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DCAMCUT 
W pełni zintegrowane środowisko CAD 
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DCAMCUT runs totaly surfacebased 

 
 Never more creating intersections or creating projections of edgecurves 

 Never more extending surfaces by hand 

 Never more creating synchronization lines 

 

Play Video 
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Import plików neutralnych z różnych środowisk CAD 

Oprócz standardowych interfejsów DCAM CUT oferuje własny interfejs CAD. 

Zatem import danych rodzimych plików może zaoferować wiele zalet w dalszym 

procesie. 

 DWG (*.dwg) 

 DXF (*.dxf) 

 IGES (*.igs;*iges) 

 STEP AP203/214(*.step;*.stp) 

 ACIS (*.sat) 

 Inventor Part (*.ipt) 

 Inventor Assembly (*.asm;*.asm.*;*.xas) 

 Parasolid (*.x_t;*.x_b;*.xmt_txt;*.xmt_bin) 

 ProE/Creo Part (*.prt;*.prt.*;*.xpr) 

 ProE/Creo Assembly (*.asm;*.asm.*;*.xas) 

 Rhino (*.3dm) 

 Solid Edge Part (*.par:*.psm) 

 Solid Edge Assembly (*.asm) 

 SolidWorks (*.prt;*.sldprt;*.asm;*.sldasm;*.drw;*.slddrw) 

 Unigraphics/NX (*.prt) 

 VDAFS (*.vda) 

 VRML (*.wrl) 

 STL (*.stl) 

 Adobe Photoshop Files (*.psd) 

 Adobe Illustrator Files (*.ai) 

 CADKEY (*.prt;*.bdf;*.idb) 

 CATIA Graphics (*.cgr) 

4 



Za pomocą funkcji rozpoznawania konturów, kontury mogą być wstępnie wybrane. 

Niezależnie od koloru lub kształtu funkcja rozpoznawania konturów pomaga definiować 

kontur w całym procesie. 

Zatem DCAM CUT generuje tylko to, co jest potrzebne. 

Wpół i w pełni automatyczne rozpoznawanie cech  
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Templates speed up your process 

All machining operations can be stored, cataloged and reused at any time.  

The programming effort is reduced considerably and minimizes manual errors. 

Play Video 

6 



…Geometria, harmonogram i program! 

Ważne rzeczy zawsze  w centrum uwagi 

Zintegrowane wyświetlacze NC, sekwencyjny harmonogram oraz graficzne  

zobrazowanie ścieżki narzędzia wyznaczają odpowiedni kod maszynowy  

w programie NC. 
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Always up to date with model-associative EDM-Technology 

DCAMCUT detects model-changes fully or semi-automatically and calculates 

the new tool-path.  

Play Video 
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Wysoce zoptymalizowana obróbka zgrubna 2D - Cykle 

Częściowa kieszeń: 

Kieszeń z wyspą: 
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4-Axis pocketing-cycles 

The 4-axis roughing-cycle saves time and money. While in the past, employees were forced to 

remove the remaining material during weekends or at night, these steps can be saved by the 

4-axis roughing-cycle. DCAMCUT offers following options: 

 

• 4-axis-pocketing by successive offsets 

• 4-axis-pocketing by cylindrical core-area 

• 4-axis-pocketing with islands 

• 4-axis-pocketing partial, automatically or by user-defined-regions 

 

Play Video 
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Zintegrowana baza technologii 

W pełni zintegrowana baz technologii to zminimalizowanie dodatkowej pracy na maszynie. 
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Rozpocznij łatwą pracę z kreatorem 

Te narzędzie poprowadzi  kolejno użytkownika przez wszystkie kroki niezbędne do 

wykonania technologii i kodu NC.  
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the FUTURE in Wire - EDM 

 Time savings through full use of all possibilities 

of wire EDM machines with rotary / tilting tables. 

 Components can be machined simultaneously or  by 

multi-plane-operation 

 Exact positioning, synchronization and 

component machining at a constant rotation 

 Reducing downtime and increasing the 

machining precision 

Play Video 
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Premium Solutions Polska 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 

 

 

Centrala w Warszawie: 

al. Krakowska 271 
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F: + 48 22 257 21 00 
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