
Klaes CAM 2D
 pentru construcții de ferestre din lemn și lemn-aluminiu

TOTUL DINTR-O SINGURĂ SURSĂ  
Controlați mașinile CNC direct din programul de construcție a ferestrelor Klaes

Klaes CAM face acest lucru posibil! Există 
doar trei componente: Mașină, scule și UN 
software. Dezvoltarea Klaes CAM simp-
lifică enorm procesele prin eliminarea 
necesității de coordonare între furnizorii 
de software pentru construcția ferestrelor 
și cei de software de control CNC. 

Cu Klaes CAM, toate operațiile de prelucrare 
pot fi deja afișate pe ecran într-o vizualizare 
3D fidelă și sunt pregătite în mod optim 
pentru producție, direct din programul de 
construcție a ferestrelor Klaes.

Aproape toate mașinile CNC pot fi contro-
late cu Klaes CAM - indiferent de sistemul 
de prindere. Programele CNC sunt create în 
mod automat pe baza presetărilor și pot fi 
modificate manual.

Pentru fiecare tip de prelucrare, se pot face 
setări pentru agregat, unealta selectată, 
fazele de pornire și de oprire și alți parametri 
specifici prelucrării.

Klaes CAM este soluția perfectă pentru a 
obține o calitate echivalentă a datelor de 
pe mașină cu calitatea ridicată a datelor 
din programul de construcție a ferestrelor 
Klaes.

Peste 20 de ani de know-how au fost  
implicați în dezvoltarea sa.



Totul dintr-o singură sursă

Proiectarea completă a ferestrelor, procesarea datelor 
și transferul de date către mașină sunt livrate în 
siguranță și fără probleme de comunicare de la o 
singură sursă.

Experiență de 3000 de ori

Beneficiați de o experiență vastă cu 3000 de mașini 
controlate și de 20 de ani de know-how CAD/CAM.

Producție rapidă

Conectarea software-ului de proiectare a ferestrelor 
Klaes cu Klaes CAM simplifică și accelerează 
configurarea controlului mașinii.

Calitate înaltă de fabricație  

Metodele speciale de frezare garantează  
un proces de producție de înaltă calitate și  
optimizează producția.

Setările sunt ușor de modificat

Interfața prietenoasă cu utilizatorul face ca  
software-ul să fie ușor de utilizat.

Proceduri diferite

Procesele ușor de selectat, cum ar fi pre-frezarea, 
avansul în funcție de material sau înclinarea frezelor 
la capătul piesei, asigură cea mai bună calitate. 

Vizualizare perfectă

Operațiile de prelucrare sunt afișate grafic pe ecran 
și pot fi modificate manual. Produsele sunt afișate în 
vizualizare 3D reală (simularea îndepărtării materialu-
lui este opțională).

Conexiune compatibilă

Integrarea cu toate sistemele CNC comune  
asigură un flux de lucru continuu.  

Calcul automat al poziției de prindere

Pozițiile de prindere sunt calculate automat pe baza 
operațiunilor de prelucrare și a geometriei sculelor și 
pot fi, de asemenea, editate manual.
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AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
Klaes CAM - soluția perfectă pentru producerea rapidă și optimă  
a modelelor din programul Klaes de construcție a ferestrelor  
cu mașina dumneavoastră CNC.


