
Staircon CAM 5+ produkcja zautomatyzowana 

Pełna kontrola nad Twoją produkcją CNC - w jednym widoku

Dopasowane  oprogramowanie  CAM  do  automatyzacji  produkcji  CNC.  Przeprowadziliśmy
udane instalacje dla wszystkich głównych marek maszyn CNC dla przemysłu drzewnego. Możliwość
dostosowania systemu CAM firmy Staircon do metod produkcji jest jednym z kluczy do osiągnięcia
wielkiego  sukcesu.  Po  wstępnej  konfiguracji  oprogramowania  i  instalacji,  codzienna  praca  jest
wykonywana w jednym widoku, pokazującym wszystko od wstępnego projektu do gotowego pliku
CNC. Symulacja ścieżek narzędzi I kodu CNC wizualizowanego w 3D zapewnia dobre zrozumienie tego,
co wygenerowany program CNC będzie wykonywał.

Możliwe jest śledzenie i analizowanie wielu punktów interwencyjnych, tak szczegółowych jak
w przypadku poszczególnych punktów współrzędnych. Wiele plików produkcyjnych Staircon może być
przetwarzanych jednocześnie, oferując korzyści z przetwarzania detali z kilku projektów w tym samym
czasie i optymalizacji układu stołu dla detali. System może być skonfigurowany tak, aby uruchamiał
kilka  maszyn  i  rozdzielał  między  nie  detale  schodów  zgodnie  z  ustalonymi  zasadami.  Raporty
informacyjne oferują pomoc operatorom. Można wygenerować plik i użyć czytnika kodów kreskowych
do  pobrania  programów  laserowych  lub  CNC  (funkcjonalność  może  się  różnić  ze  względu  na
ograniczenia maszyny).  Staircon CAM jest oferowany z modułem dodatkowym edycji  bazy danych
który umożliwia dostęp do bazy danych Staircon.



Korzyści z projektowania

Oczywiście, Staircon CAM 5+ posiada wszystkie cechy projektowe reszty rodziny oprogramowania
Staircon: Schody są projektowane w trzech widokach; widok z planu, widok z boku i widok 3D. Wizualizacja
w 3D daje pełne zrozumienie tego, jak będą wyglądały gotowe schody. Można również wizualizować ściany,
okna,  drzwi  itp.  Dla  klienta  końcowego  możemy  łatwo  przedstawić  różne  alternatywy  projektowe,  na
przykład materiał i wykończenie. Widok planu jest zazwyczaj używany do projektowania kształtu schodów,
otworu  i  ścian.  Wymiarowanie  może  być  wykonywane  automatycznie  i/lub  ręcznie.  

Zgodność  schodów  z  wybranymi  przepisami  budowlanymi  (wysokość  stopnia  itp.)  jest  łatwo
sprawdzalna.  Dokumentacja  może  zostać  wygenerowana  z  właściwościami  projektu,  jak  również  z
rysunkami w rzucie,  z boku i  w widoku 3D. Instrukcje z predefiniowanymi kształtami schodów służą do
szybkiego rysowania najczęściej spotykanych klatek schodowych. Staircon pozwala również na modyfikację
do  dowolnego  kształtu,  dając  użytkownikowi  duży  zakres  możliwości  projektowych.  Balustrady,  otwory
stropowe i ściany mogą być również tworzone z elastycznym projektowaniem. Nie ma ograniczeń co do
ilości  schodów,  pięter  czy  klatek  schodowych,  które  można  zaprojektować  w  jednym  projekcie

Przygotowanie do pracy za naciśnięciem przycisku

W Staircon CAD przygotowanie pracy odbywa się w sposób efektywny i  dobrze skoordynowany.
Szczegóły schodów są przetwarzane na dane produkcyjne z optymalizacją materiału.  Dane te mogą być
drukowane jako skalowane rysunki produkcyjne i/lub zestawienia materiałów, które są wykorzystywane do
przygotowania  materiału  lub  jako  lista  kontrolna  na  hali  produkcyjnej.  Następnie  za  pomocą  jednego
przycisku  generowany  jest  kod  dla  elementów,  które  mają  być  obrabiane  na  maszynie  CNC



Obróbki dostępne z Staircon CAM 5+:

 Wiercenia I kieszenie z automatycznym wyborem narzędzia 

 Kieszenie stopni I podstopni w 3 lub 4 osiach 

 Konturowanie i profilowanie z ogólną funkcją rozpoznawania łuku do łuku wyjściowego (G2/G3)

 Wiercenia spiralne i interpolacyjne

 Piłowanie

 Wiercenia pod kątem i kieszenie pionowe

 Frezowanie

 Czopowania 5-osiowe

 Wiercenia 5-osiowe

 Gięte policzki I poręcze  

 Produkcja podstopni w kształcie Z ( również z użyciem piły ) 

Funkcjonalność może róznić się z powodu ograniczeń maszyny 

Przykłady cech konstrukcyjnych:

 Swobodny kształt otworu stropowego I ścian 

 Dowolny kształt schodów I balustrad 

 Balustrady szklane

 Wykładzina na stopniu

 Zagięta przednia krawędź stopnia

 Stopień blokowy w dowolnym kształcie 

 Słupy okrągłe

 Schody spiralne

 Schody gięte

 Schody okrągłe 
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