KOMPLEKSA CAD/CAM RISINĀJUMS
LOKŠŅU METĀLA APSTRĀDEI

Tirgus līderis vairāk
nekā 40 gadus
Sākot no 1976.gada, kad Vero Software saka
piedāvāt metālapstrādes uzņēmumiem
savus produktus, par tā mērķi kļuva
programmnodrošinājuma izstrāde un
pakalpojumi, kas palīdz klientiem strādāt
veiksmīgāk un iegūt vairāk peļņas.

Augstākas klases
tehniskais atbalsts
Mēs saprotam, cik svarīgi ir paaugstināt
ražīgumu, un līdz ar to mūsu tehniskā
atbalsta komandas pamata uzdevums ir
nodrošināt jūsu panākumus. Mēs esam
gatavi atbalstīt jūs pa tālruni, Skype/
TeamViewer, pa elektronisko pastu vai
personīgi.

RADAN – daudzfunkcionāls kompleksa
CAD/CAM risinājums lokšņu metāla apstrādei
Mūsu stiprākā puse – inovatīvais pasaules klases
programmnodrošinājums lokšņu metāla izstrādājumu
projektēšanai, ražošanai un pārvaldei

Kvalitāte paaugstina
ražīgumu
Mums ir plaša drošo risinājumu
izstrādes pieredze, tie ir cītīgi
testēti, un klients saņem
tikai stabilāko produktu. Mēs
ieklausāmies klientu ierosinājumos
un reaģējam uz tiem, izstrādājot
jaunas produktu funkcijas.

Radmanager

EFEKTĪVĀ KLIENTU PASŪTĪJUMU APSTRĀDE,
IZVIETOJOT DETAĻAS UZ METĀLA LOKSNES
Radmanager modulis piedāvā vienkāršo
klientu pasūtījumu datu ievadi Radan
sistēmā un to izvietošanu uz metāla
loksnes. Ar tā palīdzību var savienot
vienā projektā detaļas no dažādiem
pasūtījumiem,
maksimāli
efektīvi
izmantojot materiālu.
IZSTRĀDĀJUMI
Informācija par saražotām detaļām
saglabājas datu bāzē, kas atvieglo
pasūtījumu atkārtošanu. Detaļu dati
tiek savākti no esošiem Radan simbolu
failiem vai ievadīti manuāli pirms failu
veidošanas. Papildus dati, piemēram,
attēli, CAD faili, var tikt savienoti ar
detaļu, un to nebūs nepieciešams ievadīt
no jauna atkārtotā pasūtījuma gadījumā.

• Projektu veidošana no vairākiem
pasūtījumiem ar maksimāli efektīvo
materiāla izlietošanu
• Klienta pasūtījumu vadīšana visa
ražošanas procesa garumā
• Iespēja strādāt, nesamazinot izvietoto
detaļu daudzumu
• Tieša saikne ar citiem
Radan CAD/CAM moduļiem
• Integrācija ar plānošanas un atskaišu
sistēmām uzlabo darba precizitāti un
ātrumu
• Minimāla manuāla datu ievadīšana,
izvietojot detaļas

KLIENTI UN PASŪTĪJUMI
Dati par klientiem un to pasūtījumiem
arī nonāk bāzē. Katrā pasūtījumā var būt
vairākas detaļas, un to statuss ir uzreiz
redzams jau pirms faila atvēršanas.
Datus var importēt arī no plānošanas
un uzskaites sistēmām CSV failu veidā,
paātrinot darbu un samazinot kļūdu
varbūtību.

Pēc izvietošanas projekta veidošanas
loksne tiek apstrādāta Radan kā parasti.
Jebkuru detaļu daudzuma izmaiņu
gadījumā liekās detaļas atgrieztas atpakaļ
Radmanager rindā, lai izvietotu tos citā
loksnē. Tas nozīmē, ka izvietošana notiek
tā, lai lokšņu atgriezumi nepaliktu pāri
— atgriezumus būtu grūtāk izmantot
racionāli.

IZVIETOŠANA UZ LOKSNES
Detaļu izvietošanas projekti Radan var
veidot, vadoties no jebkuru kritēriju
kopas. Ražotājs, piemēram, var izvietot
uz loksnes visas detaļas ar noteikto
ražošanas datumu, vai visas detaļas
no konkrētā materiāla. Izmantojot
Radmanager lietotāja interfeisu ir viegli
atrast nepieciešamo izstrādājumu grupu,
izvietot to uz metāla loksnes un sagatavot
ražošanai.

Detaļas ar brāķi ir marķētas ar specifisko
identifikatoru un var tikt apstrādātas no
jauna pēc iespējas ātrāk.

Izstrādājumu sagatavošana
ražošanai var aizņemt daudz laika.
Izmantojot Radmanager, trešo
personu faili automātiski pārveido
Radan objektos, uz kuru pamata
veido apstrādes trajektorijas un
izvieto uz metāla loksnes.
NC-kods tālāk veidots ar vienu
peles klikšķi.

Radquote

ĀTR I UN PR E C Ī Z I AP RĒ Ķ I N A I Z M A K S A S U N V E I D O
KO M E RC PI E DĀVĀ J U M U S
Ar Radquote palīdzību var ātri un vienkārši
aprēķināt lokšņu metāla izstrādājumu un
standarta detaļu cenas. Tas sevi ietver pilnu
izdevumu sadalījumu, katru no tiem var
mainīt un pielāgot, kas kalpo ražotājam
laikā, kad notiek pārrunas ar klientu.
Atskaites var profesionāli noformēt
kā komercpiedāvājumus un sūtīt tos
pa elektronisko pastu uzņēmuma
stilā. Pieejami vairāki uzstādījumi visu
metālapstrādes procesu atbalstam.

Radquote satur standarta cenu
veidošanas
algoritmi
sekojošām
ražošanas
operācijām:
materiāla
izlietošana,
griešana
ar
lāzeru,
koordinātu
štancēšana,
locīšana.
Ir arī iespējama sekojošo papildus
operāciju konfigurēšana: metināšana,
krāsošana, darbs ar apakšuzņēmējiem
un salikšana. Šis operācijas var pielāgot
vai pievienot jaunas pēc lietotāja
pieprasījuma. Papildus pasūtījuma
apstrādes operācijas, kā analīze un
transportēšana, arī ietilpst Radquote.
Radquote ļauj noteikt operācijas,
kas visvairāk ietekmē kopējo detaļas
vērtību. Pārrunājot pasūtījumu ar
klientu, var ātri mainīt, piemēram,
peļņas likmi un labot aprēķinus tā,
lai pielāgoties klienta cenu līmenim,
vienlaikus saglabājot izdevumu kontroli.
Sagatavojot komercpiedāvājumus ar
izcenojumiem, ir nepieciešams skaidri
redzēt visu izdevumu ainu, lai saglabātu
konkurētspēju un peļņu.
Radan CAD/CAM moduļu funkcionāla
izmantošana
padara
Radquote
par unikālo, ātro un precīzu cenu
sagatavošanas rīku. Tos parasti izmanto,
lai veidotu ģeometrijas objektus un
aprēķina profilu garumus un detaļu
laukumus.
• Ģeometrijas un instrumenta
izmantošana no RADAN failiem
• Materiāla vērtības noteikšana,
izmantojot nestingu
• Biežāk sastopamās operācijas kā
standarti bibliotēkā
• Elastīgā atskaišu veidošanas sistēma
• Izdevumu analīze un statistika

Detaļas var izvietot uz metāla loksnes,
aprēķinot materiāla patēriņu un brāķa
cenas sadalīšanu uz vienu vienību.
Detaļas var izvietot uz metāla loksnes,
aprēķinot materiāla patēriņu un brāķa
cenas sadalīšanu uz vienu vienību.
Izmantojot datus par izmantojamo
instrumentu, iegūt griešanas ilgumu un
instrumenta izdevumus. Visus šos datus
izmanto arī ražošanas pelņas līmeņa
kontrolei.

Radan 2D
(Radraft)

EFEKTĪVAIS 2D
CAD MODULIS
LOKŠŅU METĀLA
IZSTRĀDĀJUMU
RAŽOŠANAI
Kalpojot kā CAM sistēmas centrālais
elements, Radan Radraft modulis
darbam ar 2D objektiem ir pilnīgi
funkcionālais 2D rasējumu apstrādes
risinājums, kas ņem vērā lokšņu
metālapstrādes nozares specifiku.
Tā funkcionalitāte un vienkāršais
grafiskais interfeiss padara Radraft par
drošo un ekonomisko risinājumu.

Viens no tā pamatuzdevumu kā CAMsistēmu ražošanai ir iespēja izlabot
no pasūtītājiem un apakšuzņēmējiem
iegūto 2D objektu trūkumus.
Radraft modulī ir atrodama ātra un
vienkārša trešo personu ģeometrijas
izlabošanas un vienkāršošanas metode.
Izmantojot papildus “parametrisko”
paplašinājumu,
ražošanai
gatavo
objektu veidošana kļūst pilnībā
automātiskā.

• Darba ērtība un vienkāršība
• Lokšņu metāla apstrādes nozares
specializācija
• Ātra ģeometrisko objektu veidošana
• Paaugstināts ražīgums
• Datu apmaiņa starp DXF, DWG un IGES
formātiem
• Sadarbības uzlabošana starp
iecirkņiem, partneriem,
apakšuzņēmējiem
• Pilna automatizācija

Radan3D – lokšņu
metāla detaļas
ģeometrijas uzbūve
no oriģinālā CAD
modeļa

• Detaļu un detaļu komplektu veidošana
• Projektēšanas specializācija uz lokšņu metāla izstrādājumiem
• Ātrā sarežģīto paneļu ģenerācija
• Locījumu automatizācija
• Automātiskas izvēršanas rīks
• Specifiskās lokšņu metāla sagataves
• Telpiskie (3D) izstrādājumi
• 3D komplektu imports ir pilnībā integrēts Radan

Radan 3D

3D-MODELĒŠANA,
IZVĒRŠANA, PROJEKTĒŠANA
NO LOKŠŅU METĀLA
Radan3D – pilnīgi integrēts programmnodrošinājums lokšņu metāla izstrādājumu
CAD-modelēšanai. Tā būtiski vienkāršo
izstrādājumu projektēšanu un elementu
inženiertehnisko salikšanu. Ļauj automātiski
izvērst trīs dimensiju detaļas uz plakanām
sagatavēm pirms nodošanas apstrādē.
Izvēršana, locīšanas pielaižu vadīšana, leņķu
korekcija un citas funkcijas ir Radan3D pamata
komplektā. Izmantojot šo moduli, ir pieejami
visi 3D modelēšanas standartfunkcijas, kas ir
būtiski, apstrādājot lokšņu metālu.

Radpunch

VADĪBAS PROGRAMMU ĢENERĀCIJA
KOORDINĀTU ŠTANCĒŠANAS
IEKĀRTĀM AR CNC

• Štanču un instrumenta komplektu
vadīšana
• Štancēšanas sarežģīto funkciju atbalsts
• Automātiskā vai manuālā detaļu
izkraušana
• Automātiskā detaļu izvietošana uz loksnes
(nestings)
• Štancēšanas secības optimizācija
• Kopējas griešanas līnija un automātiskā
stiprinājumu pārvietošana

Radpunch – līderis starp vadības
programmu ģenerācijas lietotnēm
koordinātu štancēšanas iekārtām. Jau
35 gadus, Radan sekmīgi pārvalda
tūkstošiem koordinātu štancēšanas
iekārtu visā pasaulē – līdz pat
modernākām mašīnu modeļiem
ar detaļu iekraušanas-izkraušanas
sistēmām.
Integrētās štancēšanas tehnoloģija,
kar ir Radpunch moduļa pamatā, ļauj
automatizēt programmu ģenerēšanas
fāzes, neatkarīgi no pielietojamā
instrumenta
(standarta,
īpaša,
formēšanas, riņķveida, utt)

Darbgalda funkcionālo īpašību un
iespēju sapratne ir atslēga pie tās
efektīvākās lietošanas. Izmantojot
Radpunch vienoto sistēmu, ražošanas
jauda tiek palielināta līdz cehā esošo
koordinātu štancēšanas darbgaldu
funkciju maksimumam.
Radan CAD/CAM risinājums palīdz
optimizēt koordinātu štancēšanas
iekārtas, lāzergriešanas un citas
(ūdens strūklas, gāzes, plazmas)
griešanas iekārtas, kā arī štancēšanas
un griešanas kombinētās iekārtas.
Tā jauda aug līdzi ar klienta ražotnes
paplašināšanos, jo visas jaunas
iekārtas arī tiks vadītas, izmantojot to
pašu sistēmu.

Radprofile

PROGRAMMAS GRIEŠANAI
AR LĀZERU, PLAZMU,
GĀZI UN ŪDENS STRŪKLU
• Griešanas izsekošana un tas saistība ar
ražošanas vadību

Lokšņu metāla griešanas (ar lāzeru,
plazmu, gāzi vai ūdens strūklu) vadības
programmu
ģenerēšana
Radan
Radprofile modulī ir apvienotā kopējā
operāciju ciklā no detaļu izvietošanas
uz loksnes (nestinga), trajektorijas
veidošanas un tas secības noteikšanas
līdz pat NC-koda (programmas)
ģenerēšanas un tā nodošanas uz
darbgaldu ar CNC

• Palaišanas laika saīsināšana
• Ātra izstrādājumu pārnešana no vienas
iekārtas uz otro

Tālāk darbgalds kļūst par saikni starp
ražošanu un pasūtījumu vadīšanu.
Izstrādājumi tiek ražoti saskaņā ar
tehnologa izvēlētajām stratēģijām.
Katra loksne ar uz tās izvietotiem
izstrādājumiem dažu sekunžu laikā
pārveršās griešanas trajektorijā un ir
gatava ražošanai.

Visu iekārtu tehnoloģiskas īpašības
ir integrēti Radprofile kā tā režīmi
– marķēšana, plastika, pulsācija,
mazie un lielie kontūri, griešanas
paātrinājumi un palēninājumi.
Griešana pēc teksta vai noskanētiem
rasējumiem arī pieejamā modulī.
Speciālais rīks izvieto griezumus tā, lai
nodrošinātu kustību un paaugstinātu
ražīgumu. Griešanas kārtība arī
automātiski noregulēta, ņemot vērā
siltuma izplatīšanu materiālā.

Radnest

AUTOMĀTISKĀ DETAĻU IZVIETOŠANA UZ LOKSNES,
ADAPTĒTA ŠTANCĒŠANAI UN GRIEŠANAI
Radnest salīdzina
katram izstrādājumam
nepieciešamo
instrumentu ar
instrumenta maiņas
ierīcē pieejamām
vietām.

Detaļu izvietošana ir
kontrolēta ar augstāko
precizitāti, kas pieļauj
arī turpmāko materiālu
optimizāciju.

Augsts automatizācijas līmenis
Ražošanas procesu viegli kontrolē ar
vairākām Radnest integrētā projektu
režīma funkcijām. Šī režīmā ņem
vērā materiālu esamību noliktavā, tā
atgriezumus, kā arī ražošanas termiņus
un prioritātes.
Radnest ir Radan modulis detaļu
izvietošanai uz metāla loksnes, kas
paplašina moduļu Radpunch un
Radprofile iespējas. Radnest būtiski
paaugstina
loksnes
izmantošanas
pakāpi un ļauj izmantot loksni daudz
ekonomiskāk.

Tas mijiedarbojas ar ražošanas vadības
sistēmu, ko izmanto klients, samazinot
kļūdu risku un nepieciešamību ievadīt
datus ar roku. Izvietojot detaļas, Radnest
analizē visu pieejamo lokšņu izmērus
to optimālai pielietošanai. Parametru
atšķirības starp izstrādājumiem (biezums,
materiāls, iekārta) ir fiksēti datu bāzē un
ņemti vēra plānošanā.

• Darbs ar atsevišķām detaļām vai detaļu
komplektiem
• Materiāla izmaksu samazināšana
• Automātiskā programmēšana
• Iekārtu tehnoloģiju īpatnību ievērošana
• Sagatavošanas laika saīsināšana
• Ātrā ģeometrisko objektu veidošana
• Integrēta Radan daļa

Radtube

PROGRAMMAS CAURUĻU
GRIEŠANAI AR LĀZERU
Radtube rīcībā ir daudz CAD objektu
pārveidotāju, kas ļauj importēt oriģinālus
CAD objektus industrijā vispopulārākos
formātos, piemēram, ka IGES, STEP un DXF.
Moduļa standarta konfigurācijā ietilpst
interfeisi DXF, AutoCAD DWG, AutoCADInventor, VISI, SolidWorks, SolidEdge,
IronCad un Solid IGES importam. Papildus
klients var iegadāties CATIA V4, CATIA V5,
Unigraphics, Pro Engineer, VDA un STEP
pārveidotājus.

Radtube sistēmā ir iebūvētā parametrisko
formu bibliotēka, ar standarta un cauruļveida
formām, kas atvieglo ģeometrijas
veidošanu. Ja nepieciešamā elementa trūkst
bāzē, izmanto brīvas formas veidošanas
instrumentu. Brīvās formas caurules var
veidot arī izmantojot parametrisko formu
bibliotēkas. Lietotājs var tikai uzzīmēt līniju
caurules šķērsgriezumā, vai nodefinēt
formas iekšējus un ārējus kontūrus ar
Radtube rasēšanas instrumentus. Visa
Radtube modelēšana notiek pilnībā 3D vidē..

Griešanas trajektoriju var veidot uz karkasa,
virsmu vai cietās ģeometrijas pamata. Strādā
ar gandrīz visām cauruļu griešanas iekārtām
- Adige, NTC, Trumpf, Mazak un Amada. Ja
iekārtas nav sarakstā, postprocesors tai tiek
izstrādāts individuāli, ņemot vērā īpatnības.

• Cauruļu griešanas un daudzasu iekārtu un
postprocessoru bibliotēka
• Standarta detaļu un caurumu bibliotēka
• Iespēja izvietot detaļu uz vairākām caurulēm
vai to daļām
• Griešanas trajektorijas veidošana ar vienu
peles klikšķi
• Pilna sprausla leņķu kontrole
• Sadursmju noteikšana ar instrumentu,
darbgaldu un stiprinājumiem

DAUDZASU
LĀZERGRIEŠANA
Radm-ax ir Radtube moduļa daudzasu
apstrādes paplašinājums. Šos divus
moduļus apvieno kopēja grafiskā pamatne
2D un 3D failu importam un apstrādei.
Radm-ax sevī ietver plašu lāzergriešanas
un ūdens griešanas iekārtu datu bāzi ar
vispopulārāko ražotāju modeļiem — NTC,
Trumpf, Prima Power un Amada. Gadījumā,
ja cehā esošās iekārtas datus trūkst bāzē,
Radm-ax izmanto Machine Setup funkciju,
kas ļauj ievadīt sistēma jebkura darbgalda
konfigurāciju un postprocessoru.

Radm-ax
Sadursmju noteikšanas funkcija ar
darbgalda un instrumenta elementiem
izmanto ļoti ātrus algoritmus, paaugstinot
programmu drošību. Radm-ax izmanto
jaudīgus detaļu atbalsta matriču
veidošanas rīkus. Griešanas laikā Radm-ax
pastāvīgi kontrolē, kā detaļa ir nostiprināta
uz iekārtas darba virsmas.
Radm-ax ir universāls un to izmanto
vadības programmu veidošanai griešanai
ar lāzeru, ūdens strūklu, plazmu vai gāzi.

Radbend

PROGRAMMAS LOCĪŠANAS IEKĀRTAM AR CNC
Radbend būtiski paaugstina locīšanas
prešu ražīgumu. Savienojams ar visām
lokšņu locīšanas iekārtām ar CNC, šī
autonomais modulis būtiski paātrina
ražošanu, optimizējot locīšanas operācijas.
Sadursmju noteikšana, locīšanas secība
un balstu izvietojumu aprēķinus izmanto,
lai izveidotu NC-kodu un instrukciju
operatoram. Lai uzsāktu apstrādi uz
locīšanas preses bez komunikācijas porta,
pietiek vien ievadīt datus no dokumenta
iekārtas kontrolierā.

Radbend ietver sevī sarežģītās funkcijas, kā
automātiskais locīšanas secības aprēķins,
automātiska instrumenta izvēle un balstu
izvietošana. Visas šīs funkcijas var viegli un
vienkārši izmantot, lai sasniegtu augstu
ražīgumu.

Sadursmes
noteikšanas
gadījumā
Radbend to apzīmē ar krāsu atkarībā no tās
tipa un demonstrē attiecīgo paziņojumu.
Lietotājam pieejami visi analīzes un
sadursmes
novēršanas
instrumenti
jebkurā locīšanas fāzē.

Ģenerējot vadības programmu un
simulāciju,
aprēķina
potenciālās
sadursmes ar iekārtu vai instrumentu.

• Vienots programēšanas rīks visam
locīšanas iekārtām
• Sadursmju noteikšana
• Iekārtu dīkstavju samazināšana
• Tekošās ražošanas informācijas
atjaunošana
• 2D un 3D objektu imports
• Kvalitatīvo rezultātu garantija
• Reālistiskā locīšanas simulācija
• Neatkarība no iekārtu īpatnībām
• Standartizēts instruments

Sarežģīti locījumi, Z-profili, daudzpakāpju locīšana,
speciālais instruments, simulācija utt.

RADBEND – VISS,
KAS NEPIECIEŠAMS LOCĪŠANAI
Neatkarīgi no CNC esamības iekārtās, darba sarežģītības līmenis ir
nemainīgs. Procesa kvalitāte uzlabojas un standartizējās. Radbend satur
pielāgojamo instrumenta bāzi katrai iekārtai, kas ļauj pārliecināties viņa
savienojamībā ar ražošanā esošām iekārtām.

Radan ir fundamentālais komplekss lokšņu metāla apstrādes nozarei, kas aptver
visefektīvākas ražošanas tehnoloģijas: koordinātu štancēšanu, lāzergriešanu,
kombinētās līnijas, locīšanu. Šī daudzfunkcionālais komplekss pastavīgi atjaunojās
un paplašinās, pateicoties izstrādes komandas pūlēm, atbalstot attīstības
stratēģiju, kas radās vienlaikus ar Radan 1976.gadā.

Starp integrētiem Radan moduļiem:
• Radimport : oriģinālo 3D un 2D failu imports
• Radmanager : klienta failu izvietošana un metāla loksnēm
• Raquote : cenu aprēķini un komercpiedāvājumu sagatavošana
• Radan 2D : 2D-rasējumi lokšņu metāla apstrādei
• Radan 3D : 3D modelēšana un automātiskā telpisko detaļu
izveršana
• Radnest : automātiska detaļu izvietošana uz loksnes
• Radpunch, Radprofile, Radbend vadības programmu
ģenerācija iekārtām ar CNC

Vairāk nekā 5 000 iekārtu atbalsts
Radan galvenais birojs atrodas Batā (Lielbritānijā), un ir pārstāvniecības
Vācijā, Itālijā, Francijā, Japānā, ASV, Nīderlandē, Ķīnā, Korejā, Spānijā un Indijā.
Programmnodrošinājuma produkti ir izplatīti vairāk nekā uz 45 valstīm caur
filiālēm un starptautisko izplatītāju tīklu. Kopš 2003 gada Radan ir starptautiskās
Vero Software grupas daļa. Tā specializējas uz programmnodrošinājuma izstrādes
priekš projektēšanas un ražošanas. Radan atzīšana par vienu no lielākajiem
industriālā programmnodrošinājuma izstrādātājiem garantē produkta drošību
un uzticamību mūsu klientiem, kā arī iespēju izmantot visas plašas kompānijas
pieredzes priekšrocības. Grupas finanšu stabilitāte ļauj mums pastāvīgi investēt
rītdienas jaunās izstrādēs un tehnoloģijās.

Radan lietotāju apmierinātība
visā pasaulē ir mūsu veiksmes
demonstrācija. Mēs katru dienu
atbalstam mūsu klientus, lokšņu metāla
izstrādājumu ražotājus, sniedzot viņiem
pakalpojumus un nodrošinot:
Ražīgumu
Uzticamību
Elastību
Peļņu

Peļņas paaugstināšana

Tehniskais atbalsts

Industrijas galvenā prioritāte – efektīvā materiāla
izlietošana. Rada ļauj būtiski saīsināt materiāla apjomus
noliktavā un uzlabot uzņēmuma finanšu radītājus. Radan
ir stabils tirgus līderis un programmnodrošinājuma
piegādātājs lokšņu metāla izstrādājumu projektēšanai
un ražošanai (koordinātu štancēšanai, lāzergriešanai,
plazmas griešanai, ūdens strūklas griešanai, detaļu
izvietošanai uz loksnes, locīšanas, utt)

Radan izvēlās ilgtermiņa sadarbību ar saviem klientiem,
to darbību nepieciešamību uztveršanu un piedāvā
viņiem praktiskus inovatīvus risinājumus. Tehniskā
atbalsta inženieri saprot klientu prasības, pateicoties
savai uzkrātai pieredzei. Viņi paskaidros Radan moduļu
darbību un rekomendēs vispiemērotāko programmu
komplektu, kā arī apmācību un pakalpojumus.

RADAN

VERO SOFTWARE

Vispirms – efektivitāte

Uzticams pasaules līderis

Darbgalda funkcionālo īpašību un iespēju sapratne ir atslēga pie
tās efektīvākās lietošanas. Radan palīdzēs operatoram optimizēt
visu uzstādīto iekārtu jaudu. Tas ir ātrs, moderns programmnodrošinājums NC-koda veidošanai no CAD datiem, izmantojot ērto
interfeisu un automatizētus procesus. Radan integrē visu programmēšanas procesu vienotā procesu ciklā, kas sevī ietver ģeometrijas izstrādi, metāla loksnes štancēšanas instrumenta izvēli, detaļu izvietošanu uz tajā ekonomiskākā veidā, štancēšanas secības
noteikšanu, NC koda ģenerēšanu un to nodošanu uz CNC iekārtu.

Vero Software ir pasaules līderis starp CAD/CAM produktu
izstrādātājiem, kas pierada savu spēju piegādāt uzticamo
programmnodrošinājumu. Vero izstrādā un izplata
programmnodrošinājumu, kas atbalsta projektēšanas
un ražošanas procesus. Tie ir risinājumi tehnoloģiskā
aprīkojuma ražošanai, ražošanas tehnoloģijām, sagatavju
un lokšņu metāla apstrādei, kā arī koksnes un akmens
apstrādes nozarēm.

Risinājumi
Visas pasaules ražotāji uzticas vadošā lokšņu metālapstrādes
CAD/CAM programmnodrošinājuma Radan kvalitātei, drošībai
un ērtībai. Vero Software pastavīgi investē līdzekļus kvalitātes
uzlabošanā, klientu apkalpošanā, pētījumos un modernāko
daortehnoloģiju attīstībā.

Vero Software pārstāvniecības atrodas Lielbritānijā,
Vācijā, Itālijā, Francijā, Japānā, ASV, Brazīlijā,
Nīderlandē, Ķīnā, Korejā, Spānijā un Indijā, no kurienes
programmnodrošinājums piegādāts vairāk nekā uz 45
valstīm caur filiāļu un izplatītāju tīklu.

Hexagon grupas daļa
Vero Software ir Hexagon uzņēmumu grupas (vadošā
pasaules tehnoloģiju piegādātāja projektēšanai, mērījumiem,
vizualizācijām, kas ļauj lietotājiem veidot, mērīt un pozicionēt
dažādus objektus, kā arī apstrādāt datus) daļa.

WWW.RADAN.COM

Uzņēmums Dreambird – oficiālais daudzfunkcionālā un elastīgā Vero
Software programmnodrošinājuma produktu izplatītājs Krievijā, NVS
un Baltijas valstīs (Latvijā, Lietuvā, Igaunijā).
Dreambird veic klientu atbalstu un apmācību pilnā apmērā,
piedāvājot sekojošus Vero Software risinājumus:
• RADAN : lokšņu metāla štancēšanai, locīšanai, dažādu veidu
griešanai ar nestinga moduli Radnest
• EDGECAM : frēzēšanas-virpošanas iekārtām ar CNC
• VISI : presformu un štanču projektēšanai, analīzei un
ražošanai

Viena no mūsu kompānijas vissvarīgākiem stratēģiskajiem
uzdevumiem ir jaunu tehnoloģiju ieviešana metālapstrādē
un šī sfērā strādājošo pieredzes paplašināšana. Līdz ar to mēs
sadarbojamies ar tehniskajām augstskolām, piedāvājot iegādāties
CAD/CAM programmnodrošinājumu Radan un Edgecam par
speciālām cenām un nosacījumiem, vispusēji palīdzot mācību
kursu izstrādē un apmācot pasniedzējus par brīvu.
Kompānija Dreambird ir gatava izmantot savas zināšanas, pieredzi
un radošumu, lai piedāvātu saviem klientiem interesantus,
pieejamus un izdevīgus risinājumus.

• WorkNC : augstās sarežģītības metāla izstrādājumu ražošanai
• WorkXplore : 3D CAD failu caurskatīšanai un analīzei
• WorkPlan : ERP sistēma maziem un vidējiem metālapstrādes
uzņēmumiem

DREAMBIRD SIA
Voleru iela 2, Riga,
LV-1007, Latvia
+371 2 920 6296
info@dreambird.eu
www.dreambird.eu

