
ALPHACAM Router
Ένα εύκολο στην χρήση CAD/CAM λογισμικό για  
επεξεργασία ξύλου.

Brochure



Κατασκευαστική Ευφυία hexagonmi.com | alphacam.com2

Η πλήρης διαδικασία...
Το ALPHACAM είναι η ολοκληρωμένη λύση CAD/CAM 
για τη βιομηχανία ξύλου

Από μικρές εξειδικευμένες εταιρείες επίπλων που κατασκευάζουν προσαρμοσμένα και περίπλοκα προϊόντα, 
έως μεγάλες εταιρίες μαζικής παραγωγής. Τα συστήματά μας είναι τα καλύτερα στην κατηγορία και αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της επιτυχίας χιλιάδων εταιρειών σε όλο τον κόσμο.

Το ALPHACAM προσφέρει ένα πλήθος εφαρμογών για πόρτες, παράθυρα, ντουλάπια, σκάλες και πάνελ. Οτιδήποτε, από 
επίπεδες πόρτες (2D) και απλούς πάγκους μέχρι κουπαστές για καμπύλες σκάλες 5-αξονικής κατεργασίας μπορούν να 
παραχθούν εύκολα και γρήγορα. Το ALPHACAM έχει τέτοια ευελιξία που σίγουρα θα έχουμε μια λύση για τις ανάγκες 
σας, όποιες κι αν είναι.

Το συνεχιζόμενο πρόγραμμα ανάπτυξης και βελτίωσης του ALPHACAM διασφαλίζει ότι όχι μόνο συμβαδίζει με τις 
μεταβαλλόμενες ανάγκες σε όλη την ξυλουργική βιομηχανία, αλλά και προσφέρει τη μέγιστη απόδοση της επένδυσής 
σας σε CAM λογισμικά.

Το ALPHACAM ενσωματώνει επίσης τη Visual Basic της Microsoft για εφαρμογές και είναι κατάλληλη για όσους θέλουν 
να χρησιμοποιήσουν πρόσθετα για το ALPHACAM ή προσαρμοσμένα εργαλεία αυτοματοποίησης. Υπάρχει η δυνατότητα 
χρήσης και της τελευταίας σύγχρονης τεχνολογίας προγραμματισμού όπως .NET.

Φρεζάρισμα

Η ευκολία χρήσης είναι μόνο ένας από τους λόγους που 
το ALPHACAM είναι το βιομηχανικό πρότυπο και το 
επιλεγμένο σύστημα για τον προγραμματισμό CNC. Τα 
εργαλεία και οι τεχνικές κατεργασίας που είναι μοναδικές 
σε αυτόν τον κλάδο ενσωματώνονται στα ειδικά modules 
Router του ALPHACAM.

Φρεζάρισμα 3D

Πολλαπλές τρισδιάστατες τεχνικές επεξεργασίας 
ξεχονδρίσματος και φινιρίσματος επιφανειών, μοντέλων 
STL και άλλων μοντέλων διαφόρων συστημάτων CAD 
είναι διαθέσιμες στο ALPHACAM. Αυτές οι στρατηγικές 
μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε επίπεδο 
εργασίας, επιτρέποντας τον προγραμματισμό 3 συν 2 
αξόνων χρησιμοποιώντας το ALPHACAM σε μηχανήματα 
με περιστροφικές κεφαλές 4 και 5 αξόνων. Η έκδοση 
Ultimate της ALPHACAM είναι ικανή για κατεργασία 
επιφανειών ταυτόχρονη σε 4 και 5 άξονες και 
τρισδιάστατων καμπυλών, που χρησιμοποιούνται συχνά 
για το κόψιμο (ξεγύρισμα) μιας πλάτης ξύλινης καρέκλας

Συμβατότητα Μηχανών

Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η μέγιστη αποδοτικότητα 
του μηχανήματος για να διασφαλιστεί η βέλτιστη 
παραγωγή καθ ‘όλη τη διάρκεια. Το να έχετε έναν 
βελτιστοποιημένο σύνδεσμο μεταξύ του ALPHACAM 
και των μηχανημάτων σας αποτελεί βασικό στοιχείο 
για την επίτευξη αυτής της αποτελεσματικότητας. 
Έχοντας αναπτύξει μεταεπεξεργαστές (post-processors)  

για σχεδόν κάθε έλεγχο των μηχανημάτων που 
χρησιμοποιούνται σήμερα, το ALPHACAM έχει τη γνώση 
και την εμπειρία για να συντονίσει τo αποτέλεσμα του CNC 
μηχανήματος σας εξασφαλίζοντας μέγιστη απόδοση και 
ποιότητα στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

Οι πανίσχυροι post-processors της ALPHACAM αξιοποιούν 
στο μέγιστο τις λειτουργίες του CNC ελεγκτή (controller) 
που χρησιμοποιούν οι μηχανές, συμπεριλαμβανόμενης 
της περιστροφής τραπεζιού.

Μεγάλη γκάμα ανάγνωσης CAD αρχείων

• Catia V4 & V5
• Pro/ENGINEER & PTC Creo
• Autodesk Inventor
• Siemens NX
• SolidWorks
• Solid Edge
• Sketchup
• Adobe Illustrator
• Adobe PostScript
• Spaceclaim

Η μεγάλη γκάμα μεταφραστών διασφαλίζει ότι μπορείτε 
να εργαστείτε με δεδομένα από σχεδόν οποιονδήποτε 
προμηθευτή. Πολύ μεγάλα αρχεία μπορούν να 
αντιμετωπιστούν με ευκολία και εταιρείες που εργάζονται 
με πολύπλοκα σχέδια θα επωφεληθούν από την απλότητα 
με την οποία μπορούν να χειριστούν τα δεδομένα CAD  
των πελατών τους.
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Nesting
Παραγωγικό. Αποτελεσματικό. Ευέλικτο.

Η δημιουργία nesting (ένθεση) γίνεται εύκολη χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης ένθεσης του ALPHACAM. 
Τα κομμάτια μπορούν να επιλεγούν απευθείας από την οθόνη ή ως σετ. Ο προσανατολισμός τους μπορεί να είναι 
σταθερός ή όχι, η κατεύθυνση των νερών μπορεί να διατηρείται ή να περιστρέφεται σε οποιαδήποτε γωνία. Το Nesting 
υποστηρίζει είσοδο / έξοδο εργαλείου, υποστήριξη για μικρά κομμάτια, αποφεύγοντας την απώλεια κενού τραπεζιού 
και πολλαπλές κοπές βάθους, εάν απαιτείται επεξεργασία επιφάνειας σε επίπεδα.

Παραγωγικό

Διαθέτουμε εργαλεία και μια ροή εργασίας που σου 
επιτρέπει να δημιουργήσεις σύνθετες εργασίες nesting με 
ελάχιστα κλικ.

Βελτιστοποιημένο

Ο μηχανισμός ένθεσης προσφέρει τις καλύτερες 
αποδόσεις στην κατηγορία. Οι χρήστες αναφέρουν ήδη 
κέρδη έως και 20% σε σύγκριση με άλλες λύσεις και 
παλαιότερα συστήματα.

Αποτελεσματικό

Πέρα από την πραγματική απόδοση, σας παρέχουμε όλη 
την ευελιξία που θα χρειαστείτε για να οδηγήσετε το 
μηχάνημά σας στα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης. Έξυπνη 
διάτρηση, ορισμός εργαλείων, σειρά λειτουργίας ανά 
τύπο και πολλά άλλα. Ακούμε τις ανάγκες των χρηστών 
και συνεχίζουμε συνεχώς τη δημιουργία καινοτόμων 
εργαλείων για να σας βοηθήσουμε να έχετε τα καλύτερα 
αποτελέσματα από τον υπάρχοντα εξοπλισμό σας.

Προσαρμοσμένη Αναφορά

Όλες οι εργασίες Nesting μπορούν να δημιουργήσουν 
προσαρμοσμένες αναφορές για να σας παρέχουν πλήρη 
έλεγχο και ιχνηλασιμότητα των ανταλλακτικών. 
Από την απλή επισήμανση έως μια πλήρη συνοπτική 
έκθεση εργασίας, η Μηχανή Αναφοράς μας είναι ο τέλειος 
σύντροφος για τις ανάγκες σας για τον υπολογισμό της 
βέλτιστη ένθεσης.

Νοημοσύνη

Οι τεχνολογίες που σας παρέχουμε για να χειριστείτε 
δύσκολες και μικρά εξαρτήματα είναι επίσης κορυφαία 
στη βιομηχανία. Ποτέ μην ανησυχείτε για ένα μικρό 
κομμάτι που πέφτει ξανά έξω από τη μηχανή σας.

Η τεχνολογία CNC μαζί με το 
ALPHACAM σήμαινε ότι έχουμε 
σημειώσει τεράστια βήματα 
στην παραγωγή περίπλοκων 
λεπτομερειών και μειώσαμε πολύ 
τον χρόνο παράδοσης”

Gerard Gill, 
Ashley Martin Shop Fitters

Η χρήση του ALPHACAM αποφέρει 
σημαντικά οφέλη όσον αφορά 
την εξοικονόμηση χρόνου στον 
προγραμματισμό και την ακρίβεια 
των διαδρομών των εργαλείων ”

Leigh Hunter, 
HySpeed CNC
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Οριζόντιες γωνιακές 
κεφαλές
Οι οριζόντιες γωνιακές κεφαλές για τρύπημα 
μεντεσέ και κλειδαριές είναι πλέον εύκολο να 
ελεγχθούν.

Οι οριζόντιες κεφαλές, διαθέσιμες σχεδόν σε όλα τα CNC, για μηχανική κατεργασία των μεντεσέδων 
και των κλειδαριών, για παράδειγμα, είναι εύκολο να ελεγχθούν χρησιμοποιώντας το ALPHACAM. Οι 
τυπικές λειτουργίες μπορούν να δημιουργηθούν και να αποθηκευτούν και να εισαχθούν στα επίπεδα 
επεξεργασίας όταν απαιτείται, εξοικονομώντας χρόνο προγραμματισμού.
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Επεξεργασία πολλών αξόνων
Το ALPHACAM υποστηρίζει CNC φρέζες με 
κεφαλές πέντε αξόνων (πλήρες interpolation)

Περιστροφικοί άξονες τοποθετημένοι σε κεφαλές CNC φρέζας μπορούν να προγραμματιστούν  
σε κάθε προσανατολισμό.

Γωνιακές κεφαλές με προγραμματισμένο περιστροφικό άξονα και χειροκίνητη επίκληση 
υποστηρίζονται πλήρως, όπως επίσης και φρέζες με πενταξονικές κεφαλές (πλήρες interpolation).  
Οι ασφαλείς γρήγορες κινήσεις μεταξύ των επιπέδων ελέγχονται αυτόματα και επαληθεύονται με 
χρήση προηγμένης προσομοίωσης.
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Προχωρημένο 5 αξόνων
Έκδοση ALPHACAM Advanced 5-Axis ενσωματώνει 
απρόσκοπτα ταυτόχρονα 4 και 5 άξονες για 
κατεργασίες σε ένα περιβάλλον που θα επιτρέψει 
μια γκάμα στρατηγικών κοπής πολλαπλών αξόνων και 
μπορούν να εφαρμοστούν στα πιο σύνθετα εργαλεία  
ή εξαρτήματα.

Το προηγμένο module 5 αξόνων της ALPHACAM 
προσφέρει ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών 4 και 5 αξόνων 
που εφαρμόζονται σε στερεά γεωμετρία και επιφάνειες.

Το προηγμένο module 5 αξόνων της ALPHACAM έχει γίνει 
τώρα ευκολότερο στη χρήση αλλά ταυτόχρονα έχει όλα τα 
εργαλεία για τον έλεγχο που απαιτείται στις υψηλότερες 
απαιτήσεις όπως:

• Κοπή SWARF για κατεργασία μεταβλητών  
κωνικών τοιχωμάτων

• Φινίρισμα 5 αξόνων σε πολλές επιφάνειες με έλεγχο 
της εισαγωγής (lead/ lag) και τις γωνίες πλευρικής 
κλίσης

• Μηχανική κατεργασία προφίλ 5-άξονα για αυλάκωση, 
απενεργοποίηση και κοπή φύλλων

•  Πλήρης υποστήριξη για όλα τα κοινά προφίλ 
εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων μαχαιριών  
τύπου lollipop

• Εύχρηστες στρατηγικές κατεργασίας για 
μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και  
της ποιότητας

Η ταυτόχρονη κατεργασία 4 και 5 αξόνων προσφέρει 
βασικά πλεονεκτήματα σε σχέση με την συμβατική 
κατεργασία 3 αξόνων:

• Βελτιωμένο φινίρισμα επιφάνειας και μεγάλη 
διάρκεια ζωής του εργαλείου επιτυγχάνεται με τον 
προσανατολισμό του εργαλείου για τη διατήρηση της 
βέλτιστης επαφής εργαλείου-αντικειμένου ανά  
πάσα στιγμή.

• Βελτιωμένη πρόσβαση σε κοπές και βαθιά 
αδειάσματα (pockets) με την κλίση του εργαλείου 
ή του εξαρτήματος επιτρέπει την χρησιμοποίηση 
μικρότερης σειράς εργαλείων, εξαλείφοντας την 
ανάγκη για δευτερεύουσες ρυθμίσεις.

• Μειωμένες ανάγκες ιδιοσυσκευών συγκράτησης, 
καθώς μπορεί να παρουσιαστεί το κοπτικό μαζί με  
το εξάρτημα
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ALPHACAM | Automation Manager  +   
Διαχείριση Αυτοματισμού 
Αυτοματοποιήστε με το ALPHACAM, μεταφέρετε τα 
τεχνικά σας δεδομένα απευθείας από το λογισμικό CAD 
στα CNC μηχανήματά σας.

Import data from 2D/3D 
CAD or CSV files

Tooling & machining strategies for 
each part, automatically applied

ALPHACAM nest list or part files 
with material, tooling reports and labels, 

automatically generated

Proven, machine ready CNC programs, 
automatically produced

CSV File 
Import

3D CAD
File Import

Final Part 
Production

DXF/DWG 
File Import

Casebuilder 
by CABINET 
VISION Part 

Drawings

Reduce your  
programming time

Χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό σύστημα CAM, 
κάθε αρχείο θα πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία 
ξεχωριστά, εισάγοντας το αρχείο, διαμορφώνοντας 
τις γεωμετρίες, εφαρμόζοντας οδηγίες κατεργασίας 
(εργαλεία και διαδρομές εργαλείων), αποθηκεύοντας 
το αρχείο και τον κωδικό NC και, στη συνέχεια, 
δημιουργώντας τις απαιτούμενες αναφορές. Το 
ALPHACAM μπορεί να κάνει αυτό το επαναλαμβανόμενο, 
εντατικό έργο αυτόματα.

Το Automation Manager επιτρέπει σε αρχεία 2D και 3D 
CAD, μαζί με στερεά μοντέλα από τρίτους προμηθευτές, 
να επεξεργάζονται κατά παρτίδες, από την προετοιμασία 
αρχείων έως την εφαρμογή διαδρομών εργαλείων, με τον 
κώδικα NC να δημιουργείται αυτόματα.

Επιπλέον, το αρχείο δημιουργεί μια πλήρη δομή 
αναφοράς, μαζί με ετικέτες στα εξαρτήματα και γραμμική 
κωδικοποίηση (bar code).
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Casebuilder από CABINET VISION
Απλό αλλά ισχυρό λογισμικό για ντουλάπια και κουτιά

Το Casebuilder της CABINET VISION, είναι μια εύχρηστη λύση λογισμικού κατασκευής παραγγελιών που σας επιτρέπει 
να κατασκευάζετε όλες τις εργασίες ντουλαπιών κουζίνας ή / και ντουλαπιών γραφείου. Με την ελάχιστη ρύθμιση, θα 
σχεδιάζετε γρήγορα και θα διαιρείτε τα ντουλάπια/ καμπίνες και θα εξάγετε αρχεία ARD απευθείας στο ALPHACAM 
για τελική έξοδο στον CNC Router σας. Το Casebuilder σάς επιτρέπει να διαμορφώσετε τα ντουλάπια σας ξεχωριστά, 
συμπεριλαμβανομένης της ποσότητας και των θέσεων των θυρών, των συρταριών, των ραφιών και των κυλίνδρων και, 
στη συνέχεια, δημιουργεί αυτόματα τα αρχεία σχεδίασης ALPHACAM για όλα τα μέρη της εργασίας.

Το Casebuilder by CABINET VISION σχεδιάστηκε για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επίπλωσης σπιτιών  
και μαγαζιών.

Βασικά χαρακτηριστικά 

• Καταχώρηση παραγγελίας

• Κατάλογος προσαρμοσμένων γραφείων

• Πλαίσιο πορτών, επικάλυψη πλαισίου, χωρίς 
πλαίσιο, και στυλ κατασκευής 32 mm

• Ορισμός κατασκευής ντουλάπας

• Ορισμός κατασκευής συρταριών

• Ορισμός κατασκευής roll out.

• Ορισμό πόρτες 5 τεμαχίων και πλακών

• Φύλλα συναρμολόγησης

• Συρτάρια με τμήματα

• Συσχέτιση με άλλα εξαρτήματα (ευφυή 
αντικείμενα)

• Βασική διαμόρφωση εξαρτημάτων

• Μαζική εξαγωγή ARD στο ALPHACAM
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ALPHACAM | Designer
Το πρόγραμμα σχεδιασμού Designer  γεμίζει το 
κενό μεταξύ CAD και CAM. Από το σχεδιασμό 
μοντέλου έως την επιδιόρθωση και την τροποποίηση 
εξαρτημάτων, το Designer είναι η απόλυτη λύση CAD 
από την ολοκλήρωση της γεωμετρίας στην κατασκευή 
αντικειμένων.

Άμεση μοντελοποίηση 

Η άμεση μοντελοποίηση απελευθερώνει τον χρήστη από 
τους περιορισμούς ενός παραδοσιακού συστήματος 
μοντελοποίησης.  Αντί να τροποποιεί μια μακρά σειρά 
παραμέτρων για να κάνει μια αλλαγή σχεδίασης, η άμεση 
μοντελοποίηση επιτρέπει στο χρήστη να ωθήσει, να 
τραβήξει και να σύρει τη γεωμετρία για να αποκτήσει το 
επιθυμητό σχήμα του. 
Αυτές οι αλλαγές μπορούν να είναι εντελώς ελεύθερες ή 
να οδηγούνται από αριθμητικές αυξήσεις και μετρήσεις 
που λαμβάνονται από την υπάρχουσα γεωμετρία.

Η γνώση του τρόπου κατασκευής του αρχικού μοντέλου 
δεν είναι πλέον απαραίτητη και οι αλλαγές στο 
σχεδιασμό δεν περιορίζονται στις αρχικές μεθόδους 
δημιουργίας. Η άμεση μοντελοποίηση δίνει στον χρήστη 
πλήρη ελευθερία κατασκευής είτε δημιουργεί ένα νέο 
συστατικό είτε τροποποιεί ένα υπάρχον σχέδιο που έχει 
δημιουργηθεί σε οποιαδήποτε από τις μυριάδες μορφές 
CAD που υποστηρίζει το ALPHACAM Designer.

Ευκολία στη χρήση

Οι απλές εντολές μενού και εικονίδια με συναφή 
απεικόνιση και online βοήθεια,  συμβάλλουν στη γρήγορη 
και εύκολη έναρξη της χρήσης του ALPHACAM Designer. 
Η δυναμική περιστροφή, η μεγέθυνση και η μετατόπιση, 
μαζί με τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα λειτουργίας και 
τα κουμπιά του ποντικιού βοηθούν στην επιτάχυνση της 
λειτουργίας του λογισμικού. Απεριόριστες λειτουργίες 
αναίρεσης και επανάληψης με σελιδοδείκτες που 
καθορίζονται από τον χρήστη επιτρέπουν στον σχεδιαστή 
να κινείται προς τα πίσω και προς τα εμπρός καθ ‘όλη τη 
διαδικασία σχεδιασμού. Έλεγχος πολλαπλών επιπέδων 
και πολλαπλών σημείων ελέγχου με παλέτες χρωμάτων 
και στυλ γραμμής που ορίζονται από τον χρήστη, 
καθιστούν εύκολο τον έλεγχο, τη δημιουργία και τη 
λειτουργία με πολύ περίπλοκα σχέδια. Η αστραπιαία 
γρήγορη απόδοση, ο έλεγχος διαφάνειας και η δυναμική 
τομή διευκολύνουν την οπτικοποίηση αρχείων CAD και 
μεγάλων συγκροτημάτων. 

Μοντέλο βελτίωσης (healing)

Μικρά κενά μεταξύ επιφανειών σε εισαγόμενα μοντέλα 
μπορούν να επουλωθούν αυτόματα, αποτρέποντας τη 
χρονοβόρα διαδικασία ανοικοδόμησης πολύ μικρών 
επιφανειών. Όταν οι επιφάνειες είναι κατεστραμμένες 
ή λείπουν το Designer θα δημιουργήσει αυτόματα 
την καμπύλη γεωμετρία, καθιστώντας εύκολη την 
ανακατασκευή νέων επιπέδων χρησιμοποιώντας την 
ολοκληρωμένη σουίτα επιφανείας. Ο αυτοματισμός 
καθιστά τη χρονοβόρα διαδικασία καθαρισμού του 
μοντέλου πολύ πιο γρήγορη και απλούστερη.

Το κλείσιμο ενός επιφανειακού μοντέλου για την 
παραγωγή μιας συμπαγούς κατασκευής (solid body) 
εξαλείφει τα κατασκευαστικά προβλήματα αργότερα 
κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και σας φέρνει αμέσως 
τα οφέλη της συμπαγούς μοντελοποίησης.

Η δυνατότητα απρόσκοπτης εναλλαγής μεταξύ στερεάς 
και επιφανειακής τεχνολογίας παρέχει απεριόριστη 
ελευθερία, διασφαλίζοντας ότι μπορείτε να εργαστείτε 
με δύσκολα δεδομένα CAD.

Αφαίρεση επιπλέων λεπτομερειών

Συχνά τα εισερχόμενα δεδομένα CAD περιλαμβάνουν 
γεωμετρικά χαρακτηριστικά που είτε είναι περιττά για 
το CAM, είτε δεν θα δημιουργηθούν από την ίδια τη 
διαδικασία επεξεργασίας. Αν και αυτό είναι σημαντικό 
για το σχεδιασμό CAD και τελικά θα βρίσκεται στο τελικό 
αποτέλεσμα, τέτοια χαρακτηριστικά συχνά εμποδίζουν 
τη δουλειά του προγραμματιστή CAM.

Με το Designer, η αφαίρεση αυτών των σημείων και 
ακόμη και η αποθήκευσή τους για μεταγενέστερες 
λειτουργίες είναι απλά ένα κλικ μακριά.
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Απλοποίηση μοντέλου

Μαζί με την αφαίρεση ορισμένων χαρακτηριστικών 
του μοντέλου που δεν χρησιμοποιούνται  για μηχανική 
κατεργασία, ίσως θελήσετε να απλοποιήσετε τη 
γεωμετρία σε διάφορα στάδια της διαδικασίας 
κατεργασίας. Η αφαίρεση τμημάτων του μοντέλου, 
όπως τα επικαλυπτόμενα χαρακτηριστικά, κάνει τη 
διαδικασία κατεργασίας γρηγορότερη και παρέχει 
καλύτερα αποτελέσματα. Η ικανότητα τροποποίησης 
του μοντέλου χωρίς να διατηρείται στους περιορισμούς 
μιας προηγούμενης μεθόδου κατασκευής ή ενός δέντρου 
χαρακτηριστικών είναι εξαιρετικά ισχυρή.

Η δημιουργία παραλλαγών μοντέλου για κάθε στάδιο 
της διαδικασίας κατεργασίας γίνεται απλή και τα 
αποτελέσματα της κατασκευή σας γίνονται γρηγορότερα 
και υψηλότερης ποιότητας.

Ισχυρός σχεδιασμός

Οι δυνατότητες σχεδίασης του Designer επιτρέπουν τη 
δημιουργία δισδιάστατων σχημάτων χρησιμοποιώντας 
είσοδο ελεύθερης φόρμας. Ενώ μπορείτε να βασιστείτε 
στις παραδοσιακές μεθόδους της εισόδου με βάση 
συντεταγμένες, η ελεύθερη σχεδίαση σχήματος 
αλληλοεπιδρά έξυπνα με τη γύρω γεωμετρία. Αυτή η 
ικανότητα διαισθητικής δημιουργίας περιορισμών με 
άλλες γεωμετρίες επιταχύνει τη διαδικασία δημιουργίας 
σχεδίων διατηρώντας παράλληλα τη μέγιστη ευελιξία για 
μελλοντικές αλλαγές.

Γεωμετρία για κατεργασία

To Designer παρέχει μια σειρά τεχνικών δημιουργίας 
γεωμετριών που είναι κρίσιμες για τον μηχανικό για την 
προετοιμασία του μοντέλου. Το κάλυμμα τρυπών είναι 
ένα εξαιρετικό παράδειγμα των απλών και εύχρηστων 
χαρακτηριστικών του ALPHACAM Designer που βοηθά 
στη διασφάλιση της επεξεργασίας επιφανειών και 
παρέχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αυτό 
το χαρακτηριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
καλύψει οτιδήποτε, από μια απλή διάτρητη τρύπα σε μια 
πολύπλοκη ανοιχτή κοιλότητα με μερικά μόνο κλικ του 
ποντικιού.

Ένα μεγάλο εύρος ρουτινών δημιουργίας καμπυλών 
βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό τη δημιουργία ορίων και οι 
απλές αλλά ισχυρές τεχνικές δημιουργίας επιφανειών 
παρέχουν στον σχεδιαστή περισσότερη ισχύ από ποτέ.

Εργασία με 2D δεδομένα

Το Designer  υποστηρίζει την εισαγωγή αρχείων DXF 
και DWG, επιτρέποντας στον χρήστη να μετατρέψει 
τα υπάρχοντα 2D δεδομένα σε 3D μοντέλο, απλώς 
επαναχρησιμοποιώντας τα εισαγόμενα προφίλ από τα 
αρχικά δεδομένα. Τα εισαγόμενα δεδομένα δημιουργούν 
αυτόματα περιοχές προφίλ σκίτσων κάνοντας τη 
μετατροπή από 2D σε 3D ευκολότερη από ποτέ.
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Το ALPHACAM Art είναι ένα τρισδιάστατο λογισμικό 
μοντελοποίησης και μηχανικής κατεργασίας για έργα 
δρομολόγησης και χάραξης CNC, όπως σκαλιστά 
διακοσμητικά περίτεχνα πάνελ και πόρτες, λουλούδια, 
ειδικά σκαλίσματα, αρχιτεκτονικά καλούπια, πινακίδες, 
λογότυπα εταιρειών κατά παραγγελία, κομμάτια 
κοσμημάτων, κοσμήματα και βραβεία.

Τα μοναδικά εργαλεία κατασκευής τρισδιάστατων 
τμημάτων της ALPHACAM Art διευκολύνουν την εργασία 
με υπάρχοντα τρισδιάστατα μοντέλα και το σχεδιασμό των 
δικών σας τρισδιάστατων σχημάτων.

Με το ALPHACAM Art, μπορείτε γρήγορα και εύκολα 
να μετατρέψετε 2D σκίτσα, φωτογραφίες, σχέδια 
και γραφικά σχέδια σε μοναδικά υψηλής ποιότητας 
τρισδιάστατα γλυπτά.

Σχεδιασμός σε CNC

Ο σχεδιασμός και η κατεργασία τρισδιάστατων έργων 
όπως φανταστικά σήματα, όμορφα έπιπλα ή διακοσμητικά 
γλυπτά με το ALPHACAM Art δεν θα μπορούσε να είναι πιο 
εύκολο.

Απλώς δημιουργήστε το σχεδιασμό σας 2D 
χρησιμοποιώντας εργαλεία σχεδίασης ή εισαγάγετε 
σχέδια από άλλα πακέτα σχεδίων και, στη συνέχεια, 
δημιουργήστε τρισδιάστατο σχήμα για το σχέδιό σας 
με τα ισχυρά εργαλεία μοντελοποίησης. Όταν είστε 
ικανοποιημένοι με το μοντέλο 3D, δημιουργήστε 
τις διαδρομές εργαλείων για το μηχάνημα CNC 
χρησιμοποιώντας το ALPHACAM και μετατρέψτε το σχέδιό 
σας σε πραγματικότητα.

Είτε πρόκειται για μεγάλες παραγωγικές εκδόσεις, 
διακοσμητικά κομμάτια κατά παραγγελία ή απλά 
εξαρτήματα κοπής για φίλους και συγγενείς σε ένα 
σπιτικό μηχάνημα CNC, το ALPHACAM Art περιλαμβάνει 
τα εργαλεία που απαιτούνται για να γίνει η δουλειά εύκολα 
και γρήγορα.

Τα έργα μπορούν να σχεδιαστούν απευθείας, να 
εισαχθούν από πακέτα γραφικών σχεδίων όπως Corel 
Draw ή AutoCAD και από σαρωμένα αρχεία εικόνας και 
φωτογραφίες όπως αρχεία jpg και bitmap. Σχέδια από 
τυπικές βιβλιοθήκες clipart όπως το Vector Art μπορούν 
επίσης να φορτωθούν και να επεξεργαστούν απευθείας.

Το ALPHACAM Art περιλαμβάνει τυποποιημένα εργαλεία 
σχεδίασης και διάταξης για τη μετατροπή εικόνων σε 
μηχανική γεωμετρία, την προσθήκη περιθωρίων, την 
κλιμάκωση, το μέγεθος και τη θέση.

Τα σχέδια που ενδέχεται να απαιτούν πολλές ώρες 
επεξεργασίας σε άλλα πακέτα μπορούν πολύ συχνά 
να επεξεργαστούν σε λίγα λεπτά χρησιμοποιώντας το 
ALPHACAM Art.

Βασικά χαρακτηριστικά σχεδίασης:

• 2D εργαλεία σχεδίασης και διάταξης

• Εισαγωγή μοντέλων 3D clipart & mesh

• Δημιουργία τρισδιάστατων σχημάτων από 
διανυσματικά περιγράμματα

• Διαδραστική γλυπτική & ανάμειξη

• 3D υφές επιφάνειας από εικόνες

• Διαχειριστής τρισδιάστατων στοιχείων

• Ομαλή ενσωμάτωση στο κατασκευαστικό 
περιβάλλον

ALPHACAM | Art
Το ALPHACAM Art συνδυάζει το λογισμικό καλλιτεχνικού 
σχεδιασμού της Vectric Aspire με το κορυφαίο λογισμικό της 
αγοράς, το ALPHACAM.

Το ALPHACAM Art είναι μια ολοκληρωμένη, εύχρηστη λύση που επιτρέπει τη γρήγορη δημιουργία τρισδιάστατων 
μοντέλων. Διαθέτει αποτελεσματική δημιουργία διαδρομής εργαλείου και δημιουργία αξιόπιστου, έτοιμου για 
υπολογιστή κώδικα CNC. Το ALPHACAM Art είναι ο ευκολότερος τρόπος μετάβασης από ένα 2D σχέδιο ή σκίτσο σε 
υψηλής ποιότητας 3D επιφανειών και CNC αρχείων με τις διαδρομές εργαλείων.
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Τρισδιάστατη 
μοντελοποίηση

• Διαχωρίστε ένα μοντέλο 
3D σε ανεξάρτητα 
στοιχεία για επεξεργασία, 
χρησιμοποιώντας ένα απλό 
ανοιχτό ή κλειστό διάνυσμα 
για να ορίσετε τη γραμμή 
διαίρεσης.

• Δημιουργία και διαχείριση 
νέων στοιχείων από τη φόρμα 
εργαλείων μοντελοποίησης.

• Δημιουργία επιφάνειας με δύο 
οδηγούς για καλύτερο έλεγχο.

• Συγκεντρώστε πολλά στοιχεία 
σε ένα μεμονωμένο στοιχείο 
χρησιμοποιώντας τη νέα 
εντολή Bake.

• Αυξημένη ταχύτητα, 
αποδοτικότητα και ποιότητα 
επιφάνειας σε 3D γλυπτική.

• Δημιουργήστε αυτόματα 
vector bounday από ένα 
στοιχείο.

• Περικοπή ενός συστατικού με 
το άλλο.

• Εισαγωγή / Εξαγωγή εικόνων 
σε κλίμακα γκρι 16 bit ως 
συστατικών στοιχείων για 
έξοδο υψηλής ποιότητας σε 
μηχανές λέιζερ, και ανταλλαγή 
αρχείων με λογισμικό 
ζωγραφικής ή λογισμικό 
δορυφορικών εικόνων.

Διαδραστική γλυπτική 
και ανάμειξη

Τα ισχυρά εργαλεία 3D 
γλυπτικής παρέχουν απόλυτη 
ευελιξία κατά την τροποποίηση 
σχεδίων. Τα μοντέλα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σαν ένα 
κομμάτι εικονικού πηλού για 
να εξομαλύνουν τις άκρες 
και τις ασυνέχειες, καθώς 
και να προσθέσουν επιπλέον 
λεπτομέρειες, συμβάλλοντας στη 
δημιουργία αυτής της αυθεντικής 
«χειροποίητης» όψης στα μοντέλα 
σας.

Τροποποιήστε διαδραστικά σχέδια 
3D χρησιμοποιώντας τα εργαλεία 
γλυπτικής με έλεγχο του μεγέθους 
και της αντοχής του πινέλου, 
καθώς και επιλογές για, Smooth, 
Smudge Deposit, Remove, Erase 
με επιλογές για αύξηση, μείωση ή 
ανάμειξη των αλλαγών.

Ποιος πρέπει να 
χρησιμοποιήσει το 
ALPHACAM Art?

• Κατασκευαστές Ξυλόγλυπτων 
και εκκλησιαστικών

• Κατασκευαστές σημάτων
• Κατασκευαστές επίπλων
• Κατασκευαστές γραφείων
• Κατασκευαστές στερεών 

επιφανειών
• Χαράκτες
• Κατασκευαστές μοντέλων
• Κοσμηματοπώλες
• Κατασκευαστές 

αρχιτεκτονικών μοντέλων
•  Σχολεία, κολέγια & 

πανεπιστήμια
• 3D γλύπτες και καλλιτέχνες

3D σχήματα από 
διανυσματικά 
περιγράμματα

Προσθέστε αμέσως σχήμα 3D σε 
κλειστά διανυσματικά σχήματα 
με επιλογές για εργασία με 
καμπύλα, γωνιακά και δυσδιάστατα 
επίπεδα. Προσθέστε, αφαιρέστε 
ή συγχωνεύστε περιοχές για 
να δημιουργήσετε γρήγορα 3D 
σχήματα.

Μετατρέψτε μια περιοχή 3D 
σε ένα στοιχείο που μπορεί να 
τροποποιηθεί ανεξάρτητα - να 
μετακινηθεί, να περιστραφεί, 
να κλιμακωθεί, να τεντωθεί, να 
γείρει και να ξεθωριάσει ανά πάσα 
στιγμή. Δημιουργήστε ρεαλιστικά 
σχήματα 3D χρησιμοποιώντας 
τα διαδραστικά εργαλεία Tilt 
and Fade που καθιστούν πολύ 
εύκολο να πειραματιστείτε με 
συνδυασμούς σχήματος και 
γωνίας κατά την κατασκευή ενός 
έργου, με τα αποτελέσματα 
να ενημερώνονται άμεσα στην 
προβολή 3D.

Η τρισδιάστατη προεπισκόπηση 
σχεδίασης ενημερώνει αμέσως 
το μοντέλο ενώ πειραματίζεται 
με διαφορετικά σχήματα, 
ύψη, κλίσεις, ξεθωριάσεις 
και λειτουργίες συνδυασμού. 
Εμφάνιση ακριβώς όπως θα 
είναι το αποτέλεσμα χωρίς να 
χρειάζεται να μαντέψετε και να 
κάνετε επαναληπτικές αλλαγές.
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Λογισμικό που αναπτύσσεται μαζί σας

ALPHACAM Essential 

Το ιδανικό προϊόν για να αρχίσετε βασική επεξεργασία 2 αξόνων.

ALPHACAM Standard 

Το τέλειο προϊόν για εργοστάσια, ξυλεμπορικά και κατασκευαστές για τρίτους.

ALPHACAM Advanced 

Στοχευόμενο στους κατασκευαστές που δουλεύουν με περίπλοκα, ελεύθερης μορφής σχέδια και εργαλεία. 

ALPHACAM Ultimate 

Προσθέτει υποστήριξη για πλήρη ταυτόχρονη επεξεργασία 4/5 αξόνων για υψηλής εξειδίκευσης  
κατασκευαστές επίπλων.

Πλάνο υποστήριξης

Το οικονομικό κόστος της μη προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας μπορεί να είναι ακριβό και να οδηγήσει σε 
επιπλέον κόστος για την επιχείρησή σας. Κατανοούμε ότι είναι σημαντικό να μεγιστοποιήσουμε την παραγωγικότητα, γι 
‘αυτό τα πλάνα υποστήριξής μας έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την επιτυχία σας.

Ηλεκτρονική Πύλη υποστήριξης
Ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την επικοινωνία με την έμπειρη και πεπειραμένη ομάδα τεχνικής υποστήριξης. 
Δείχνει την κατάσταση σε τρέχουσες και προηγούμενες περιπτώσεις και παρέχει πρόσβαση σε μια ολοκληρωμένη  
βάση γνώσεων.

eSupport - Ηλεκτρονική Υποστήριξη 
Επιτρέπει στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης να βλέπει λεπτομερείς πληροφορίες μέσω email σχετικά με τα 
ερωτήματά σας, για γρήγορη και ακριβή απάντηση.

Τηλεφωνική υποστήριξη
Παρέχει άμεση τηλεφωνική επαφή στην Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης, για επίλυση περισσότερων εμπλεκόμενων 
προβλημάτων

Διάσωση μέσω Web
Μια άμεση υπηρεσία από υπολογιστή σε υπολογιστή που επιτρέπει στην ομάδα Τεχνικής υποστήριξης να επιλύσει 
άμεσα τα προβλήματά σας.

Ενημερώσεις λογισμικού
Λάβετε ετήσιες ενημερώσεις λογισμικού που σας δίνουν την πιο πρόσφατη λειτουργικότητα και διασφαλίστε τη 
μέγιστη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα.

Λογισμικό και υποστήριξη
Η ομάδα ALPHACAM διαθέτει δίκτυο υποστήριξης από έμπειρους 
μηχανολόγους που κατανοούν την επιχείρησή σας . Θα σας 
καθοδηγήσουμε στις εκδόσεις λογισμικού και θα σας προτείνουμε 
τον πιο κατάλληλο συνδυασμό λογισμικού, εκπαίδευσης και 
υπηρεσιών που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
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