
hyperMILL®  
– efektywne rozwiązania CAM





Optymalizacja procesów, 
bezpieczne inwestycje, 
sukces w produkcji

CAM Technology, polski przedstawiciel firmy OPEN 

MIND Technologies AG, oferuje Państwu 

oprogramowanie hyperMILL®, należące do najbardziej 

cenionych na świecie rozwiązań CAM.  

OPEN MIND cieszy się znakomitą renomą międzyna

rodową dzięki nowoczesnym rozwiązaniom CAD/CAM,  

niezwodnemu wsparciu klienta i prawdopodobnie 

najlepszemu zespołowi rozwoju CAM na świecie. 

Firma wyrobiła sobie markę jako pionier technologii 

pięcioosiowej. Dzisiaj OPEN MIND i hyperMILL® –  

flagowy produkt w dziedzinie oprogramowania CAM 

– wyznaczają trendy w rozwiązaniach dla przemysłu 

dzięki długoletniemu doświadczeniu i technologic z

nemu knowhow.

Firmy z branż: motoryzacyjnej, narzędziowej i wytwa

rzania form, inżynierii mechanicznej, lotniczej i medy

cznej wybierają rozwiązania OPEN MIND, bo wiedzą, 

że te produkty gwarantują efektywność ekonomiczną 

i wydajność produkcji.
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Zorientowany na proces:
hyperMILL® został zaprojek
towany z myślą o potrzebach 
produkcyjnych Twojej firmy.  
Pomaga w re al i zacji proce
sów ciągłych, optymalizując 
tok produkcji i skracając 
czas pracy maszyn. Zintegro
wane funkcje automatyczne 
minimalizują czas programo
wania. Możliwość zorganizo
wania pracy w oparciu o listę 
zadań zapewnia większą 
przejrzystość i pomaga 
unikać błędów.

hyperMILL® — system CAM,  
który otwiera nowe możliwości

Wymagania rynku stale rosną. Trzeba obrabiać coraz bardziej złożone elementy, 

trzeba produkować coraz szybciej, niezbędna jest zdolność do wprowadzania zmian 

w krótkim czasie. W wyniku wprowadzania nowych maszyn, narzędzi i materiałów 

pojawiają się alternatywne metody wytwarzania. Wszystkie te czynniki stawiają 

przed nami ciągle nowe wyzwania. Program hyperMILL®, wyposażony w wiele inno

wacyjnych funkcji i strategii produkcyjnych, stwarza szansę na wykorzystanie zmiany 

jako sposobu na zwiększenie sukcesu Państwa firmy.

Praktyczny: hyperMILL® za
wiera bogaty wybór strategii 
wytwarzania i funkcji optyma
lizacyjnych. Pozwala to na 
spełnienie w najdrobniej
szych szczegółach wymagań 
projektowych i produkcję 
detali o niezwykle wysokiej 
jakości. Ten system CAM jest 
również wyposażony w wiele 
opcji do optymalizacji posz
czególnych operacji obróbki 
według wymagań aktualnie 
używanych maszyn.

Elastyczny: hyperMILL® to 
system modułowy. Wszystkie 
strategie są dostępne z jed
nego interfejsu użytkownika. 
Jeśli na przykład dzisiaj wy
bierzesz komponent 2D lub 
3D, jutro bez trudu możesz 
dodać obróbkę 5osiową lub 
moduł frezowania/toczenia. 
Zasada działania każdego 
modułu jest podobna. To 
sprawia, że łatwiej się szkolić 
i korzystać z systemu na 
co dzień, a także zapewnia 
elastyczność, która pozwala 
szybko reagować na nowe 
wyzwania.

hyperMILL®  
pozwala na two
rzenie procesów 

ciągłych: od kon
cepcji produktu, 

projektowania  
i programowania 

CAM, do symulacji 
i produkcji.



Dzięki optymalizacji  
procesów, skróceniu  
okresu programo
wania i redukcji 
czasu pracy maszyn,  
hyperMILL® gwaran
tuje wydajną i eko 
nomic zną produkcję.
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profilowa lub automatyczne  
resztki, są dostępne  
w obróbce 5osiowej. Inteli
gentne rozwiązania, takie jak 
5osiowa obróbka zgrubna 
i wykończająca kieszeni,
5osiowe cięcie krawędzi czy 
5osiowa obróbka po kon
turze, jak również obróbka
powierzchni i obróbka bo
kiem narzędzia, upraszczają
programowanie złożonych 
geometrii, zapewniają 
najwyższą jakość powierz
chni i skracają czas obróbki.
Moduł toczenia i specjal
ne aplikacje dla łopatek,
wirników i kanałów również 
są do dyspozycji, pozwalając 
szybko uzyskać zamierzony 
rezultat technologiczny.

Koncepcja: Dzięki integracji 
wszystkich modułów 
i strategii ze wspólną 
kontrolą kolizji, jak i 
zarządzaniem półfabrykatami 
i narzędziami, można teraz 
dowolnie łączyć wszystkie 
operacje toczenia i frezo
wania. Odnosi się to także 
do aplikacji specjalnych. Ta 
koncepcja zapewnia tech
nologom nie tylko możliwie 
największą swobodę 
działania, ale także pozwala 
im doskonalić się w obsłudze 
standardowych i specjalnych 
zadań w ramach jednego 
systemu CAM.

Kompleksowy: hyperMILL®  
jest kompleksowym 
rozwiązaniem CAM. Oferuje 
innowacyjne strategie 2D,  
w tym technologię cech  
i kody NC w cyklach sterowa
nia. Dla aplikacji 3D posia
da inteligentne dodatki, 
których można używać do 
optymalizacji procesu. 
Dzięki technologii 5osiowej 
użytkownicy mogą wybierać 
spośród różnych sposobów 
pozycjonowania narzędzia 
w pięciu osiach, od stałego 
pochylenia poprzez automa
tyczną indeksację po  
5osiowe płynne frezowanie.
W rezultacie wspólne strate
gie 3D, takie jak obróbka

Wszystko, czego potrzebujesz

hyperMILL® łączy strategie 2D, 3D, HSC i strategie 5osiowego frezowania, bogate  

w możliwości aplikacje specjalne i moduł toczenia – w ramach jednego, łatwego  

w obsłudze interfejsu użytkownika. Interfejs ten zapewnia wszystko, czego potrzebujesz 

do sprawnego programowania CAM w ramach jednego systemu. Użytkownicy nie muszą 

przełączać się między dwoma lub więcej programami, co upraszcza pracę, zwiększa 

łatwość obsługi i zapewnia najwyższą z możliwych niezawodność programowania.

Specjalne funk
cje, takie jak kąty 
obróbki, wykry
wanie płaskich 
regionów i funkcje 
HSC pozwalają 
optymalizować 
frezowanie z wy
sokim posuwem.



hyperMILL®  
zapewnia szeroki 
wybór zaawansowa
nych strategii CAM, 
od 2D do obróbki 
5osiowej.
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Rekordowo szybkie programowanie

Zautomatyzowane funkcje wprowadzania danych, kontrola wiarygodności, technologia 

cech i reguł zdefiniowanych przez użytkownika i zarządzanych poprzez bazę danych, 

funkcje takie jak lustrzane odbicia lub transformacje – hyperMILL® zapewnia bogaty 

wybór rozwiązań, które minimalizują czas programowania.

jednym kliknięciem myszy, 
a następnie przechowy
wana w bazie technologii. 
Użytkownicy mogą również 
zapisać predefiniowane 
zasady i warunki dla każdego 
etapu procesu obróbki  
w inteligentnych makrach. 
Etapy pracy są następnie 
automatycznie przypisywane 
i dostosowywane na podsta
wie reguł, w zależności od 
informacji o geometrii. Dzięki 
temu raz stworzony schemat 
produkcji będzie już zawsze 
do dyspozycji, minimalizując 
czas potrzebny na programo
wanie.

Oszczędność czasu: 
powtarzające się geometrie 
lub identyczne elementy 

Bezpieczne wprowadzanie 
danych: hyperMILL® pomaga 
użytkownikowi graficznym 
interfejsem dostępnym przez  
okna dialogowe. Można 
wprowadzić tylko te dane, 
które odnoszą się do 
wybranej funkcji. Dzięki 
zintegrowanej kontroli  
poprawności danych, pomyłki  
są wykrywane, oznaczane 
i opisywane w komunika
tach o błędach. Oprogra
mowanie wykrywa także 
nieprawidłowe parametry 
posuwu lub błędne wymiaro
wanie narzędzia. 

Zautomatyzowane progra
mowanie: hyperMILL® zawie
ra szereg funkcji do tworze
nia programów CAM niemal 
automatycznie. Na przykład 
funkcja rozpoznawania 
cech konstrukcyjnych może 
wyodrębnić obiekty geome
tryczne, takie jak otwory  
i kieszenie, z elementów po
wierzchniowych i bryłowych. 
hyperMILL® może obrabiać te 
obiekty bardzo efektywnie, 
sortując je i grupując według 
określonych cech. Możliwość 
definiowania zasad obróbki 
poprzez makra, które łączą 
strategie i narzędzia dla cha
rakterystycznych geometrii, 
usprawnia standaryzację 
i automatyzację proce
su. Zasada obróbki może 
być przypisana do funkcji 

mogą być łatwo powielane 
dzięki hyperMILL®. Kopiując 
na przykład operacje obrób
cze (transformacje), można 
bardzo szybko tworzyć pro
gramy NC dla wielu ustawień 
lub konfiguracji. Lustrzanego 
odbicia można używać do  
programowania symetrycz 
nych lub częściowo symetry 
cznych części. Dzięki progra
mowaniu parametrycznemu  
można opisać zależności, a  
tym samym dokonać  
skojarzonych zmian danych  
geometrycznych. W ten  
sposób można 
zaprogramować również 
warianty, co jest prawie 
tak proste, jak kliknięcie 
myszką.

Technologia cech 
konstrukcyjnych 
może być użyta 
dla strategii 2D, 
3D i 5osiowych.



Zasada działania 
hyperMILL® opiera 

się na tym, co 
użytkownicy już 

znają. Interfejs 
użytkownika oparty 

na Windows  
i liczne ułatwienia 

wprowadzania 
danych upraszczają 

programowanie.
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Ciagłe procesy produkcyjne  
jeszcze bardziej elastyczne

hyperMILL® oferuje prawdopodobnie najbardziej wszechstronną koncepcję CAM 

ze względu na swoją elastyczność, obsługę procesów ciągłych i korzystny wpływ 

na większą opłacalność produkcji. Pozwala tworzyć jednolity przepływ zadań oraz 

zwiększa niezawodność procesu i dostępu do danych.

Jednolity: zintegrowane 
rozwiązania CAD to doskonały 
sposób na realizację ciągłego 
procesu produkcji. Interfejs 
użytkownika hyperMILL® jest 
częścią systemu CAD, co  
oznacza, że   użytkownik pra
cuje w znanym środowisku.  
Systemy CAD i CAM 
korzystają z tej samej bazy 
danych. Technolog może 
łatwo przełączać się między 
systemami CAD i CAM, jeśli 
na przykład wymagana jest 
powierzchnia do optymali
zacji programowania. Czas 
szkolenia jest ograniczony do 
minimum, a codzienna praca 
łatwiejsza. hyperMILL® jest 
zintegrowany z systemami 
CAD Autodesk® Inventor®,  
SOLIDWORKS oraz  
hyperCAD®.

Niezawodny: szeroki zakres  
standardowych i bezpoś
rednich interfejsów zapew
nia dostęp do danych  
z różnych systemów CAD.  
W szczególności 
bezpośrednie interfejsy do 
CATIA V4 i CATIA V5,  
PTC Creo, Siemens NX,  
Parasolid oraz SOLIDWORKS 
pozwalają niezawodnie 
importować dodatkowe 
informacje, w szczególności 
cechy geometryczne, co 
znacząco przyspiesza proces 
programowania.

hyperMILL® jest 
dostępny zarówno 
jako integralna część 
różnych systemów 
CAD, jak i poprzez  
bogate w możliwości  
interfejsy bezpośrednie  
i standardowe.

Reputacja i wydajność: Firma 
OPEN MIND Technologies AG  
znana jest z doskonałej 
technologii postprocesorów. 
Przeniesienie programów 
CAM do sterownika maszy
ny poprzez postprocesory 
odbywa się szybko i opty
ma lnie. Wspomagają 
one między innymi cykle 
sterowania, korekcję promie
nia narzędzia, tworzenie 
podprogramów, powtarzanie 

programów obróbczych czy 
zmianę płaszczyzny pracy.  
To dlatego postprocesory 
OPEN MIND są zawsze pro
jektowane tak, by zapewnić  
pełną zgodność z maszyną  
i sterowaniem.

hyperMILL®

SOLIDWORKS

Autodesk® 
Inventor®

SOLIDWORKS

hyperCAD®

PTC Creo
CATIA V4/V5

Siemens NX



Dobrze zaprojekto
wane postprocesory 
konwertuja obliczo
ne ścieżki narzędzia 
na programy NC, 
uwzględniając 
kinematykę maszyny 
i właściwości  
sterownika.
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Przejrzyste przepływy 
zadań: Jasno zdefiniowane  
struktury danych i zarząd za
nia w połączeniu z prostym 
przepływem pracy stanowią 
doskonałą podstawę do 
efektywnej produkcji. Symu
lacja obróbki z półfabrykatu 
pozwala nie tylko szybko 
ocenić stworzony program, 
lecz także stanowi jedno  
z najważniejszych narzędzi 
do planowania mocowania 
elementu w ma szynie po
przez monitorowanie obsza
ru roboczego. Dzięki temu od 
samego początku unikamy 
straty czasu na ustawianie  
i konfigurację.

Wszystko pod kontrolą –  
z uporządkowanym planem pracy

Dobrze zorganizowany system, z przejrzystym i jednolitym przepływem zadań, 

zapew nia płynną i wydajną produkcję. W tym celu hyperMILL® dostarcza wielu  

funkcji i narzędzi do planowania oraz przygotowania pracy w uporządkowany 

sposób. Zapewnia również monitorowanie obszaru roboczego, bazę narzędzi  

OPEN MIND i programowanie oparte o listę zadań.

Baza narzędzi OPEN MIND  
zapewnia wygodne 
zarządzanie narzędziami 
w hyperMILL®. Pozwala na 
systematyczne zorganizowa
nie zarządzania narzędziami 
w odniesieniu do maszyn, 
grup lub pojedynczych apli
kacji. Można zoptymalizować 
programowanie CAM 
i przepływy produkcji 
dzięki uporządkowanemu 
przechowywaniu narzędzi. 
Oznacza to, że parametry 
skrawania mogą być przypi
sane do konkretnych narzędzi 
i materiałów, a następnie 
automatycznie obliczane 
podczas programowania.

Programy łatwe do zro
zumienia: Szczególną 
cechą hyperMILL® jest lista 
zadań. Funkcje sortowa
nia i zakładki dostarczają 
narzędzi do pracy w sposób 
zorganizowany. Dzięki 
grupowaniu zadań według 
procesów produkcyjnych, 
geometrii lub na przykład 
pozycji narzędzia, można 
tworzyć czytelne i łatwe do 
zrozumienia programy.Funkcje anali

tyczne mogą 
być stosowane 
do precyzyjnej 

oceny detali. 
Tym samym 

przyczyniają 
się do optyma

lizacji plano
wania pracy.



hyperMILL® 
umożliwia syste
matyczne i przej
rzyste planowanie 
produkcji dzięki 
strategiom obróbki, 
uporządkowanym 
listom zadań  
i narzędziom admi
nistracyjnym.
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Wszystko z jednego źródła 

Podejmowanie decyzji, które rozwiązanie CAM wybrać, obejmuje tak wiele zagadnień, 

że może nastręczać trudności użytkownikom. Czy system ma być wykorzystywany  

w całym zakresie procesów produkcyjnych? Czy ma to sens z ekonomicznego punktu 

widzenia? Jak niezawodny jest transfer danych z różnych systemów CAD? Chętnie 

pomożemy Państwu znaleźć właściwą odpowiedź na te pytania. Traktując to jako 

ważny element swojej oferty usługowej, OPEN MIND Technologies AG oraz Evatronix 

SA zapewniają klientom osobiste doradztwo i wsparcie w całym toku projektowania  

i wytwarzania.

Usługi inżynierskie: Działy 
rozwoju i zastosowań  
w OPEN MIND Technologies AG  
ściśle współpracują ze sobą. 
Pracownicy mogą bardzo 
szybko wymieniać informacje  
i udzielać na czas odpowie
dzi klientom. Elastyczność 
firmy pozwala szybko zebrać 
kompetentny zespół, który 
udzieli pomocy, gdy pojawią 
się problemy.

Umowa subskrypcji z OPEN 
MIND Technologies AG oferu
je klientom liczne korzyści. 
Należą do nich regularne 
aktualizacje i nowe wersje 

oprogramowania, a także 
bezpłatny dostęp do infolinii 
serwisowej. 

Szkolenia: Nasze seminaria 
szkoleniowe są przeznaczone 
zarówno dla początkujących, 
jak i dla zaawansowanych 
użytkowników. Kursy zostały 
specjalnie opracowane  
z myślą o realnych warunkach 
produkcyjnych. Oferujemy 
również warsztaty dotyczące 
zagadnień specjalnych.

Kompleksowa obsługa na 
etapie podejmowania decyzji 
gwarantuje, że otrzymasz 
produkt świetnie dopaso
wany do twoich potrzeb. 
Konsultacje odgrywają tu 
decydującą rolę. Obejmują 
analizę zadań produkcyj
nych, przepływów procesów 
oraz używanych maszyn. 
Jeśli trzeba, możemy 
zaproponować testy 
porównawcze.

Z przyjemnością 
umożliwiamy prze
prowadzanie testów 
wydajności naszego 
rozwiązania, aby 
zaprezentować 
zalety hyperMILL®.



Specjalistyczne 
zagadnienia,  
na przykład fre
zowanie łopatek 
lub wirników, 
omawiamy na 
warsztatach.
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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 frezarkotokarce  
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.



Pracując z hyperMILL®, 
potrzebujesz tylko 
jednego postproce
sora dla frezowa
nia i toczenia. To 
idealne rozwiązanie 
do prowadzenia 
pełnej obróbki na 
frezarkotokarkach.
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Frezowanie 3D – najlepsze strategie 
do wszystkich zastosowań

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.

Dla obróbki 3D, 
hyperMILL® oferu

je szeroki wybór 
strategii, od 

obróbki zgrubnej, 
wykańczającej  

profilowej, obróbki  
na stałym Z, 
kompletnej 

wykańczającej – 
po wspomaganie 

kątów obróbki 
zależnych od 

nachylenia ścian.

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 wspo
maganie kątów obróbki 
wykańczającej, zapewnia 
uzyskanie idealnego rezulta
tu technologicznego. Każda 
ze strategii zawiera dodatko
we funkcje optymalizacyjne, 
które mogą być użyte w celu 
dostosowania poszczegól
nych zadań obróbczych do 
specyficznych wymagań.

Takie rozwiązania jak ob
róbka zgrubna zapewniają 
maksymalną dokładność 
przy korzystaniu z tych 
funkcji. Funkcje dla frezowa
nia HSC spełniają najwyższe 
wymagania dotyczące 
dokładności, jakości 
powierzchni, trwałości 
narzędzia i dynamiki maszy
ny. Łagodne ruchy dosuwu, 
spiralne ruchy podejścia 
oraz zaokrąglone naroża 
– wszystko to przyczynia
się do osiągania wysokich
prędkości posuwu.



hyperMAXX® zwiększa 
niezawodność pro
cesu dzięki gładkim 
podejściom, dosto
sowaniu posuwu, jak 
i kontroli opasania 
narzędziowej, co 
prowadzi również 
do zwiększenia 
trwałości narzędzia.
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Miara wszechrzeczy: pięć osi hyperMILL® 

Dzięki zastosowaniu technologii 5osiowej w hyperMILL®, można skrócić czas obróbki 

o ponad 25 procent, przy jednoczesnym obniżeniu zużycia narzędzi i zwiększeniu

dokładności, co w sumie prowadzi do obniżenia 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.

Automatyczne indeksowa
nie: Dzięki automatycznemu 
indeksowaniu, hyperMILL® 
automatycznie dzieli ścieżki 
narzędzia na poszczególne 
segmenty, każdy z bezkoli
zyjnym stałym kątem pochy
lenia narzędzia. Równoczes
ne ruchy w pięciu osiach 
wykonywane są tylko między 
segmentami. Jedną z zalet 
takiego rozwiązania jest 
bardziej skuteczna obróbka 
resztek; frezowanie wielu 
obszarów z różnym kątem 
pochylenia narzędzia może 
być wykonane w jednym 
zadaniu. W efekcie uzysku
jemy bardzo dużą szybkość 
programowania i obróbki 
oraz doskonałą jakość po
wierzchni.

Niezawodny proces:  
Niezawodna kontrola  
i unikanie kolizji są koniecz
ne dla bezpiecznej obróbki 
5osiowej. 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 5osio
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 programo
wanie o wiele prostsze.

Główne strategie 3D, 
takie jak obróbka 

wykańczająca na Z, 
profilowa, o stałym 

dystansie lub obrób
ka resztek zostały 

zaktualizowane do 
5osiowego pozycjo

nowania narzędzia.



Dzięki w pełni 
automatyczne
mu obliczaniu 
pozycji narzędzia, 
5osiowe operacje 
obróbcze można 
programować tak 
samo łatwo, jak 
zwykłe zadania 3D.
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Łatwe programowanie złożonych geometrii

Takie geometrie jak łopatki, wirniki, kanały czy opony stawiają specjalne wymagania,  

wobec których standardowe strategie są niewystarczające. Mając to na uwadze, hyperMILL® 

oferuje specjalne, przyjazne dla użytkownika aplikacje, które można łatwo zaprogramować 

bez specjalistycznej wiedzy. Ponieważ są zintegrowane z hyperMILL®, zadania specjalne  

i standardowe mogą być programowane w ramach jednego systemu CAM.

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

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 znacznie 
zredukowany. Łatwa do kon
struowania krzywa środkowa 
jest wykorzystywana do 
prowadzenia cyklu obróbki 
kanału. Prace mogą być 
wykonane bezpośrednio na 

Wirniki: Optymalne strate
gie obróbki sprawiają, że 
programowanie jest bardziej 
niezawodne i przyjazne 
dla użytkownika. Zintegro
wane funkcje automaty
czne minimalizują liczbę 
parametrów procesu, które 
trzeba zdefiniować. Dedyko
wane rozwiązanie sprawnie 
tworzy ścieżkę i rozwiązuje 
orientację narzędzia,  
a jednocześnie, dzięki wyko
rzystaniu cech geometrycz
nych, ułatwia i przyspiesza 
programowanie.

zdigitalizowanych powierz
chniach.

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

Aplikacje spe
cjalne oparte są 
na innowacyjnej 

technologii 5osio
wej z OPEN MIND 
Technologies AG.



W odróżnieniu 
od systemów 
dedykowanych, 
ko rzystanie  
z pakietu obróbki 
wirników  
hyperMILL® nie 
wymaga specja
listycznej wiedzy.



22

Oprogramowanie hyperMILL® jednoczy świat 

OPEN MIND Technologies AG stara się być blisko zakładów produkcyjnych swoich 

klientów w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, budowy maszyn i wielu innych. 

Dlatego otworzyliśmy przedstawicielstwa na ważnych dla nas rynkach w całej Europie, 

Azji i Ameryce Północnej. W Polsce tę rolę pełni CAM Technology

Lokalne placówki zapewniają  
przewagę na kluczowych 
rynkach świata: Aby jak 
najlepiej dostosować się 
do specyfiki każdego kraju, 
OPEN MIND Technologies 
zawsze zatrudnia lokalnych 
pracowników. Pozwala to 
zapewnić klientom optymal
ne doradztwo i wsparcie, 
uwzględniające lokalne 
praktyki. W krajach, gdzie 
firma nie posiada lokalnych 
biur, oferuje wsparcie za 
pośrednictwem swoich 
niezawodnych i skutecznych 
partnerów. 

Wartość doświadczenia: 
OPEN MIND Technologies 
powstała w 1994 roku. Od 
2002 roku jest w całości 

pozwalają im zwiększać skalę 
produkcji i jej efektywność, a 
zarazem zmniejszać koszty. 
Liczne przykłady aplikacji 
świadczą o ogromnych 
możliwościach systemu CAM 
opartego o hyperMILL®.

Oto kilka przykładów firm, 
które korzystają z oprogra
mowania hyperMILL®:
Alessi | Benozzi | Braun | 
DESY | DLR | DMG | ESO |  
Federal Mogul | Festo |  
Honda Engineering |  
Magna Corporation |  
Marchesini Group |  
Nobel Biocare | Peugeot SA | 
Phoenix Contact |  
StarragHeckert | Volvo |  
Weber Manufacturing | 
Wolpert 

własnością Mensch &  
Maschine Software SE.  
Jej specjaliści nie boją się 
najtrudniejszych wyzwań. 
Ponad 11.500 instalacji na 
całym świecie świadczy  
o ich kompetencji i 
doświadc zeniu. W Polsce 
podobną pozycję mają 
inżynierowie z CAM 
Technology. Dzięki nim z 
roku na rok rośnie grono 
zadowolonych klientów, któ
rzy programowi hyperMILL® 

zawdzięczają przewagę
w rywalizacji z konkurencją 
w kraju i za granicą. 
Udana współpraca w glo
balnej sieci: OPEN MIND 
Technologies AG działa  
w technologicznych sojuszach 
z renomowanymi dostawca

mi systemów CAD, producen
tami obrabiarek, narzędzi  
i sterowań. Prowadzi dialog  
z wieloma producentami  
i innymi uczestnikami rynku, 
zbierając informacje  
i doświadczenia. Współpraca 
ta odbywa się zarówno  
w skali globalnej, jak i na 
poziomie lokalnych rynków. 
Efektem tych wysiłków jest 
doskonała integracja CAD, 
optymalne interfejsy i ultra
wysoka wydajność postpro
cesorów. 

Nazwy, które mówią same za 
siebie: Firmy z wielu branż 
z powodzeniem używają 
rozwiązań OPEN MIND  
w swoich procesach produk
cyjnych. Rozwiązania te 
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www.openmindtech.com
www.hyperMILL.pl
OPEN MIND Technologies AG jest reprezentowa
na na całym świecie za pośrednictwem własnych 
spółek zależnych oraz przez kompetentnych 
partnerów i jest członkiem grupy technologicz
nej Mensch und Maschine, www.mum.de

Siedziba główna

OPEN MIND Technologies AG
Argelsrieder Feld 5 • 82234 Wessling • Niemcy
tel.: +49 8153 933 500
email:  Info.Europe@openmindtech.com

Support.Europe@openmindtech.com  

Polska CAM Technology Sp. z o.o.
ul. Wiktora Przybył 1 • 43-300 Bielsko-Biała 
Telefon: +49 33 822 10 67
mobile: + 49 505 844 580
E-mail:  biuro@camtechnology.pl
www.camtechnology.pl
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