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Az Ötlettöl  ••• 
A valóságig 



GIZEL/S 

A PROBLÉMA • amit megtervezel, nem azt tudod legyártani!

MIÉRT? • Mivel a kibontás és a vágási folyamat nem veszi figyelembe a 
hajlítási paramétereket (például az elérhető eszközöket, az élhajlító 
szerszám sugarakat stb.).
MEGOLDÁS • A BG-soft kombinálja a BG-soft Cut és a BG-soft Bendet 
egy egységes környezetbe. Így számítjuk ki a gyártási folyamat minden 
aspektusát (hajlítási és vágási paramétereket)

AMIT     MEGTERVEZEL....

• ELÖNYÖK:
• A BG-soft BEND növeli a termelékenységet:
• Gyorsabb tervezési-gyártási idők automatizált
funkciókkal
• Az offline programozás minimális leállást jelent
• Az ütközésmentes hajlítási szekvenciák csökkentik a
hibából történő leállásokat
• A BG-soft Bend szerszámtár kompatibilis a
rendelkezésre álló szerszámokkal, így gyártásra kész

3D SZIMULÁCIÓ ÉS ÜTKÖZÉS 
VÉDELEM,HATÉKONYY 
SZERSZÁMKIVÁLASZTÁS 
Hajlítási sorrend kiválasztása

HÁTSÓ ÜTKÖZÖ 
POZÍCIONÁLÁS

 ÁLLAPOTJELENTÉS: ÁTFOGÓ 
A BEÁLLÍTÁSI JELENTÉSEK BELEÉRTVE:

AZ     LESZ       AZ       EREDMÉNY! ! 
A BG-soft bend egy programozási és programozási 
alkalmazás a Boschert Gizelis élhajlítók folyamat 
szimulálása, és a termelés maximalizálásra

Termelési források: A BG-soft lehetövé teszi az offline 
generálást a hajlítási szekvenciák és a 
szerszámbeállítások dinamikus 3D-vel szimuláció az 
alkatrész ütközésének ellenörzéséhez 
szerszámokkal,ütközövel és alkatrésszel
 JELLEMZÖK:
• Direkt átadás a SolidWorks-tól, a Solid Edge-től és az
Inventor- programtól
• IGES és STEP 3D részek importálása és kibontása
• Automatikus és kézi szerszámkiválasztás az anyag,
a gép és szerszám tulajdonságai alapján.
• Automatikus és kézi hajlítási szekvencia ütközés
védelemmel
• Automatikus és kézi ütközöújj pozícionálás grafikával az
összes tengely ellenörzésével
• Automatikus reflekció számítás
• Az eredeti NC vezérlés lehetővé teszi a programok
közvetlen betöltését a gép vezérlőjébe
• Átfogó gépparaméter jelentések a gépkezelő számára
beleértve a hajlítási szekvenciát, a szerszámot és a
hajlításokat

• Hajlítási szekvencia utasítások
• Szerszámbeállítás részletei
• Termékkezelés
• Hajlítási müveletekről rajz

BEÁLLÍTÁSRÓL 
RIPORT KÉSZÜL



Precizitás, Megbízhatóság & Termelékenység

Az Ötlettöl  •••
A valóságig
A REALITÁSÉRT:
A BG-soft cut az egyetlen olyan rendszer, amely a CAD / 
CAM-t képességek integrálja ugyanabban a modulba: 
Geometria, méretek és technológia (lyukasztás / vágás) 
teljesen asszociatívak - ha a geometriát módosítják,
a méretek és a technológia frissítése automatikus!

AUTOMATIKUS TERITÉKKIOSZTÁS:
A BG-soft vágás optimális anyagfelhasználást kínál az Auto 
Nest - cnc segítségével automatikus kiosztás modullal.
Az Automatikus teríték kiosztás egy nagy teljesítmény True 
Shape kiosztó eszköz sokoldalú módszerek az automatikus 
és kézi teríték elkészítéséhez a lehetö legjobb kiosztási 
megoldások elérése érdekében.
3D CAD interfész:
A CAD Link modul lehetővé teszi az egyszemélyes valós 
idejü alkatrészek átvitelét a 3D CAD programfájlból a BG-
soft vágási paraméterig.
Az alkatrészek átvihetök a SolidWorks®, Solid Edge®,
Az Autodesk® Inventor®, a PTC Creo® és a Vertex® G4 
használatával egy on-line asszociatív link, megkerülve a 
közbensö fájlok, például a DXF-ek szükségességét.
SZERKESZTÉS:
A BG-soft vágás nagyon hatékony, könnyen használható 
2D-s rajzolással rendelkezik a vágási modul. 
A BG-soft vágás mellett a szalagkészítö szerszámok teljes 
készletén kívül speciális lemezmegmunkáló segédeszközöket 
és geometriai érvényességet is biztosítanak az 
automatikusan észlelt és korrigált, nem lezárt kontúrokhoz.
STANCOLÁS:
A lyukasztó modul támogatja:
• Auto-Punch
• Speciális szerszámok
• Automatikus indexelés
• Automatikus áthelyezés
• Közös vágások

VÁGÁS TECHNOLÓGIA:
A Vágó modul támogatja:
• Automatikus vágás
• Kontúrellenőrzés és korrekció
• Fókusz szélesség meghatározása és automatikus
kompenzáció
• Müvészeti részek
• A sarkok hurkos  és  lassított vágása
• Z tengely vezérlés
• Nyitott kontúrvágás

ADAT RIPORT:
Részletesebb gyártási jelentések egyes részekre, 
terítékkezeléssel. Megoldások és költségbecslés, teljes 
mértékben testre szabható sablonok vonalkóddal.
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ÉLHAJLÍTÓ

LÉZER-STANCOLÓ

STANCOLÓ

METAL TRADING& 
CONSULTING KFT. 
8200 Veszprém, Radnóti M. tér 2. 
Radnóti Irodaház
mob: +36/30/9934814
Web:www.MTCKFT.HU
email:Info@mtckft.hu

GIZELIS S.A.
Schtmatarl Vlolfas, 32009 
Koffllatzlnl Area, Greece 
T; +30 22620 58675 
F: +30 22620 57185 
E: lnfo@gizelis.gr 

ÉLHAJLÍTÓ

ROBOT-ÉLHAJLÍTÓ




