


Usuwanie 
zbędnych przejść 

w powietrzu Automatyczne dodawanie 
ścieżek w obszarach 

przeciążenia narzędzia 

Skuteczność NCBrain

Funkcja NCBrain 

Redukcja czasu obróbki poprzez zoptymalizowanie parametrów i zwiększenie 
prędkości skrawania dzięki użyciu ATC „Zmienny Kąt Opasania” 
Zapobieganie uszkodzeniu narzędzia i łatwe sterowanie procesami poprzez 
zoptymalizowanie informacji obróbczych 
Szybki zwrot z inwestycji 

Najlepsza baza parametrów obróbczych NC dla różnych typów narzędzi     
 Automatyczna regulacja posuwu i obrotów dzięki automatycznemu obliczaniu obciążenia 
Automatyczne dodawanie ścieżek w celu eliminacji 
nadmiernego obciążenia narzędzia 
Automatyczne usuwanie pustych przejść w powietrzu 
lub przy zbieraniu minimalnej ilości materiału
Ponad 30 funkcji NCBrain po jednej optymalizacji  
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Kontrola obciążenia za 
pomocą „Naroży 3D”

Optymalizacja 
NCBrain optymalizuje kod maszynowy, analizując kinematykę, stan obrabiarki, narzędzia oraz 

obrabiany materiał. Kod NC jest przetwarzany w najlepsze dane poprzez symulację istniejących 
kodów NC. Zoptymalizowane dane NC czynią obróbkę bezpieczniejszą i szybszą niż kiedykolwiek, 

biorąc pod uwagę kontrolę prędkości posuwu, dodawanie ścieżek 
w obszarach przeciążenia oraz automatyczne usuwanie przejść jałowych.



Regulacja posuwu 
Oszczędzaj czas obróbki i zapobiegaj zniszczeniu 
narzędzia przez nadmierne obciążenie, które jest 
stale kontrolowane i modyfikowane w zależności od 
obrabianego kształtu.

Usuwanie przejść przy niewielkim obciążeniu  
Funkcja ta automatycznie włącza posuw szybki w obszarach 
minimalnego obciążenia. Pozostałe obszary o małym obciążeniu 
będą obrabiane w późniejszym procesie.

Usuwanie cięć w powietrzu 
NCBrain automatycznie usuwa niepotrzebne przejścia 
w powietrzu i czyni pracę CAM łatwiejszą.

Kontrola posuwu dla Frezów Promieniowych 
Zgodnie z wejściem i lokalizacją, prędkość posuwu dla 
frezów promieniowych powinna być kontrolowana jak na 
przykładzie poniżej. Może to zredukować czas pracy 
i wydłużyć żywotność narzędzia.

Dane oryginalne Dane zoptymalizowane

 

 

dodatkowych
kosztów!

Wydajność, jakiej sobie nie wyobrażałeś

Dane oryginalne Dane zoptymalizowane

Brak
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Dodawanie ścieżek narzędzia 
w obszarach przeciążenia 
Obszar przeciążenia może spowodować złamanie 
narzędzia, niską jakość obróbki oraz podcięcia. 
NCBrain potrafi rozwiązać te problemy dzięki 
samotworzącej się ścieżce narzędzia w obszarach 
silnego obciążenia narzędzia.

Uwydatnianie 3D 
Naroża są bardzo wrażliwymi obszarami. NCBrain tworzy 
w narożach 30 różnego rodzaju ścieżek. Gwarantuje to 
znacznie bardziej stabilną i gładką obróbkę.

Stabilność, jakiej sobie nie wyobrażałeś

Regulacja wysokości G0
Oprócz kształtu i wysokości naddatku, w celu 
zwiększenia wydajności powinien być również 
kontrolowany ruch szybki G0.

Głębokość obróbki

w i ę c e j  s t r e s u !

Najlepsze informacje o długości narzędzia
NCBrain pokazuje optymalną informację o długości 
narzędzia po jednej symulacji. Obróbka może więc być 
wykonana szybko i bezpiecznie.

N i gdy



lnnowacyjny wzór obróbki dla matryc 
NCBrain umożliwia szybszą i bezpieczniejszą obróbkę poprzez nowy typ obróbki przy pomocy tylko pięciu narzędzi.

Efektywna obróbka
NCBrain może skrócić czas poprzez optymalizację dzięki dodaniu lub usunięciu zbędnych ścieżek narzędzia oraz 
ich kontroli.

Aplikacje

L.p. Plik NC Wielkość narzędzia Długość Czas obróbki Efekt

Całkowity czas obróbki

Kolejność Plik NC Wielkość narzędzia Czas obróbki

Całkowity czas obróbki

Rozmiar materiału odlewu waga



Czym jest

Tylko    
3 przyciski!



Wbudowana baza danych dla optymalnych parametrów pracy maszyny, narzędzia i materiału 
Automatyczne dostosowanie posuwu i regulacja obrotów poprzez automatyczne obliczanie obciążenia 
Automatyczne dodawanie ścieżek narzędzia w obszarach nadmiernego obciążenia
Automatyczne usuwanie przejść jałowych
30 funkcji optymalizacji dostępnych tylko po jednej symulacji

Weryfikacja, optymalizacja i symulacja dzięki zastosowaniu Bazy Danych 
Rozwiązywanie problemu z obróbką tylko po jednej symulacji
Te same główne funkcje, co w NCBrain

Zapobieganie kolizji
Zoptymalizowanie i standaryzowanie kodu 
Kontrola geometrii przygotówki, narzędzia i uchwytu 
Sprawdzanie geometrii z maszyną
Analiza run@rate

Początkujący mogą zrobić rysunek i łatwo edytować w trybie konwersacyjnym CAD
CAM w trybie konwersacji może skrócić czas programowania oraz osiągnąć więcej w krótszym czasie 
NCBrain Mill uczyni obróbkę szybszą i najbezpieczniejszą dzięki symulacji

Lista produktów

Lista użytkowników

Oddział we Wrocławiu 
ul. E. Kwiatkowskiego 4 
52-407 Wrocław
T: +48 71 728 24 00
F: +48 71 728 21 00
wroclaw@premiumsolutions.pl

Oddział w Poznaniu 
ul. Piłsudskiego 62  
64-600 Oborniki
T: +48 61 610 24 00
F: +48 61 610 21 00
poznan@premiumsoluions.pl

Centrala w Warszawie 
al. Krakowska 271
02-133 Warszawa
T: +48 22 257 24 00
F: +48 22 257 21 00
info@premiumsolutions.pl

Oddział w Tychach  
ul. Barona 20d     
43-100 Tychy
T: +48 32 707 24 00
F: +48 32 707 21 00
tychy@premiumsolutions.pl

Premium Solutions Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
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