Apresentação

TORNOS NO RESELLER MEETING DA
3D SYSTEMS GIBBSCAM
Durante a última semana de março aconteceu, no Warner Marriott Center de Woodland Hills, a conferência
anual do software da FAO conhecido como GibbsCAM.

Esse evento permite a todos os revendedores
GibbsCAM do mundo se encontrarem e trocarem
experiências sobre as problemáticas da usinagem
moderna, a fim de criar sinergia, permitindo encontrar soluções eficientes para os clientes do mundo
inteiro.

2015, o ano da GibbsCAM UKM
A GibbsCAM 2015 UKM (Universal Kinematik
Machine), que estará disponível em sua versão de
lançamento ao final do primeiro semestre de 2015,
revoluciona o mundo da FAO. Agora é possível
gerenciar completamente as cinemáticas complexas
de CNC em um ambiente FAO.

2015 The next chapter
2015 marca realmente uma virada na história da
FAO GibbsCAM. Primeiramente no que diz respeito
à estrutura.
Descobrimos, no começo de 2015, que a 3D
Systems adquiriu o Cimatron pelo equivalente de 97
milhões de $. Como o Cimatron era dono da FAO
GibbsCAM, a 3D Systems se tornou dessa forma a
nova proprietária do software de Moorpark.
A inclusão da GibbsCAM à gama de produtos da
3D Systems, a líder das soluções de impressão 3D,
permitirá que empresa ofereça aos clientes soluções
tanto de usinagem tradicional quanto por processos
em 3D.
Pois se trata de processos complementares e não
da substituição de tecnologia. Atualmente, estamos
vendo a ascensão de novas gerações de máquinas
que permitem primeiramente “imprimir” o metal da
peça a ser fabricada e depois, finalizar a usinagem
de maneira tradicional com as ferramentas de corte.
Este é o início da colaboração entre essas 2 tecnologias complementares.
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Até hoje, os produtos da FAO apenas simulavam o
percurso das ferramentas e os movimentos padrões
sobre a máquina. Os movimentos de interoperações, que podem ser o motivo de conflitos ou colisões, não eram simuláveis e colocavam os usuários
em dúvida e incerteza.
Com GibbsCAM 2015 UKM, isso não existe mais !
Todos os movimentos que estão presentes na FAO
GibbsCAM são reproduzidos fielmente e a detecção
das colisões é feita durante de usinagem.
Para os familiarizados com informática, podemos
falar da interface WYSIWYG (Você pode ver na tela
da CNC).
Quem fala em cinemática complexa, diz desbaste !
Com máquinas de vários canais, com uma necessidade de sincronização deles, as máquinas Tornos
foram candidatas número 1 da revolução UKM.
Graças ao seu módulo de sincronização gráfica, a
GibbsCAM 2015 UKM é a ferramenta ideal para os
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usuários Tornos que tem uma longa experiência de
TB-Deco. Isso representa um meio acessível e fácil
de transição para a FAO GibbsCAM.
2015 Tornos no Reseller Meeting GibbsCAM
A Tornos veio apresentar sua gama de produtos,
bem como o princípio de usinagem inerente ao desbaste, no conjunto de revendedores GibbsCAM.
Para a ocasião, Lanute, da Tornos Technologies USA
Lombard, mudou-se da Califórnia.
Durante as apresentações que se seguiram à apresentação de Lanute, também pudemos ver como a
GibbsCAM podia operar tanto monobrocas quanto
multibrocas da Tornos com uma aplicação apresentada por Andreas Heffner (responsável pelas soluções multi-tarefas na GibbsCAM) na MultiSwiss.
2015 Descubra a tecnologia UKM
De 2 a 5 de junho de 2015 será realizado o famoso
salão EPHJ-EPMT em Genebra. Nesta ocasião, a
Productec (revendedor do software GibbsCAM para
a Suíça e França) irá apresentar a nova tecnologia
UKM.
Além disso, você terá a oportunidade de descobrir os módulos ProAXYZ específicos para relojoaria e joalheria, bem como a ferramenta essencial
ProConnect para maximizar a sua capacidade de
produção.
Nesse meio tempo, a GibbsCAM e a Productec
estarão à sua disposição para fornecer as informações necessárias para otimização do seu parque de
máquinas CNC.
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