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List od Prezesa
Dziękujemy za wybór oprogramowania
SigmaNEST, jako rozwiązania dla Twojej
firmy. Kultura korporacyjna SigmaTEK
bazuje na integralności, zaufaniu,
współpracy, komunikacji oraz pasji
w dążeniu do perfekcji. Działalność
naszej firmy opiera się na silnym zespole,
który nieustannie stara się realizować
wymienione wyżej wartości.
Koncentrujemy się na dostarczaniu
naszym Klientom najwyższej jakości
produktów, zapewniając im przy tym
znakomitą obsługę. Wszystko inne jest
bez znaczenia.
Jasno wyznaczone cele oraz ciągłe
doskonalenie własnych umiejętności,
dzięki
wewnętrznym
szkoleniom,
pozwoliły nam na zbudowanie jednego
z najsilniejszych zespołów tworzących
oprogramowanie dla branży metalowej.
Dodając do tego możliwości, jakie
dają
najnowocześniejsze systemy
i procesy, SigmaTEK bez wątpienia
sprosta wszystkim stawianym przez nie
wymaganiom.
To zaszczyt dla nas przyczynić się do
rozwoju Twojej firmy. Znajdziesz w nas
zaangażowanego partnera na każdym
etapie Twojego działania.

Ben TerreBlanche
Prezes i Dyrektor Generalny
SigmaTEK
(513) 674-0005 (Biuro)
(513) 314-2177 (Kom)
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ŚWIATOWY LIDER W DZIEDZINIE
OPROGRAMOWANIA CAD/CAM
DLA CIĘCIA ORAZ WYKRAWANIA
SigmaNEST bez wątpienia zapewnia najlepszą technologię nestingu w branży. Najistotniejszym elementem,
świadczącym o wyższości SigmaNEST nad innymi tego typu programami, jest opatentowany silnik nestingu.
Jest on nieustannie doskonalony przez zespół matematyków oraz inżynierów SigmaTEK, uważanych za liderów
w dziedzinie optymalizacji wykorzystania materiału w produkcji. Oprogramowanie SigmaNEST może być użyte przez
praktycznie każdą gałąź przemysłu. Jeśli Ty możesz coś wyciąć lub wykrawać – my możemy to rozmieścić. SigmaNEST
może być wykorzystywana z każdym typem maszyny. Jej zakup, to ekonomiczne
rozwiązanie, które w elastyczny sposób dostosuje się do Twoich potrzeb.
Dzięki SigmaNEST zaoszczędzisz na materiale oraz sile roboczej, nie rezygnując
jednocześnie z wysokiej jakości. Integracja z najbardziej popularnymi
programami CAD i NC, prosty interfejs oraz najlepsze wsparcie techniczne
dla Klienta - to powody, dla których SigmaNEST jest przemysłowym liderem
z ponad 9 000 systemów zainstalowanych na całym świecie.
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Klienci
Produkcja i Montaż
Maszyn i Urządzeń
(m.in. maszyny i sprzęt
dla górnictwa)
Becker-Warkop Sp. z o.o.
FUD S.A.
HYDROMEL S.A.
Mine Master Sp. z o.o.
TAGOR S.A.
Urządzenia i Konstrukcje S.A.
ZUGIL S.A.

Przemysł Budowlany
i Rolniczy
Bucyrus
Caterpillar Poland
John Deere
Komatsu Shearing
Woods Equipment
POMAROL S.A.
MISTA Sp z o.o.

Przemysł Transportowy
i Zbrojeniowy
Boeing
Cessna
Northrup Grumman

Przemysł Stalowy
Alro Metals
Arcelor Mittal Italia
Castle Metals
Farwest Steel
Macsteel
Metals USA
Murray Group
O’Neal Steel
Ryerson Steel
Rolled Alloys
Russel Metals
Service Steel
West Central Steel
WOBI-STAL Sp. z o.o.
ZKS FERRUM S.A.
MONTAN STAL Sp. z o.o.
Mostostal Kraków S.A.
Mostostal Zabrze S.A.
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Materiał

Oszczędzaj więcej, tracąc mniej

Ruch
Wydajność dzięki optymalizacji ruchu

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ
Łatwy do nauki, prosty w użyciu

ZARZĄDZANIE
Inteligentna integracja danych

Maszyny

Elastyczność obsługi
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WYKORZYSTANIE MATERIAŁU
Jak wiadomo, koszt materiału zajmuje pierwsze miejsce w kosztach produkcji.
Zaawansowany, automatyczny rozkład SigmaNEST pozwoli Ci na bardziej efektywne
wykorzystanie surowców, przy minimalnych stratach. Dzięki SigmaNEST będziesz
zużywał mniej materiału, nie zmniejszając przy tym mocy produkcyjnej firmy. Tym
samym zmniejszysz koszt przypadający na wytworzenie pojedynczej części i polepszysz
ogólny wskaźnik produktywności. Zarządzanie całym magazynem materiału, ułatwia
rozmieszczanie detali na arkuszach odpadowych, przez co znacznie usprawnia ogólną
redukcję zapasów. Rozkładanie części wewnątrz innych, większych elementów,
zmniejsza natomiast koszt prostokątny produkcji pojedynczej części.

Szybkość

Rozkład na arkuszach
odpadowych:
Układanie części na
resztkach materiału
pozostałych z
poprzedniego cięcia.

Dział ds. Badań i Rozwoju w firmie SigmaTEK rozwinął najszybszy, najbardziej
zaawansowany i najbardziej wydajny silnik rozkładu, jaki jest obecnie dostępny
na rynku. SigmaNEST jest w stanie skalkulować, jakie rozmiary arkuszy użyte
w zadaniu, zapewnią najlepsze wykorzystanie materiału, pozwalając Ci na
zamówienie najbardziej odpowiednich arkuszy.

Funkcjonalność
SigmaNEST w znaczący sposób upraszcza i automatyzuje wykonywanie
skomplikowanych zadań rozkładu oraz cięcia. Jest to idealne narzędzie, które
poprawi Twoją pozycję w dzisiejszym, tak bardzo konkurencyjnym, środowisku
przemysłowym.

Wpływ na wydajność:
Automatyczne cięcie
ciągłe (Automatic
Continuous Cutting)
redukuje czas cyklu
pracy maszyny oraz
wydłuża żywotność
dyszy.

SigmaNEST optymalizuje rozkłady umożliwiając:
• Cięcie na wspólną linię dla przecinarek, wykrawarek oraz gilotyn
• Ukosowanie
• Cięcie wieloma palnikami ze zmienną liczbą i rozstawem palników
• Continuous Nesting™ i automatyzację produkcji
• Optymalizację dostaw

4

Oszczędzaj więcej,
tracąc mniej

Zalety SigmaNEST:
Potężny opatentowany silnik
nestingu:
DynaPack to zestaw równoważący rozkładanie,
rozmieszczanie
ciągłe,
zagnieżdzające
oraz statyczne dla produkcji just-in-time,
przy utrzymaniu
zapotrzebowania na hali
produkcyjnej.
AutoDynamic to rozkład
dla wykrawania
minimalizujący liczbę zmian narzędzia oraz
przezbrajania głowicy.
Convergent to rozkład dla najnowszych
technologii, optymalizujący rozmieszczenie na
wielu arkuszach
SuperNest2 to rozkład
materiału w kręgach

dla

kompozytów,

Nesting zwiększający
produktywność
•• Rozmieszczanie zleceń produkcyjnych
•• Łączenie oraz wstrzymywanie zleceń
•• Selektywne
rozpatrywanie
włóknistości
materiału
zapewniające
odpowiednią
powtarzalność
i
dokładność
detali
wykonywanych na prasach krawędziowych
•• Część wypełniająca bazująca na metodzie
Kanban

Rozkład dla maszyn
zaawansowanych
•• Rozmieszczanie wokół i pod zaciskami
•• Przepozycjonowanie
•• Ukosowanie
•• Wiele procesów
•• Zmiany ustawień narzędzia wykrawającego
vs równoważenie wydajności rozmieszczenia
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Redukcja
czasu

Poprzez odpowiednią
optymalizację ścieżek
cięcia, przebić oraz innych
czasochłonnych czynników
procesu cięcia, SigmaNEST
może zwiększyć wydajność
maszyny, minimalizując
czas cyklu cięcia, przy
jednoczesnym zachowaniu
jakości wykonywanych
detali.

Nozzle Saver™
Technologia SigmaNEST Nozzle
Saver umożliwia użytkownikowi
maksymalne wykorzystanie
materiałów eksploatacyjnych
Pierce: Punkt początkowy, w którym
maszyna tnąc penetruje materiał.
Przebicia z czasem uszkadzają
dyszę, skracając jej czas pracy.
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• W
 olniejsze zużycie dysz, dzięki
eliminacji przebić
• Tnij szybciej, dzięki Smart NC
• Doskonała jakość cięcia

OPTYMALIZACJA RUCHU
Optymalna ścieżka palenia
redukująca czas cyklu pracy
maszyny
• Cięcie na wspólną linię
• Ciągłe cięcie
• Automatyczne cięcie łańcuchowe
• Optymalna kontrola posuwu
• Kierunek oraz kolejność cięcia
• M
 aksymalna liczba palników pracujących
jednocześnie
• Kolejność cięcia dla minimalnej ilości ruchów
• S
 ortowanie wielu procesów dla minimalizacji liczby
zmian narzędzia

Planowanie ruchu,
zwiększające jakość ciętych
detali
SigmaNEST tworzy części o najwyższej dokładności,
dzięki zaawansowanym funkcjom NC, spełniającym
wymagania, stawiane przez wszystkie obsługiwane
maszyny oraz typy materiałów.
• Z
 mień parametry cięcia dla części, aby
zminimalizować czas produkcji, przy jednoczesnym
zachowaniu znakomitej jakości cięcia. Jest to
szczególnie przydatne, przy używaniu przecinarek
laserowych oraz wodnych
• M
 inimalizacja odkształceń, powodowanych
wpływem ciepła
• Właściwa jakość krawędzi

• K
 olejność uderzeń wykrawarki minimalizująca czas
cyklu pracy maszyny

• Wybór jakości dla procesu cięcia wodnego

• Programowanie wielu głowic

• K
 olejność uderzeń wykrawarki, zapewniająca
stabilność materiału

• Z
 achowanie ostrych naroży z opcją dokładnego
zatrzymania
• Minimalizacja odkształceń cieplnych
• P
 ostprocesor o otwartej architekturze, generujący
zwarty kod
• R
 uchy szybkie w dolnym położeniu głowicy
z automatycznym unikaniem części

• Wybór jakości dla procesu cięcia laserowego

• Automatyczne nitowanie dla routerów
• A
 utomatyczne stabilizowanie stołów próżniowych
dla routerów
• Automatyczne dodawanie i usuwanie mikro-złączy
• A
 utomatyczna strategia umieszczania wejść,
zapewniająca jakość części
• Unikanie odkształceń cieplnych

Planowanie ruchu,
wydłużające żywotność
narzędzia
• Wstępne wiercenie oraz przebijanie
• A
 utomatycznie cięcie z mostkami, które pozwala
na ciągłe cięcie części z pojedynczego przebicia

• J akość cięcia w pełni definiowalna przez
użytkownika
• Automatyczny ramping mocy
• Baza danych z technologią cięcia
• Specjalne wejścia, definiowane przez użytkownika
• A
 utomatyczne postoje i dokładne zatrzymania
maszyny

• Płynna zmiana głębokości narzędzia
• Symetryczne ładowanie narzędzi
• E
 liminacja punktów przebić, wydłużająca
żywotność dyszy
• Redukcja przebić dzięki iPierce™
• Wstępne przebicie
• Automatyczne cięcie łańcuchowe oraz mostki
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Łatwy do przyswojenia,
											 prosty w użyciu
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ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ
SigmaNEST
oferuje niezrównaną
łatwość
w
użyciu.
Dzięki
zaimplementowaniu
do
interfejsu
wstążki, znanej z Microsoft Office,
obsługa programu staje się bardzo
prosta. Intuicyjny interfejs umożliwia
przemieszczanie
się
pomiędzy
elementami programu, w bardzo prosty
i przyjazny dla użytkownika sposób.

Standardowe Narzędzia
Maksymalizujące Wydajność
Opcje automatyzacji procesu
• M
 aksymalna elastyczność w automatyzacji
rutynowej pracy na plikach
• O
 pcja importu serii dla części oraz złożeń
z systemów CAD
• M
 ożliwości użycia narzędzia API (Application
Programming Interface)

Wbudowany SigmaNEST CAD
• Standardowe kształty
• M
 ożliwość dalszej rozbudowy o własne
parametryczne kształty
• Programowalny
• Kompletna funkcjonalność geometrii
• Linie, łuki
• Splajny
• Funkcje: przytnij, zaokrąglij, kopiuj

Raporty
Szczegółowe raporty SigmaNEST są dokładne
i przejrzyste. Dostarczają wszystkich informacji,
niezbędnych do usprawnienia operacji cięcia.
W łatwy sposób możesz zmodyfikować układ
raportu, aby spełnić własne wymagania.
Edytowalne pola obejmują:
• Raporty rozkładu
• Etykiety z kodami kreskowymi
• Raporty wykorzystania
• Raporty ustawień narzędzi

Obsługiwane Systemy 3D
• SolidWorks
• Autodesk Inventor
• Siemens PLM NX
• Siemens PLM Solid Edge

Interfejs Programowania Aplikacji API
(ang. Application Programming Interface)
SigmaNEST została zaprojektowana tak, aby być maksymalnie
elastyczną. Dzięki API Software Development Kit, użytkownicy
mogą rozwijać dodatki do programu dostosowując go do swoich
potrzeb. Przy zachowaniu tego samego interfejsu, aplikacje
dodatkowe zapewniają zaawansowaną automatyzację funkcji,
takich jak: importowanie geometrii, integracja z systemami MRP
oraz wiele innych. SigmaNEST umożliwia zmianę konfiguracji
maszyny, postprocesorów, parametrów części, parametrów
arkusza, parametry zadania, lokalizacji plików, wyglądu
i zawartości raportów, czy standardowych kształtów.

Jak integrujemy SigmaNEST z projektami
pochodzącymi z zewnętrznych źródeł
SigmaNEST ułatwia import plików, pochodzących z zewnętrznych
źródeł. Poza możliwością importowania plików w rozszerzeniach
DXF, DWG oraz innych powszechnych formatów 2D, SigmaNEST
posiada także opcję bezpośredniego importu plików 3D.
SigmaNEST, dzięki narzędziom do importowania plików CAD,
pozwala oszczędzić czas potrzebny na uzupełnienie danych, które
często zostają utracone w trakcie konwertowania plików.

Integracja CAD 3D
• Zdolność do otwierania natywnych plików CAD
• Import złożeń
• Rozwijanie giętych konstrukcji blachowych
• Wsparcie konfiguracji parametrycznej
• Automatyczne rozpoznawanie krawędzi ukosowanych
• Automatyczne rozpoznawanie narzędzi wykrawających
• Śledzenie rewizji części
• Rozpoznawanie operacji wiercenie, gwintowanie i frezowania
• Rozpoznawanie obróbki dwustronnej
• Automatyczne maskowanie cech oraz części

• Pro/Engineer
• CATIA V5 and V6
• Rhino
• SpaceClaim
• STEP
• Parasolid
• Elementy bryłowe ACIS
• 3
 D IGES (powierzchnie lub
szkieletowe)

Importowanie 2D CAD
• Import serii
• Poprawa importowanej geometrii
• Szczeliny
• Duplikaty
• Skalowanie
• Filtr wygładzający
• M
 anipulowanie zaimportowaną
geometrią
• Mapowanie procesów według warstw
• Mapowanie kolorem oraz typem linii
• Rozpoznawanie wzorów
• I nteligentne rozpoznawanie części
z rysunków, zawierających wiele
części
• Automatyczne sekwencjonowanie

Obsługiwane formaty CAD
• 2D CAD
• DXF, DWG
• 2D IGES
• Kod NC (G-kod; ESSI)
• PDF (rastrowy i wektorowy)

Inne format CAD
• DSTV

• StruCAD
• Tekla
• Fabtrol
• Steel & Graphics
• Shipbuilding CAD
• AVEVA
• Shipconstructor
• Siemens PLM
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ZARZĄDZANIE
„Jestem pod
wrażeniem działania
SigmaNest. Jest
to niezwykle
inteligentne
oprogramowanie”
George Moore,
Overlanders Manufacturing

ROZSZERZENIA
Opcja modułów zaawansowanych,
zwiększających możliwości SigmaNest.

Moduły Zarządzające
Zarządzanie Zleceniami oraz
Monitorowanie Pracy
• Sortowanie zleceń
• Planowanie zleceń
• Zlecenia “zakończone” oraz “w procesie”
• Szacowanie obciążenia pracą

Zarządzanie Magazynem
i Kontrola Zapasów
• Materiał surowy
• Śledzenie resztek
• Automatyczna aktualizacja listy arkuszy

Raportowanie
• Całkowicie modyfikowalne
• Pełna lista raportów standardowych
• M
 ożliwość definiowania raportów przez
zwykłych użytkowników
• Kody kreskowe, obliczenia oraz grafika
• eReport do CSV, HTML i PDF
10

Moduł Kosztorysowania
Moduł kosztorysowania oferuje szereg zaawansowanych funkcji, pozwalających na szybkie i precyzyjne
generowanie wycen. Moduł ten, jest również pomocny w komunikacji między wszystkimi użytkownikami
zaangażowanymi w proces kosztorysowania, umożliwiając im podgląd wycen, zaraz po tym, jak zostaną
wygenerowane. Dzięki temu, oszczędzamy czas potrzebny na śledzenie postępów w tworzeniu wycen.
W momencie, w którym wycena zostanie zaakceptowana, można ją w prosty sposób przekształcić w zlecenie
SigmaNEST. Na zawsze pozbywamy się więc potrzeby ponownego wprowadzania danych! Po tym, jak zlecenie
zostało utworzone, w łatwy sposób można zarządzać częściami. Istnieje nawet możliwość łączenia różnych zleceń
w celu zwiększenia efektywności produkcji.
• Precyzyjne szacowanie kosztów z wykorzystaniem gotowych części oraz czasu cięcia
• P
 recyzyjne szacowanie wykorzystania
materiału
• Koszty bazujące na materiale
• D
 efiniowany przez użytkownika model
kosztu, pozwalający na dodanie marży,
bądź rabatu
• K
 oszty mogą być obliczane dla wielu
procesów
• Śledzenie statusu wycen
• Interfejs CRM
• Z
 arządzanie historią wycen, włączając
konwersje do zleceń oraz wyceny porzucone
• Wycena pojedynczych lub wielu części
• Ś
 ledzenie źródła materiału: materiał klienta lub
zapewniony przez producenta
• T
 worzenie modyfikowalnych raportów, listów oraz
modeli kosztów
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INTEGRACJA
System Zarządzania Informacjami
SigmaNEST integruje się z innymi systemami biznesowymi, takimi jak: rejestracja zleceń, MRP/ERP, planowanie
produkcji, zarządzanie danymi produktu (ang. PDM), rachunkowość. Dzięki temu, możliwa jest dwukierunkowa
transmisja danych i automatyzacja, która eliminuje ręczną pracę, jednocześnie zwiększając produktywność
i wydajność.

SigmaTEK Services
Group
Rozwiązania
Automatyzacji
i
Integracji
SigmaTEK
są
rozwijane,
implementowane
oraz wspierane pod nadzorem
SigmaTEK
Services
Group.
Grupa składa się z zespołu
doświadczonych
inżynierów
oraz
konsultantów
IT,
skoncentrowanych na przemyśle
produkcyjnym,
zwłaszcza na
bazie klientów SigmaNEST.
• D
 oradztwo biznesowe z
implementacją rozwiązań
zaawansowanych
• P
 rzetwarzanie transakcji online
oraz synchronizacja arkuszy
z magazynem
• T
 ransakcja centralna Architektura Gateway
• B
 ezpieczne odzyskiwanie
danych WAN
• I nterfejs harmonogramu
produkcji

Obsługiwane Systemy
MRP/ERP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Oracle e-Business
Oracle - JD Edwards
Microsoft® Dynamics
SAP
Epicor
Syspro
Invera
Infor
Global Shop
Job Boss
MIE Track

Integracja - Rozwiązania
Integracja SimTrans Enterprise
MRP/ERP
SimTrans jest programem zarządzającym
modułem transakcji online, który stanowi
połączenie między bazą danych SigmaNEST,
a systemami Planowania Zapotrzebowania
Materiałowego (ang. MRP), rejestracją zleceń,
czy
innymi
systemami
zarządzającymi.
SigmaNEST znajduje się w centrum wszelkich
operacji obróbczych, utrzymując własną bazę
części, zleceń oraz materiałów.
SimTrans Enterprise został zaprojektowany
przede
wszystkim
po
to,
aby
dbać
o wymianę danych pomiędzy biurem głównym,
a
podporządkowanymi
mu
jednostkami
produkcyjnymi. Sprzężenie systemu odbywa
się z pojedynczej lokalizacji. Wszystkie dane
są przekazywane do poszczególnych jednostek,
a następnie informacje zwrotne z każdej z nich,
są wysyłane do jednostki centralnej, w celu
analizy i raportowania do systemu biznesowego.
• S
 ieć rozległa (WAN), umożliwiająca
połączenie wielu jednostek
• N
 iezawodna architektura Microsoft DTC
(Distributed Transaction Coordinator)
• P
 rzetwarzanie BOM oraz importowanie
części w seriach

Integracja SimTrans PDM
• W
 ywoływanie informacji o statusie oraz
planie rozwoju produktu
• Aktualizowanie rewizji części w tle
• Śledzenie rewizji części
• Teamcenter, Windchill oraz PDM Enterprise

„Posiadanie jednego
oprogramowania dla
wszystkich naszych
maszyn, sprawia,
że szkolenie jest
dużo łatwiejsze.
To identyczny
interfejs!”

• Możliwość definiowania zleceń produkcyjnych
• Połączenia dwukierunkowe:
- Transakcja zleceń
- Transakcja materiału

Danny Beem,
	MOR/ryde International

- T
 ransakcja informacji o stopniu
ukończenia zleceń
- Informacja zwrotna o zużyciu materiału
• M
 echanizm wymiany danych, obejmujący
Microsoft SQL, Oracle lub serwisy sieciowe
• I nformacje o statusie postępu prac na hali
produkcyjnej, dzięki kodom kreskowym,
plikom przekazywanym ze sterownika
maszyny CNC lub konsoli na hali
produkcyjnej
• S
 ynchronizacja kosztorysowania, bazująca
na materiale

Wyceny części oraz ich serii dla różnych
typów nestingu
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ZAAWANSOWANE
USŁUGI DORADCZE

Rozwiązania Automatyzacji
• Machine Console™
• Color Offload™
• System Automatycznej Kontroli Produkcji
• Production Load Manager
• C
 ontinuous Nesting System wykorzystujący
DynaPack™ oraz SuperNest2™

Produkcja Just-in-Time
Machine Console
• M
 achine Console jest zaawansowanym
modułem automatyzacji, który umożliwia
rozkładanie części just-in-time dla zleceń
z krótkim terminem realizacji
• A
 utomatyzacja rozkładania zgodna ze
zleceniami z system MRP
• G
 enerowanie spriorytetyzowanej listy
programów na maszynę
• P
 rogramy są stopniowane zgodnie
z wymaganiami systemu MRP, związanymi
ze zleceniami, stanem magazynowym
materiału oraz operacjami na hali
produkcyjnej
14

Znaczenie
Nestingu

Usługi doradcze w zakresie
zarządzania
• Eksperci w dziedzinie LEAN manufacturing
• Bogate doświadczenie w inżynierii produkcji
• Z
 aawansowana automatyzacja SigmaNEST jest
dostępna dla:
- Procesu ukosowania
- Lasera FMS
- Wykrawania/Lasera FMS
- Automatyzacji wykrawania
- Zaawansowanego routera
• P
 rogramowanie systemów ładujących oraz
układających arkusze oraz części
• D
 ostosowanie oprogramowania oraz rozwój
aplikacji
• Migracja i wdrażanie systemu
• Optymalizacja dostaw
• P
 ulpit nawigacyjny zarządzania wykonany na
zamówienie

e
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PAKIETY DODATKOWE
ShopCOMM™
ShopCOMM™ jest zaawansowanym modułem
komunikacji,
łączącym
stację
roboczą
SigmaNEST z wieloma maszynami tnącymi,
poprzez DNC (Direct Numerical Control).
• O
 perator maszyny ma dostęp do programu ze
sterownika maszyny
• Łączenie sterowników maszyn do lokalnej
sieci Microsoft Windows przez port
komunikacyjny USB

SolidNEST™ - zaprojektowany
dla produkcji
SolidNEST™ jest rozwiązaniem, umożliwiającym
automatyczny nesting oraz programowanie NC
wewnątrz systemu SolidWorks®. Oferuje ono
zaawansowany nesting dla maszyn, takich jak:
wycinarki laserowe, plazmowe, autogeniczne,
wodne oraz routery.
• Działa jako dodatek do SolidWorks
• A
 utomatyczny nesting podczas fazy
projektowania
• Obsługa części i złożeń
• Obsługa konfiguracji
• P
 ełny silnik SigmaNEST optymalizujący
zużycie materiału
• O
 ptymalizacja doboru narzędzi dla procesu
wykrawania konstrukcji blachowych
• DFM zapewniające konkurencyjność kosztów

SigmaNEST Develop
• Rozwinięcia kształtów HVAC
• Przejścia: Okrąg - Kwadrat
• Kolanka
• Przenikające się stożki
• Y-kształt
• 100+ kształtów
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Cut-to-Length™
Technologia Cut-to-Length™ znacząco zwiększa
wydajność cięcia profili stalowych. Umożliwia
użytkownikowi podział profili magazynowych
i odpadowych o różnej długości na segmenty,
dzięki czemu minimalizuje się ilość odpadu
nieużytecznego. Podobnie, jak w przypadku
nestingu, gdy potrzebujemy podłużnych części
w różnych rozmiarach, istnieje optymalny plan
ich wycięcia, eliminujący niepotrzebne zużycie
materiału. SigmaNEST w sposób automatyczny
oblicza najlepszy plan cięcia - robi to przy
minimalnym udziale użytkownika.
Oszczędzaj czas – W pełni automatyczny
proces nestingu segmentów
Oszczędzaj pieniądze – Łącz zlecenia według
typu profilu oraz jego grubości, aby wyeliminować
kosztowne pozostałości i odpady.
W celu zapewnienia optymalnej dokładności
w kosztorysowaniu oraz procesach obróbki
Cut-to-Length jest w pełni zintegrowany
z systemami MRP i ERP. Pozostałości są wgrywane
i aktualizowane w systemie, co umożliwia
śledzenie zleceń, które nie zostały jeszcze
ukończone.

„SigmaNEST pozwoliła
nam usprawnić
proces wykorzystania
pozostałości oraz
zredukowała odpad
o 18%. Funkcja cięcia
na wspólną linię
zmniejszyła czas cięcia
o 30%.”
Steve Engel Jr.,
Diamond Heavy Haul, Inc.

Zastosowanie:
• Cięcie rur
• Cięcie prętów
• Cięcie kształtowników

Zwiększona
funkcjonalność
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WSPARCIE TECHNICZNE

Biuro SigmaTEK
SigmaNEST Value Added
Reseller

Wsparcie
• S
 igmaTEK Connect – witryna internetowa społeczności
użytkowników
• Wsparcie techniczne
• Dostęp do subskrypcji oprogramowania
• Przewaga opieki technicznej

Аkademia SigmaTEK
Akademia SigmaTEK to regularne przedsięwzięcie
organizowane przez SigmaTEK Systems i sponsorowane
przez grupę ekspertów i znaczących w przemyśle osób.
Dzięki uczestnictwu w tym wydarzeniu możesz zdobyć
cenne doświadczenie techniczne:
• Udoskonalenie strategii produkcji
• Nowości technologiczne w branży produkcyjnej
*Akademia SigmaTEK nie zastąpi Certyfikowanych
Szkoleń SigmaNEST
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Profesjonalny s

Szkolenia Certyfikowane
Tak, jak w przypadku każdego oprogramowania, tak
i tutaj szkolenia są niezwykle ważnym elementem,
który pozwala na zaznajomienie użytkownika z jego
kluczowymi funkcjami. Podczas szkolenia, użytkownik
ma możliwość poruszenia indywidualnych kwestii,
co pozwoli na maksymalnie efektywne wykonywanie
pracy.
Dostępne szkolenia:
• SigmaNEST Użytkownik
• SigmaNEST Zaawansowany Laser
• SigmaNEST Wykrawanie
• SigmaNEST Zaawansowany Router
• SigmaNEST Waterjet
• SigmaNEST Ukosowanie

KursyeCertyfikowane
SigmaNEST jest łatwa w nauce i prosta w użyciu, lecz
działa w kompleksowym i zróżnicowanym środowisku.
Najlepszym sposobem na uzyskanie optymalnych
rezultatów w pracy z SigmaNEST jest uczestnictwo
w jednym z Certyfikowanych Kursów (Certified Training
Courses).
• CSNA – C
 ertified SigmaNEST Associate (Poziom
Podstawowy)

• SigmaNEST Magazyn oraz Zarządzanie Zleceniami

• CSNP – C
 ertified SigmaNEST Professional (Poziom
Zaawansowany)

• SigmaNEST Kosztorysowanie

• Kursy Specjalistyczne

• SigmaNEST Aplikacje dodatkowe

• CSNP – Profiling (Cięcie płaskie)

• SimTrans Administrator

• CSNP – Punching (Wykrawanie)

serwis

• CSNP – Router (Router)
• CSNE – C
 ertified SigmaNEST Expert
(Poziom Ekspert)
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ROUTER
Od teraz z łatwością wykonasz rozkłady na maszynach
wielowrzecionowych, wydłużysz życie wiertła, dzięki
mikro-złączom
oraz oscylacji narzędzia. Nowa
technologia Continuous Nesting™ łączy ze sobą najlepsze
aspekty statycznego oraz dynamicznego nestingu,
uzyskując optymalne połączenie przepustowości
produkcji i wykorzystania materiału.
SigmaNEST dla Routerów oferuje zaawansowany
nesting, który optymalizuje technologię routerów CNC
z wysoko wydajnym nestingiem, doskonałą jakością
części oraz obsługą standardowych i zaawansowanych
funkcji cięcia.
• I mport informacji o wielu głębokościach
bezpośrednio z plików 3D CAD
• Z
 mienna głębokość dla wydłużenia żywotności
narzędzia
• R
 ozkład na wspólną linię, umożliwiający maksymalne
wykorzystanie materiału.
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NÓŻ
OSCYLACYJNY
Od
teraz
zoptymalizujesz
wysokość
stosu dla nestingu wielowarstwowego.
Oprogramowanie
wyposażone
jest
w dokładne cięcie naroży z rozpoznawaniem
kąta i obsługą kółka tnącego typu „pizza
wheel”.
Moduł
noża oscylacyjnego SigmaNEST
oferuje
zaawansowany
nesting
oraz
programowanie
NC,
optymalizujące
technologię cięcia nożem poprzez ciasny
i dokładny rozkład części, ulepszoną
jakość wykonywanych części oraz obsługa
standardowych funkcji noży oscylacyjnych.
• W
 ydłużona żywotność narzędzia i niższe
koszty eksploatacji
• Z
 redukuj czas cięcia, zmniejszając
ilość ruchów maszyny, dzięki
wykorzystywaniu rampingu
• U
 lepsz plan produkcji, dzięki dokładnemu
szacowaniu czasu cięcia oraz kosztów
• T
 nij czysto i precyzyjnie, dzięki
indywidualnym ustawieniom kompensacji
dla każdego ostrza
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CIĘCIE RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW

SigmaTUBE™
Kompletne rozwiązanie dla cięcia rur i kształtowników,
które
działa
wewnątrz
systemu
SolidWorks®.
Zaprojektowane dla maszyn laserowych i plazmowych
do cięcia rur, SigmaTUBE oferuje rozkład liniowy dla
profili o przekrojach okrągłych, prostokątnych oraz
innych.
Ponieważ SigmaTUBE jest dodatkowym modułem
w interfejsie SolidWorks, pozwala użytkownikom, którzy
są zaznajomieni z SolidWorks, wygenerować kod NC na
maszynę, bez potrzeby eksportowania złożeń lub części
z tego środowiska. Dzięki temu, SigmaTUBE pozwala
zaoszczędzić czas potrzebny na eksport projektowanych
komponentów do systemu CAM.
• G
 eometria CAD oraz Modelowanie z użyciem trybu
części SolidWorks
• Tryb złożenia SolidWorks
• Parametryczne przenikanie powierzchni

Inteligentne rozpoznawanie
Inteligentna
detekcja
SigmaTUBE,
pozwala
użytkownikowi przyspieszyć proces tworzenia kodu NC
dla całego projektu, przez oszczędność czasu, który
musiałby poświęcić na ręczne konfigurowanie każdej
wymaganej cechy czy operacji.

Rozpoznawanie
• Profile okrągłe
• Profile prostokątne
• Profile kwadratowe
• Wypukłości
• Wytłoczenia

Rozpoznawanie kształtowników

• Projektowanie i zwijanie szkiców

• Kątownik

• Blokowanie cech dla cięcia

• Dwuteownik

• Ramy przestrzenne i rurowe
• Złącza spawane

Rozpoznawanie wycięć

• Automatyczny podział przez przekroje

• Proste ścięcia

• Kontrola ilości BOM

• Wycięcia ukośne

• Koncepcja Obszaru Roboczego (jak w SigmaNEST)

• Otwory

• Kontrola rewizji (auto oznaczanie zmienionej części)

• Wycięcia

• Automatyczne lub ręczne umieszczanie wejść/wyjść
• S
 ymulacje 3D procesu cięcia przedstawiające część,
głowicę tnącą oraz maszynę

Baza danych technologii cięcia
• Kontrola posuwu według powierzchni
• Ramping dla wycinarek wodnych

22

SigmaTUBE jest dostępna
dla następujących maszyn
plazmowych:
Alltra
Knuth
Lincoln Electric
MicroStep
Peddinghaus
Vernon Tool
SigmaTUBE jest dostępna
dla następujących maszyn
laserowych:
Mazak
Bystronic
Trumpf
BLM
Altamar

SigmaTUBE Cięcie Obrotowe

SolidCAD Importowanie geometrii

• Automatyczne generowanie ścieżki narzędzia

• SolidWorks (Natywna)

• Ścieżka narzędzia dla trybu części

• Parasolid

• Ścieżka narzędzia dla trybu złożenia

• Siemens NX

• Programowalne mocowania rur

• Inventor

• Realistyczna symulacja ścieżki narzędzia

• Pro/Engineer

• Możliwość podziału konturu
• Możliwość generowania kodu z podprogramami

Korzyści

• Kompensacja grubości ścianki w 4 osiach

• Szybszy czas zwrotu dla zleceń

• Ruch 5-osiowy
• Oddzielna kontrola konika i lokalnej osi X

• O
 ptymalizacja wykorzystania materiału oraz
wydajności maszyny

• Blokada obrotu dla cięcia małych otworów

• Zwiększenie wydajności pracy programistów

• Automatyczne sekwencjonowanie ścieżki narzędzia

• Niewymagany oddzielny system CAM
• Ułatwienie kompleksowego programowania

SigmaTUBE Nesting
Wszystkie informacje o rozkładzie oraz ścieżce narzędzia są
przechowywane w złożeniu SolidWorks kompatybilnym
z systemami PDM.

• A
 utomatyczne generowanie ścieżki narzędzia
NC z geometrii modelu bryłowego

• D
 ialogowy interfejs, umożliwiający programowanie krok
po kroku
• Podstawowy typ rozmieszczenia
• Multi-zadanie automatycznie grupuje sekcje do nestingu

SigmaTUBE Integracja danych
• Śledzenie zleceń
• Śledzenie materiału surowego oraz pozostałości
• Kompatybilny z SimTrans MRP
23

OBSŁUGA MASZYN
WIELOOSIOWYCH

SigmaNEST 3D
To 5-osiowy system CAM z automatycznym rozpoznawaniem cech i operacji
oraz automatycznym generowaniem ścieżki narzędzia dla 5-osiowych laserów,
wycinarek wodnych oraz plazmowych. SigmaNEST 3D jest zintegrowany
z systemem SolidWorks i działa, jako dodatek w jego interfejsie. Detal może
być umocowany w złożeniu na potrzeby symulacji oraz przeprowadzenia
detekcji kolizji.
• Obsługa bryłowych i płaszczyznowych modeli 3D
• Import geometrii CATIA, Siemens PLM, Pro/ENGINEER
• Import danych STEP, IGES, DXF, Inventor

Tworzenie ścieżki narzędzia 3D
• 5-osiowy laser, plazma i waterjet
• Ś
 cieżka narzędzia NC tworzona z wykorzystaniem
danych operacji pochodzących z plików części
SolidWorks
• Automatyczne generowanie ścieżki narzędzia
• Interaktywne manipulowanie ścieżką narzędzia
• Sekwencjonowanie ścieżki narzędzia
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Obsługuje
następujące
maszyny 5-osiowe:
Mazak
NTC
Prima Power
Trumpf
Omax
Wardjet
Flow

Detekcja kolizji
• Ciągłe, wolne od kolizji ścieżki narzędzia
• I nteligentna detekcja kolizji poprzez pełną
symulację procesu cięcia w 3D
• J eżeli zostanie wychwycona interferencja,
SigmaNEST 3D może przeprogramować
ścieżkę NC zapewniając, że cięcie
zostanie ukończone bez kolizji

Tworzenie Umocowań
• Automatyczne generowanie Umocowań
• U
 mocowane części mogą być rozkładane
i programowane 2D
• U
 nikanie interferencji Umocowań jest
wykonywane podczas pełnej symulacji
procesu cięcia

Orientacja cięcia
Cięcie laserowe 3D jest wyjątkowo
efektywne, kiedy wykorzystuje się je
do cięcia otworów w przenikających
się cylindrach lub częściach z otworami
o unikalnej geometrii. SigmaNEST 3D używa
strategicznych algorytmów, aby upewnić
się, że cięcie jest poprawnie zorientowane
z poziomem materiału.
•
•
•
•

Kontrola parametrów cięcia
Kompensacja promienia cięcia
Automatyczne rozpoznawanie operacji
Możliwość wykonania cięcia prostego
i ukośnego
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PRASY
KRAWĘDZIOWE
SigmaBEND™
Bezpośredni przepływ pracy z modelu blachowego 3D CAD
do programu dla prasy krawędziowej i półwyrobu 2D dla
cięcia lub wykrawania
•
•
•
•
•
•
•

Kalkulacja kolejności gięcia
Detekcja kolizji
Plan doboru narzędzi dla pracy krawędziowej
Przydział gięcia bazujący na aktualnych narzędziach
Precyzyjne rozwinięcia blach
Arkusze instrukcji pracy dla prasy krawędziowej
Eliminacja konieczności próbnego gięcia części na prasie
krawędziowej

Szybkość
• S
 zybsze, bardziej niezawodne programowanie z dala od
maszyny
• K
 rótszy czas programowania, dzięki integracji CAD oraz
rozpoznawaniu operacji
• K
 rótszy czas przygotowania, dzięki szybkiemu dostępowi
do informacji produkcyjnych
• Zwiększona możliwość ponownego użycia programów NC
26

Jakość
• Mniej błędów w projektowaniu
– Zcentralizowana baza danych
– Integracja z systemem CAD/CAM
• Sprawdzenie procesu gięcia poprzez realistyczną
symulację
• Eliminacja kosztownych błędów w programowaniu, dzięki
detekcji kolizji

Elastyczność
• S
 ystem CAM – bezpośrednie przełączanie, pomiędzy
różnymi prasami krawędziowymi
• Ulepszone planowanie produkcji
• U
 standaryzowane programowanie, uniezależnia proces od
wiedzy konkretnego pracownika

PRECYZJA
W PRZETWÓRSTWIE BLACH
SigmaNEST kładzie duży nacisk na możliwość obsługi
różnych typów maszyn, wszystkich wiodących producentów.
SigmaNEST to jedno oprogramowanie dla wszystkich
maszyn tnących, wykrawających i przetwarzających metal.

Wykrawarki CNC

Precyzja w przetwórstwie blach

• Przypisywaniu narzędzia wykrawającego

SigmaNEST jest wiodącym systemem CAD/CAM dla
programowania maszyn tnących i wykrawających.
Bezpośrednio połączona z zarządzaniem produkcji
oraz projektowaniem, SigmaNEST zapewnia najlepsze
rezultaty w jakości wykonanych części, wykorzystaniu
i przechowywaniu materiału, optymalizacji pracy maszyny,
uzyskiwaniu
dokładnych
informacji
dotyczących
zarządzania oraz kosztorysowania. SigmaNEST wspiera
systemy FMS, automatyczną obsługę części i automatyzację
„lights-out”. Specjalne funkcje dla przetwórstwa blach
obejmują:

• Wykorzystaniu materiału

• Dokładne rozwinięcia blach, dzięki modułowi SigmaBEND
• Automatyczne rozpoznawanie operacji
• Zarządzanie stemplem i matrycą
• Kontrola tolerancji
• Wykrawanie pomiędzy i pod zaciskami
• Specjalne narzędzia i formowanie
• Wilson Wheel do strugania, cięcia i formowania
• Przypisywanie narzędzia AutoDynamic
• Śledzenie ustawień głowicy dla optymalizacji produkcji

SigmaNEST AutoDynamic™ nesting optymalizuje produkcję,
redukując do minimum koszt produkcji pojedynczej części,
maksymalizując jednocześnie wydajność maszyny dzięki:

• Z
 arządzaniu czasem pracy maszyny oraz priorytetami
zleceń
• Wykrawaniu na wspólną linię
• Zarządzaniu żywotnością narzędzia
• Automatycznym mikro-złączom

Laser CNC
SigmaNEST oferuje kompletną obsługę:
• Nestingu
• Zaawansowanego magazynowania materiału
• Systemu rozładunku i sortowania części

Wykrawarki jedno - i wielonarzędziowe
SigmaNEST
zapewnia
zaawansowany
nesting
dla
maszyn wykrawających. Jest to idealne rozwiązanie
dla środowisk, wykorzystujących jeden lub wiele
rodzajów maszyn, ponieważ współpracuje ze wszystkimi
głównymi
typami
maszyn
wykrawających
oraz
maszynami combo (obsługujących kilka procesów).
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LASER I WYKRAWANIE
Przepozycjonowanie Stref Wykrawania

Maszyny Combo Wykrawarka-Laser

• A
 utomatyczne komendy przepozycjonowania
z rozwiązywaniem nakładania

Możliwości
zaawansowanego
programowania
NC
w SigmaNEST wspierają szeroką gamę konfiguracji
maszyn combo. Zawierają one:
• Liczbę uderzeń
• Wytwarzanie “Lights out” (bez personelu)
• Załadunek/rozładunek materiału
• Usuwanie i układanie części

• S
 ekwencja wykrawania z przepozycjonowaniem
zapewniająca stabilność materiału
• Automatyczne przepozycjonowanie
• Odwracanie i obracanie arkusza
• O
 ptymalizacja przepozycjonowanie przy zmianach
narzędzia (gdy zasięg maszyny jest ograniczony)

Usuwanie części i Mikro-złącza
• Łączenie warunkowe
• Obsługa narzędzi dedykowanych do mikro-złączy
• Obsługa wielu zapadni
• K
 olejność wykrawania i zrzutów wspierająca
automatyczne usuwanie części

28

Fakt o wydajności:
Wykonuj
zaawansowane rozkłady
w strefach martwych
oraz pod zaciskami
dzięki wykorzystaniu
funkcji Ustaw
przepozycjonowanie.

LASER
Strefy bezpieczeństwa

Lasery Bramowe

• P
 ołożenie głowicy uzależnione od stref bezpieczeństwa
narzędzia

Optymalizacja
ruchów
maszyn
- dzięki cięciu na wspólną linię oraz
automatycznemu
unikaniu
części,
redukującemu czas cięcia. Automatyczny
ramping mocy na narożach, zapewniający
wysoką jakość części.

• S
 ekwencjonowanie narzędzi formujących zapobiegające
uszkodzeniu formowań
• D
 ynamiczne strefy bezpieczeństwa dla zacisków,
uzależnione od używanej stacji oraz narzędzia

Sortowanie narzędzi
• W
 ykrawanie pod zaciskami oraz w strefach martwych,
dzięki unikaniu zacisków oraz automatycznemu
przepozycjonowaniu

• Odparowanie
• Wpalenia w locie
• Mikrospawy/Mikro-złącza

• Obsługa gilotyny
• Operacje formowania
• Sortowanie zwiększające stabilność arkusza
• Logika sortowania definiowana przez użytkownika

Przepozycjonowanie i Mikro-złącza
• R
 ęczne umieszczanie mikro-złączy przed lub po
przypisaniu narzędzia
• Obsługa narzędzi dedykowanych do mikro-złączy

Obsługa Maszyn Combo
• Maszyny combo Plazma/Wykrawanie
• Maszyny combo Laser/Wykrawanie
• Maszyny combo Router/Wiercenie
• Maszyny combo Plazma/Wiercenie

Monitor Narzędzia
Monitor Narzędzia SigmaNEST umożliwia śledzenie
historii życia używanych przez nich narzędzi. Dzięki
temu SigmaNEST pomoże Ci utrzymać narzędzia
w doskonałym stanie podnosząc do maksimum jakość części.
• Liczba uderzeń
• Liczba zabiegów ostrzenia narzędzia
• Doradca ponownego naostrzenia narzędzia
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LASER –
Programowanie
Ukosowania
Prostota Wykonywania
Skomplikowanych Operacji
Funkcja Auto-ukosowania pozwala w łatwy sposób
programować wieloosiowe ukosowanie, w typach V,Y,K
oraz ukosowanie częściowe (ang. blind bevel).
• P
 rzepozycjonowanie, unikanie zacisków oraz
usuwanie części z wykorzystaniem zrzutni, zapadki
bądź urządzeń rozładunkowych
• A
 utomatyczne rozpoznawanie operacji ukosowania
ze wszystkich wiodących systemów 3D CAD
• Obsługa ukosowania na wiele palników

Zaawansowane Możliwości Ukosowania
• Ukosowanie V, Y oraz K
• Zarządzanie automatyczną kontrolą wysokości
• Zmienny kąt ukosowania
• Ukosowanie częściowe (ang. blind bevel)
• Automatyczna zmiana kolejności cięcia
• P
 ostprocesor obsługujący pełny opis wektora (X, Y,
Z, I, J, K)
• Mapowanie rotatora w postprocesorze lub sterowniku
• Rozpoznawanie operacji ukosowania
• Wiele typów pętli narożnika
• Obsługa ukosowania 5-osiowego

Korzyści Technologii Ukosowania
SigmaNEST
• N
 esting dla ukosowania zapewniający maksymalne
wykorzystanie materiału
• Kompensacja w sterowniku lub w komputerze
• P
 arametry ukosowania, pozycji oraz wejść/
wyjść mogą zostać zapisane do bazy, co pozwala
wykorzystać je w przyszłości
• S
 zczegółowe raporty graficzne wspierające dokładne
planowanie produkcji oraz kosztorysowanie
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WATERJET
Automatyczny ramping naroży, eliminuje żłobienie
materiału, produkując część o wyższej jakości.
SigmaNEST obsługuje cięcie wieloma dyszami na
materiale nowym lub odpadowym.
• Ramping posuwu, eliminujący żłobienie
• Definiowana jakość krawędzi
Perfekcyjnie dobrane parametry posuwu, bazujące na
materiale, grubości, liczbie dysz, rozmiarze ścierniwa
oraz możliwościach maszyny.
• I nformacja jest zachowywana razem z częścią dla
ponownego użycia
• I nteraktywne mapowanie warstw plików CAD
umożliwia przypisanie do konturów rożnych
procesów lub jakości

„Dzięki prostocie,
z jaką możemy
redukować odpady,
rozkładać części
oraz śledzić stany
magazynowe SigmaNEST uczyniła
nas bardziej
konkurencyjnymi!”
Paul Rak,
Veriform Industries

Ukosowanie SigmaNEST jest
dostępne m.in. dla:
•
•
•
•
•
•
•

ESAB
Koike
Mazak
Messer Griesheim
NTC
Prima Power
Tanaka
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PLAZMA/WYKRAWANIE
Plazma/Wykrawanie Combo CNC
• Zmiana kolejności ścieżki cięcia
• T
 ool Advisor (podpowiedzi na temat zużycia oraz
wymiany narzędzi)

Konfiguracje Maszyn Combo
Dzięki zaawansowanym możliwościom programowanie
NC, SigmaNEST jest w stanie obsłużyć maszyny
w szerokim zakresie konfiguracji, takie jak:
–
–
–
–

Maszyny
Maszyny
Maszyny
Maszyny

combo
combo
combo
combo

Plazma/Wykrawanie
Laser/Wykrawanie
Router/Wiercenie
Plazma/Wiercenie

Zaawansowane Procesy Cięcia
SigmaNEST wspiera najnowocześniejsze technologie w procesie cięcia laserowego, plazmowego i wodnego. Mowa
tu o technologiach takich jak: automatyczne cięcie pulsacyjne, ramping mocy, zmienne posuw oraz przebicie
w locie. SigmaNEST wykorzystuje wszystkie unikalne funkcje i technologie cięcia Twojej maszyny, zapewniając
maksymalne osiągi oraz integrację z głównym systemem, działającym w Twojej firmie.
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Maszyny CNC do obróbki blach
Maszyny wieloprocesowe
Zaawansowany nesting SigmaNEST, umożliwia
rozkład pod zaciskami oraz w strefach martwych,
dzięki automatycznemu przepozycjonowaniu.
• W
 ykrawanie i wygładzanie (dla otworów
o wysokiej jakości)
• E
 lementy wymagające wielokrotnych
uderzeń
• Otwory gwintowane

Dostępne dla:
• Plazma
• Gaz
• Wiercenie
• Wykrawanie
• Frezowanie

MASZYNY DO OBRÓBKI BLACH
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Cięcie gazowe
Wielogłowicowe wypalarki gazowe
SigmaNEST zezwala na dostęp do magazynu pozostałości
i automatycznie rozmieszcza części do cięcia na wiele
palników, dzięki czemu redukowane są całkowite zapasy
materiału. Technologia cięcia rozważa i kompensuje
odkształcenia cieplne nawet przy bardzo grubych blachach.
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Plazma
Precyzyjna Plazma
Automatyczne cięcie łańcuchowe redukuje czas cięcia
i wydłuża żywotność dyszy. Potężny
nesting
SigmaNEST zapewnia gotowe rozkłady, w czasie
krótszym niż ten, potrzebny na zmianę arkusza na
maszynie.

Źródła Plazmy:
• Kaliburn
• Hypertherm
• ESAB
• Komatsu
• Thermal Dynamics

Jakość cięcia plazmą BHQ
Zaawansowane komendy
wbudowane w program CNC są
wysyłane do źródła plazmy za
pośrednictwem Advanced Command
Messaging w celu dynamicznego
ustawienia parametrów cięcia.
1.
2.
3.
4.

Optymalny posuw
Kontrola wysokości
Wejścia/Wyjścia
S
 ynchronizacja włączenia
i wyłączenia plazmy

• Kjellberg

35

PRODUKTY

Lista produktów
SigmaTEK

SigmaNEST AutoNEST

SigmaNEST Maximizer

System nestingu
i programowania NC dla
początkujących użytkowników,
który jest bardzo łatwy do
opanowania i prosty w użyciu.

Pakiet zawierający w pełni
funkcjonalny nesting oraz
programowanie NC, rozszerzony
o moduł: zarządzania zleceniami,
zarządzania magazynem oraz
możliwość rozmieszczania na
arkuszach odpadowych.

SigmaNEST Punch Basic
Rozwiązanie dla
początkujących użytkowników,
pracujących z maszynami
wykrawającymi. Łączy
efektywną pracę z prostotą
obsługi.

SigmaNEST PowerPack
Najbardziej kompletny
i zaawansowany pakiet SigmaNEST,
zawierający zarządzanie produkcją,
magazynem, zaawansowany nesting
oraz optymalizację ruchów maszyny.

SigmaNEST TrueShape
To bardziej wydajny,
w pełni funkcjonalny pakiet
do nestingu i programowania
NC, przeznaczony do
prostokątnego przetwarzania
materiału.

SigmaNEST Techno
Zaawansowany nesting oraz
zawansowane programowanie
NC.
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SigmaNEST Punch Techno
Zaawansowany nesting,
przypisywanie narzędzi oraz
programowanie NC.

SigmaNEST Punch PowerPack
Najbardziej kompletny
i zaawansowany pakiet SigmaNEST
dla programowania wykrawarek,
zawierający zarządzanie magazynem,
AutoDynamic™ nesting oraz
zarządzanie narzędziami.

5%
Ile jest warte 5%
twojego materiału
w skali roku?

Import
plików
DWG,
CAD
Import
DXF,CAD:
DWG,DXF,
IGES,
DSTVIGES, DSTV
Pakiet
CAD
2D
CAD2D
Package
Biblioteka
kształtów
Standard
Shapes
Library
Filtr wygładzający
Smoothing
Filter
ScanlineRaster
Raster-Wektor
Scanline
to Vector
Baza Database
części
Parts

Rectangular Nesting
Part to part Nesting

Shear Nesting

True Shape Nesting
Non-rectangular Sheet Nesting
Advanced Nesting
SuperNest2
Continuous Nesting
Profile AutoNC
Advanced NC Profiling Module
Common Line
iPierce
Continuous Cutting
Internal Auto-tooling
AutoDynamic Punch
Common Line punching
Knife cutting Module
Router Module
Advanced Router Module
Drilling Module
Waterjet cutting Module
Bevel programming
Profile/Punch Combination Machine Module
Right Angle Shear NC Module
Job Tracking and Scheduling Module
Inventory Control Module
Quoting and Estimating Module
Supply Chain Advisor
SimTrans Real-time MRP interface
SimTrans SolidWorks Enterprise PDM Interface
SimTrans Teamcenter PDM Interface
SimTrans Windchill PDMLink Interface
SigmaNEST Automation Development Kit
SigmaNEST API Module
SigmaNEST Advanced Batch Module
Load/Unload Programming Module
SigmaNEST FMS Line Control Interface
SigmaNEST Sim Genie FMS Line Controller system
SolidWorks Interface
AutoDesk Inventor Interface
Siemens SolidEdge Interface
Siemens PLM NX CAD Geometry Interface
CATIA CAD Geometry Interface
ProEngineer Interface
SpaceClaim Interface

SNX305 SigmaNEST Punch PowerPack

SNX121 SigmaNEST Punch Techno

SNX120 SigmaNEST Punch Basic

SNX303 SigmaNEST PowerPack

SNX302 SigmaNEST Maximizer

SNX300 SigmaNEST Techno

SNX102 SigmaNEST True Shape

Module Optional

SNX101 SigmaNEST AutoNEST

Module Included

Fazy Implementacji
SigmaNEST
Faza I Nesting i NC
• Interfejs Solid CAD
• Nesting
• Programowanie NC
• FMS I Obsługa Części

Faza II Zarządzanie
• Zarządzanie Zleceniami
• Kontrola Magazynu
• Kosztorysowanie

Faza III Integracja
• Integracja MRP/ERP
• Integracja PDM

Faza IV Pełna Automatyzacja
• Machine Console
• Color Offload
• Load Manager
• Optymalizacja dostaw

Autoryzowany dystrybutor

Premium Solutions Polska Sp. z.o.o. Sp.k.
al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa
tel.: +48 22 257 24 00
fax: +48 22 257 21 00
info@premiumsolutions.pl
www.premiumsolutions.pl

Obecni użytkownicy
Zarejestruj się na connect.sigmanest.
com, aby zarządzać swoim osobistym
kontem SigmaNEST.

www.premiumsolutions.pl
www.sigmanest.com
www.sigmanest.pl

Znaki towarowe są własnością ich poszczególnych właścicieli. Zdjęcia i cytaty opublikowano dzięki uprzejmości: Peddinghaus, ITT Burny, Tanaka, Trumpf,
Wardjet, Cincinnati Inc., Koike, Diamond Heavy Haul, Veriform, Overlanders, MOR/ryde International, WA Whitney i Jet Edge.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyright, SigmaTEK Systems International, LLC 2012
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®

The world’s most efficient
nesting solution

www.sigmanest.pl

