
Klaes CAM 3D
 pentru verande și fațade din lemn / lemn-aluminiu

Controlați mașinile CNC pentru lemn direct din Klaes 3D

Klaes CAM face acest lucru posibil! Există 
doar trei componente: Mașină, scule și UN 
software. Această nouă dezvoltare simplifică 
enorm procesele.

TOTUL DINTR-O SINGURĂ SURSĂ  

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.

Aproape toate mașinile CNC pentru lemn 
sunt controlate, indiferent de tipul, sistemul 
de prindere sau de sistemul de aspirare. 
Programele mașinilor cu comandă numerică 
sunt create automat pe baza unei prese-
tatări și pot fi modificate manual. Pentru 
fiecare tip de prelucrare, se pot face setări 
pentru agregat, scula utilizată, fazele de 
pornire și oprire, precum și alți parametri 
specifici lucrării.

Klaes CAM este soluția perfectă pentru 
a obține o calitate la fel de ridicată a 
produsului pe o mașină CNC cu calitatea 
ridicată a datelor din proiectele Klaes 3D 
pentru verande și fațade.
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Calitate înaltă de fabricație 

Etapele de lucru parțiale garantează un proces de 
producție de înaltă calitate și optimizează producția. 
De exemplu, pre-găurirea sau pre-tăierea pot evita 
ruperea muchiilor în buzunarele de îmbinare.

Viteză maximă

Căile de deplasare ideale și ratele de avans care sunt 
adaptate la tipul de lemn asigură o calitate maximă la 
o viteză maximă posibilă de operare.

Calcul automat al poziției de prindere

Pozițiile de prindere și de aspirare sunt calculate 
automat pe baza geometriei de prelucrare, a agre-
gatului și a sculei. Acestea pot fi, de asemenea, 
modificate manual.

Afișare grafică perfectă

Poziționările sunt afișate grafic pe ecran și pot fi  
modificate manual de către utilizator. Produsele  
sunt afișate într-o vizualizare 3D fidelă.

Implementare optimă

Proiectele din Klaes 3D sunt implementate în mod 
optim pe mașina dumneavoastră CNC pentru a  
garanta un flux de lucru continuu.

Conexiune compatibilă

Klaes CAM permite conectarea la toate mașinile CNC 
de prelucrare a lemnului, indiferent de tipul, sistemul 
de prindere sau de sistemul aspirare. 

Totul dintr-o singură sursă

Toate datele, prelucrarea și transferul la utilaj sunt 
furnizate în siguranță și fără probleme de comunicare 
de la o singură sursă.

AVANTAJELE DUMNEAVOASTRĂ
Klaes CAM - soluția perfectă pentru realizarea rapidă și optimă a construcțiilor 
din Klaes 3D cu ajutorul mașinii dumneavoastră CNC pentru lemn.


