM Technology Sp. z o.o.

ul. Gen. Józefa Kustronia 27 
43-300 Bielsko-Biała

tel. +48 33 822 10 67
mobile: +48 602 518 978 
email: biuro@camtechnology.pl

www.openmind tech.com
www.hypermill.pl

www.camtechnology.pl
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