
Klaes CAM 3D
do ogrodów zimowych i fasad 
drewnianych / drewniano-aluminiowych

Steruj maszynami CNC do drewna bezpośrednio z Klaes 3D

Klaes CAM to umożliwia! Istnieją tylko trzy 
komponenty: Maszyna, narzędzie i JEDNO 
oprogramowanie. To nowe rozwiązanie 
ogromnie upraszcza proces produkcyjny.

WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA 

Dzięki Klaes CAM wszystkie operacje 
można wyświetlić na ekranie w wiernym 
rzeczywistemu oryginałowi widoku 3D i są 
one optymalnie dostosowane do procesu 
produkcyjnego. 

Prawie wszystkie maszyny CNC do drewna 
są sterowane - niezależnie od typu, systemu 
mocowania lub ssania. Obróbki  na maszy-
nach CNC są tworzone automatycznie na 
podstawie ustawień wstępnych i mogą być 
zmieniane ręcznie. Dla każdego rodzaju 
obróbki można dokonać ustawień agregatu, 
użytego narzędzia, fazy startu i zatrzymania, 
a także dalszych parametrów specyficznych 
dla pracy maszyny.

Klaes CAM to idealne rozwiązanie, aby osią-
gnąć wysoką jakość produkcji na maszynie 
CNC razem z wysoką jakością projektowania 
3D ogrodów zimowych i fasad w Klaes 3D.
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Wysoka jakość wykonania 

Zastosowanie etapów pracy gwarantuje wysoką 
jakość procesu produkcyjnego i optymalizacji  
produkcji. Na przykład wstępne wykrawanie lub 
wstępne cięcie może zapobiec uszkodzeniom  
połączeń drewna.

Maksymalna prędkość

Idealne ścieżki i prędkości posuwu dopasowane do 
gatunku drewna zapewniają najwyższą jakość przy 
maksymalnej możliwej szybkości pracy.

Automatyczne kalkulacja pozycji

Pozycje zacisku i ssania są obliczane automatycznie 
na podstawie geometrii obróbki, agregatu i narzę-
dzia. Można je również zmienić ręcznie.

Idealna prezentacja graficzna

Pozycje są wyświetlane graficznie na ekranie i mogą 
być zmieniane ręcznie przez użytkownika. Produkty 
są wyświetlane w wiernym rzeczywistemu orygina-
łowi widoku 3D.

Optymalne wdrożenie

Projekty Klaes 3D są optymalnie wdrażane na maszy-
nie CNC, aby zagwarantować ciągłość pracy maszyny.

Kompatybilne połączenie

Klaes CAM umożliwia podłączenie do wszystkich 
popularnych maszyn CNC do drewna, niezależnie  
od ich typu. 

Wszystko z jednego źródła

Pozyskiwanie, przetwarzanie i przesyłanie danych  
do maszyny jest odbywa się bezpiecznie i bez  
problemowo z z jednego źródła danych.

TWOJE KORZYŚCI
Klaes CAM - idealne rozwiązanie do szybkiego i optymalnego projektowania  
i produkcji konstrukcji z Klaes 3D za pomocą maszyn CNC do drewna.


