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Integrált CAD/CAM/CAE rendszer 
szerszám gyártók részére

Egyedülálló szoftvermegoldásunk segítségével egyszerű-
en, gyorsan és hatékonyan oldhatja meg a szerszámgyártás 
teljes folyamatát mind a fröccsöntés, mind a lemezalakítás 
területén. Mindezt egyetlen felhasználói felületen, köztes 
fájlformátumok és az ebből fakadó adatvesztések és fordí-
tási hibák nélkül.  

A Visi elismerten az egyike a világ piacvezető CAD/CAM 
szoftver megoldásainak, melyeket a fröccsöntő és lemeza-
lakító szerszámok gyártásával foglalkozó ipari szegmens szá-
mára fejlesztettek ki. A program egyedülálló alkalmazások 
kombinációja, mely magában foglalja a teljes körű drótváz-, 
felület- és testalapú modellezést, a korszerű 2D-s, 3D-s, va-
lamint 5D-s megmunkálási stratégiákat a nagysebességű 
üzemmód támogatásával. A szoftverben ezen felül számos 
iparág-specifikus alkalmazás található meg, melyek segítsé-
gével a szerszámok tervezése páratlan szintre emelhető. A 
program segítségével egyetlen fájlban tárolhatja a projekt-
tel kapcsolatos valamennyi modelljét, rajzait, szerszámpá-
lyáit és a gyártás számára fontos információkat.

Adatbeolvasás, adatcsere

A program, a széles körű CAD interfésznek köszönhetően, 
képes az iparban használt különféle CAD formátumok fo-
gadására és kezelésére. A legelterjedtebb tervezőszoftverek 
natív fájljai  közvetlenül importálhatóak. Így a Solid Edge®, 
SolidWorks®, Autodesk Inventor®, Pro/ENGINEER®, Unig-
raphics, Catia V4 és V5 fájlok adatvesztés és fordítási hiba 
nélkül használhatóak.

A rendszer képes kezelni a köztes fájlformátumokat is, mint 
például: IGES, STEP, DXF, DWG, VDA, STL, PLY, ACIS, Paraso-
lid® és JT Open. A partnerekkel történő kommunikációhoz 
a programban található modellek és rajzok kimenthetőek 
valamennyi köztes formátumba, illetve a 3D-s adatok natív 
Catia V5 alkatrészfájlként is exportálhatóak.



Modellezés kötöttségek nélkül

A Visi modellező része az ipari felhasználásban már ál-
talánosnak mondható Parasolid® keretrendszerre épül, 
ami – ötvözve a Vero által fejlesztett felületi technológi-
ákkal – egy igazán erőteljes megoldást eredményez. Ezzel 
a gyakorlati felhasználásban szükséges tervezési lépések, 
modelljavítások és módosítások könnyűszerrel elvégez-
hetővé válnak, akár komplex geometriával rendelkező, 
nagyméretű modellek esetén is. A program kihasználja 
a 64-bites architektúrában rejlő lehetőségeket, aminek 
segítségével egyszerre hatalmas méretű adathalmaz tölt-
hető be a memóriába, továbbá a 32-bites rendszereken 
percekig tartó számítások így másodpercek alatt elvégez-
hetővé válhatnak.

A modellezés során rugalmasan és közvetlenül szerkeszt-
hetőek a test alakelemei. Továbbá menet közben a fel-
használó bármikor szabadon dönthet, hogy az aktuális 
lépést felület vagy test alapon készíti-e el a hibrid mo-
dellezésnek köszönhetően. Így a nagyméretű és komplex 
modellekkel végzett munkák hatékonyan és professzioná-
lis szinten végezhetőek el.

Egyedülálló felületmodellezési eszközök

Legyen szó hiányzó felületek újramodellezéséről vagy egy 
komplex formafelület létrehozásáról, a Visi számos felü-
letmodellezési parancsával könnyedén megvalósíthatja 
a kívánt eredményt. A program a bemenő adatok alap-
ján, automatikusan képes meghatározni a szóba jöhető 
generálási módszereket, illetve az optimális megoldást, 
amivel néhány kattintásra redukálhatja a legkomplexebb 
geometria létrehozását is.

Részletes modellanalízis

A beolvasott és a programban készített 3D-s geometriák 
teljes körű vizsgálata elvégezhető, aminek segítségével már 
a folyamat elején kiszűrhetőek a szerszámtervezés és a 
megmunkálás szempontjából kritikus részek:

A módosított modell összehasonlítható egy, az előző 
állapotot tükröző modellel.

A falferdeség-vizsgálat segítségével lehetőség van tar-
tományok szerinti osztályozásra, illetve az alámetszett 
vagy falferdeség nélküli felületcsoportok meghatáro-
zására.

A görbületi vizsgálat segítségével elemezhetőek a mo-
dellen található felületek görbületei vagy sugarai.

Az anyagvastagság-vizsgálat segítségével elemezhető 
az egyenletlen falvastagság.

Lokalizálhatóak a felületi hibák, a duplikált felüle-
tek, az indokolatlanul magas fájlméret okai, a kis 
kiterjedésű felületek, valamint a felületek között 
található rések.
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Ne a szerszámház készítésével töltse értékes idejét

Egy testre szabható, egyszerű és parametrikus felületen vá-
laszthatja ki szerszámháza fő elemeit az ehhez tartozó főbb 
normáliákkal együtt, a megadott gyártó katalógusa alapján. 
A kiválasztott összeállítás általánosan vagy elemenként  is 
parametrikusan módosítható vagy cserélhető, mindemel-
lett asszociatívan kezelve a kapcsolódó alkatrészeket. Az 
összeállítás kiegészíthető akár újabb elemekkel a kívánt 
eredmény elérésének érdekében.

Használjon szabványos elemeket, mint egy építőkockát

A világ összes neves normáliagyártója egyetlen katalógusba 
integrálva megtalálható a rendszeren belül. A kiválasztott 
elemek tartalmazzák a beépítéshez szükséges csatlakozó 
felületek kialakításait a gyártók ajánlásai alapján, melyeket 
a program verzióváltásai folyamatosan karbantartanak.

Hatékony fröccsöntőszerszám-tervezés

A Visi célmegoldásaival jelentős időmegtakarításokat érhet 
el. A program filozófiája és lehetőségei a felhasználókkal 
szoros együttműködésben kerültek kialakításra. Az alkal-
mazandó lépések jól tükrözik a tervezési folyamatot, így a 
program már rövid idő alatt is könnyen és magas szinten 
elsajátítható.

Osztógörbe- és osztófelületkészítés készítés percek alatt

Az osztás elkészítése a fröccsöntőszerszám tervezésének 
egyik legnehezebb és legidőigényesebb lépése. A Visiben 
dinamikusan készítheti el és szerkesztheti az osztógörbéket 
és -felületeket; ezek eredménye animált nézetben is megte-
kinthető a nyitási irányoknak megfelelően.

Formabetétek egyetlen kattintással

Az elkészített osztás után automatikusan elkészítheti a for-
mabetétek testmodelljeit.

Interaktív hűtőkör és beömlés tervezése

Interaktív felhasználói felületen készítheti el a szerszámhoz 
szükséges elosztócsatornákat, beömlő gátakat, valamint 
temperáló köröket. Ez utóbbi esetben a szabványos csatla-
kozó-, záró- és terelőelemeket is kiválaszthatja.

Fészkek kiosztása

A többfészkes vagy a tükrözött alkatrészek szerszámai asszo-
ciatív módon kezelhetőek, így bármelyik fészek formabetét-
jét módosítja, a változás tovább öröklődik a többi pozíciónál 
is, beleértve a szabványos elemek hozzáadását vagy a to-
vábbi betétezéseket.



Alakítási fázisok “lépésről lépésre”

Készítse el a termék modelljéből kiindulva az egyes alakítá-
si lépéseket. A modell analizálása után az egyszerű lineáris 
hajlításokat a rendszer képes automatikusan felismerni és 
használni. A komplex, térbeli ív mentén történő hajlítások, 
illetve a mélyhúzás jellegű geometriák lépései pedig manu-
ális módon megadhatóak.

Készítsen terítéket tetszőleges kiindulási állapothoz

A kezdő lépés meghatározása után készítsen terítéket a 
szükséges lemezméret meghatározásához a beépített vé-
geselemes algoritmus alapján.

Precíz sávterv

Egy parancs segítségével könnyedén elkészítheti a lemeza-
lakító sorozatszerszámok tervezéséhez szükséges sávtervet. 
A sávterv tartalmazhat többféle alkatrészt is. Optimalizálja 
a darabok elhelyezkedését a sávon belül a hulladékanyag 
minimalizálásához. A sáv tervezése során a kivágó bélyegek 
elemi geometriái is meghatározhatóak, melyek átadhatóak 
a további szerszámtervezési folyamatok számára.

Szerszámterv sablonok alapján

Egy felhasználóbarát felületen csoportosítva hozhatja lét-
re a szerszámelemeket. A szabványos elemek szintén  a 
parametrikus katalógusból emelhetőek be. A létrehozott 
konstrukciókat elmentheti parametrikus sablonként a szab-
ványos elemekkel együtt.

Gyártáshelyes alkatrészek

A szerszám kivágó és alakadó elemeit, valamint a különböző 
lapokat könnyedén tervezheti meg a beépített utasítások 
segítségével, szem előtt tartva és kihasználva a gyártási kör-
nyezet adottságait.

Fröccsöntési szimuláció

Végezzen egy egyszerű és gyors analízist a szerszámterve-
zés előtt az ideális meglövési pont megtalálásához vagy a 
kritikus zónák feltárásához. Ha szükséges, készítsen optima-
lizációt a teljes szerszámmal, beleértve a hőtani és defor-
mációs elemzéseket is, hogy a gyártandó alkatrész minőségi 
követelményeit már az első szerszámpróbán biztosítsa.

Elektródatervezés

A nehezen megmunkálható helyekre tervezzen tömbös 
szikraforgácsoló elektródát a külön erre a célra fejlesztett 
modul segítségével. A létrehozott elektródák különböző 
gyártási információkkal láthatóak el, valamint a szükséges 
kísérő dokumentációk is könnyűszerrel előállíthatóak. Meg-
találja továbbá az ipari felhasználásban legelterjedtebb 
befogókat is, így a szimuláció segítségével még a virtuális 
környezetben elkerülhetőek a költséges ütközések.

Hatékony lemezalakítószerszám-tervezés

Legyen szó egylépéses vagy sorozatszerszámról, a Visi meg-
bízható és hatékony eszköz a tervezéshez. A folyamat főbb 
lépései egyszerűen és rövid idő alatt elkészíthetőek, amivel 
akár felére csökkentheti a tervezési fázist.

Korrigálható késztermék

Legyen szó akár egy lemezalkatrész visszarugózásáról vagy 
egy fröccsöntött darab vetemedéséről, a Visiben végre-
hajthatja a modellek optimalizálását a mérési vagy a véges 
elemes eredmények alapján, lokális változásokra vonatkoz-
tatva, de a termék teljes egészére elvégezve.
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Produktív CAM marási megoldások

Tegyen eleget a precíz felületek magas minőségi köve-
telményeinek a Visiben található kifinomult CAM meg-
oldásokkal, legyen szó akár egy egyszerű alakzatokból 
felépülő komplex szerszámlapról vagy egy 5-tengelyes 
megmunkálást igénylő formabetétről. A Vero által fejlesz-
tett innovatív ciklusoknak köszönhetően:

Könnyedén automatizálhatja a 2-2,5D alaksajátossá-
gok megmunkálásait.

A több esetben is bizonyított hullámforma nagyoló 
stratégiával radikálisan csökkentheti a nagy mennyi-
ségű anyagleválasztások idejeit.

Kiváló minőségű szerszámpályákat készíthet a bonyo-
lult felületek simításához.

Játsznyi könnyedséggel használhatja ki a több tenge-
lyes gépeiben rejlő lehetőségeket a nehezen hozzáfér-
hető helyek megmunkálásánál vagy egy 3-tengelyes 
szerszámpálya ütközés mentessé tételéhez az adott 
szerszámmal.

A szerszámgyártásban felmerülő egyedi igényekhez 
(pl.: a mély üregekhez, a borda jellegű elektródákhoz  
vagy  a maradéksimításokhoz) használja a speciális  
megmunkálási megoldásokat.

Megbízható CAM huzalszikra megoldások

A Visi PEPS modullal könnyedén készítheti el 2- vagy 4-ten-
gelyes huzalpályáit közvetlenül a testmodellt felhasználva. 
A csomag számos szerszámgépgyártó technológiai adatbá-
zisával és beállítási lehetőséggel rendelkezik.

Gyártási dokumentumok készítése

Minden, a gyártási környezet számára kulcsfontosságú in-
formáció  (műhelyrajzok, elektródalista, beállási rajzok, mű-
veleti utasítások, szemléltető axonometrikus ábrák stb.) pár 
kattintással kinyerhető a programból.



Felhasználói vélemények a Visiről

„Szeretjük a Visit, mert a szoftver működése megegyezik azzal a folyamattal, ahogyan a szerszámgyártók 
gondolkodnak. Ez teszi a programot könnyen elsajátíthatóvá és könnyen integrálhatóvá.”

Manfred Deifel  ̶  Rafi GmbH & Co. KG

„A program használata bizonyíthatóan egyszerű. A bevezetéstől számított két héten belül magasabb 
hatékonyságot értünk el, mint az előző rendszerünkkel három hónap után.”

Thomas Härdt  ̶  Kummer GmbH & Co. KG

„A Visi a szerszámgyártóknak készült, és nincs jobb termék a piacon.”

Mario Kioscha  ̶  Maschinen & Formenbau Leinetal MFL GmbH

„A Visi megismerése előtt egy nagyméretű lemezalakító szerszám elkészítése 8-10 hetet vett igénybe. Az 
első szerszámot, amit a Visi segítségével készítettünk el, 4 hét alatt át tudtuk adni a megrendelőnknek. 
Nincs kétségünk afelől, hogy a szoftver hatalmas előnyt biztosít számunkra a piaci versenyben.”

Declan Ward  ̶  Irish Pressings
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