Najlepsze rozwiązania dla
profesjonalistów z branży
metalowej.

Koniec
z kompromisami
w kwestii jakości!

Pomagamy tym,
którzy odważnie patrzą
w przyszłość.

Intuicyjny
interfejs sprawia,
że obsługa naszego
nowoczesnego
oprogramowania
jest bardzo
prosta!
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Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu,
użytkownicy SigmaNEST mogą osiągać
rezultaty o jakich wcześniej nie marzyli.

Od importu do raportu

5 KROKÓW!

Zmiana w projekcie, niedostępny materiał, awaria maszyny - trudności tego typu to codzienność.
SigmaNEST umożliwi Ci natychmiastową reakcję na każde z tych zdarzeń!
Oprogramowanie SigmaNEST pomaga w maksymalnym wykorzystaniu materiału, podniesieniu
wydajności maszyn oraz pracowników, jednocześnie zapewniając przejrzystość i kontrolę.
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Pełna integracja z systemami
CAD dostosowuje rozkłady
w przypadku modyfikacji części.

Intuicyjny interfejs sprawia,
że oprogramowanie jest proste
w obsłudze i nie wymaga
skomplikowanych szkoleń.

Dzięki łatwo dostępnemu
wsparciu technicznemu
nie pozostaniesz sam
z napotkanymi trudnościami.

Jedno stanowisko
z oprogramowaniem pozwala
na obsługę WSZYSTKICH
maszyn na hali.

WIERZYMY W ROZWÓJ TWOICH
UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH,
A NASZ PROGRAM CI W TYM POMOŻE.
Jesteśmy inżynierami, a nie naukowcami. Ludzi w naszym zespole
cechuje niezwykła, inżynierska ciekawość oraz skupienie na pracy
dla użytkowników SigmaNEST.
Uwielbiamy wyzwania. Przez ponad 20 lat naszej działalności
wdrożeniowej widzieliśmy już wiele. Wiemy jak tutaj dotarłeś
i w którym kierunku powinieneś podążać. Jesteśmy gotowi do
przeanalizowania Twoich indywidualnych potrzeb i opracowania
rozwiązania, które przyspieszy rozwój Twojej firmy.
Dlaczego SigmaNEST?
Przed SigmaNEST na rynku dostępne było tylko mało elastyczne
oprogramowanie, zupełnie nie nadające się do eliminacji prostych,
ale nietypowych problemów produkcyjnych. Systemy te, nie były
w stanie dopasować się do współczesnych wymogów firm, jak
i standardów automatyzacji. Ich wdrażanie zmuszało organizacje
do nieakceptowalnych poświęceń w kwestii wydajności i kontroli.

W SigmaNEST to Ty decydujesz o swoich danych, omijając
ograniczenia wynikające z przestarzałych systemów produkcyjnych.
Nasz program w wygodny sposób umożliwi Ci przechowywanie,
zarządzanie i wykorzystanie informacji. Uzyskanie kluczowych
danych na temat produkcji będzie możliwe w ciągu zaledwie kilku
minut.
Ograniczony budżet nie musi być przeszkodą w uzyskiwaniu
znakomitych wyników dla przedsiębiorstw zainteresowanych
wzrostem zysków i utrzymaniem przewagi nad konkurencją.
SigmaNEST to najlepsze oprogramowanie, wsparcie naszych
inżynierów oraz gwarancja, że nawet najtrudniejsze problemy
produkcyjne można rozwiązać w efektywny sposób.

BEZKONKURENCYJNE DOPASOWANIE
DO POTRZEB KLIENTA
AutoNEST

TrueShape

PowerPack

Wbudowany moduł CAD
Ręczny i automatyczny nesting
TrueShape™
Automatyczne nakładanie
zoptymalizowanej ścieżki NC
Adaptacyjny nesting do cięcia
na wiele palników
Obsługa wielu maszyn z jednego
stanowiska
Zaawansowana ścieżka NC:
mostki, łańcuch, wspólna linia
Zarządzanie ścinkami użytkowymi
Całkowita integracja
z oprogramowaniem CAD
dla plików części i zespołów
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INWESTYCJA, KTÓRA
GWARANTUJE ZYSK!

Twoja firma codziennie rywalizuje z konkurencją, która jest doskonale przystosowana do nowych
warunków rynkowych, także w obszarze technologicznym. Nie osiągniesz sukcesu i przewagi nad
rywalami, jeśli Twoje zasoby informacji będą rozproszone i nieprzydatne do szybkiej reakcji na zmiany.
Skrócenie czasu cyklu produkcyjnego, międzynarodowa konkurencja oraz inwestycje nie przynoszące
oczekiwanych efektów – to podstawowe problemy stojące przed firmami produkcyjnymi. Ich rozwiązanie
zapewni Ci stały rozwój i przewagę. SigmaNEST uwolni Twoje przedsiębiorstwo od ograniczeń wynikających
z przestarzałych metod pracy. Już w ciągu kilku tygodni zobaczysz pozytywne efekty działania naszego
systemu!

MATERIAŁ DO ROCZNEJ ANALIZY KOSZTÓW*
500 000,00 EUR

Aktualny system

1 URZĄDZENIE LASEROWE O WYDAJNOŚCI 32 000 KG NA MIESIĄC

SigmaNEST

KOSZT MATERIAŁU

400 000,00 EUR
452 138,40 EUR

434 052,86 EUR

300 000,00 EUR
200 000,00 EUR
203 462,28 EUR

100 000,00 EUR

195 323,79 EUR

50 000,00 EUR

75 356,40 EUR

72 342,14 EUR

0,00 EUR

Stal czarna

Stal nierdzewna

Aluminium

CAŁKOWITE ROCZNE OSZCZĘDNOŚCI: 29 238,28 EUR
*poproś dowolnego konsultanta technicznego SigmaNEST o bezpłatną kalkulację wskaźnika ROI.

"Aktualne możliwości SigmaNEST pozwalają nam
na oszczędności ponad 60 000 EUR na kwartał”.
MIKE DUGAN, T-Top Manufacturing
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DLACZEGO WARTO?

Firmy na całym świecie wykorzystują potencjał SigmaNEST w realizacji najważniejszych prac.
Oprogramowanie pozwala im na przetwarzanie drogich materiałów przy minimalnym odpadzie,
produkcję innowacyjnych wyrobów o wysokiej jakości, a producentom OEM daje pewność,
że ich urządzenia osiągają najwyższą efektywność. Jesteśmy inżynierami, a naszym celem jest
opracowanie profesjonalnego narzędzia, dzięki któremu nasi klienci mogą wejść na wyższy poziom!
WSPARCIE DLA KLIENTA
Jesteśmy do Twojej dyspozycji! Oznacza to,
że zawsze możesz zwrócić się do nas o pomoc.
Nie zostawimy Cię bez informacji i wskazówek
na temat daleszego postępowania. Nasi
konsultanci techniczni to zespół doświadczonych
specjalistów, którzy rozwiązują problemy
z najwyższym zaangażowaniem i starannością.

PODEJMOWANIE WYZWAŃ
Podejmujemy wyzwania i nie uciekamy od
skomplikowanych problemów oraz trudności
technologicznych. Jeśli Twoja maszyna posiada
do tej pory nie obsługiwane funkcje – SigmaNEST
pozwoli Ci je wykorzystać. Jeśli potrzebujesz
konkretnego rozwiązania, poinformuj nas o tym.
Nasz zespół pomoże Ci osiągnąć zamierzony cel!

SZYBKOŚĆ
Wiemy, że czas to pieniądz, dlatego naszą
pracę wykonujemy sprawnie, aż do osiągnięcia
satysfakcjonujących rezultatów. Cały czas
pracujemy nad innowacjami, a najnowsza wersja
SigmaNEST jest tego doskonałym przykładem.
Mając
ponad
20-letnie
doświadczenie,
stworzyliśmy oprogramowanie, które znacząco
przewyższa wszystkie poprzednie wersje!

JAKOŚĆ
Jako
inżynierowie
doceniamy
precyzję
i jesteśmy dumni z zaprojektowanych przez nas
rozwiązań oraz nowych wersji oprogramowania.
Zaangażowani w naszą pracę wierzymy,
że dostarczymy jakość, która przekroczy Wasze
oczekiwania!

Wiodące firmy z całego świata korzystają
z usług SigmaNEST, aby utrzymać
maksymalną wydajność.
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MATERIAŁ

Maksymalizacja

ZWIĘKSZ EFEKTYWNOŚĆ
Poznaj obszary, których optymalizacja przyniesie Ci zyski!
Podejmowane przez nas działania są bardzo złożone. Łączą informatykę, zaawansowaną matematykę,
elektrotechnikę, fizykę i lean manufacturing. Wszystko po to, aby pomóc Twojej firmie w osiągnięciu
najlepszych wyników:

MATERIAŁ (MATERIAL)

Mniejszy odpad materiału dzięki lepszemu uzyskowi
z nestingu. Klienci SigmaNEST oszczędzają średnio
4% materiału!

PROCES OBRÓBKI (MOTION)

Szybszy i efektywniejszy proces cięcia pozwala
na zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu.
Skróć czasy cięcia o 20%.

PERSONEL (MANPOWER)

Skrócenie czasu potrzebnego do wspierania
pracowników w zakładzie,
dzięki wydajnemu
oprogramowaniu i zwiększonej automatyzacji.
Przyspiesz 5-cio krotnie programowanie maszyn!

ZARZĄDZANIE (MANAGE)

Dane
ze
wszystkich
obszarów
produkcji
zgromadzone w jednym miejscu! Zyskaj szybki
dostęp do kluczowych informacji.

MASZYNY I URZĄDZENIA (MACHINES)
Obsługa wszystkich maszyn tnących z jednego
stanowiska. Zwiększ moce produkcyjne i korzystaj
z większej wygody i elastycznego procesu!

OPROGRAMOWANIE
TRAKTUJEMY
JAKO NARZĘDZIE
DO OSIĄGNIĘCIA CELU,
A NIE CEL SAM W SOBIE.
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UŻYTKOWNICY SIGMANEST Z BRANŻY PRECYZYJNEGO PRZETWÓRSTWA BLACH:

MATERIAŁ

Głównym założeniem wdrożeniowym
w OTIS Elevator było zaimplementowanie
funkcji pozwalającej na tworzenie zleceń
w systemie MRP i przetwarzanie ich
w oprogramowaniu zasadniczym. Ponadto, firmie
zależało na zminimalizowaniu strat na materiale
w postaci ażuru, nie tracąc na jakości wykonywanych
części.
Oprogramowanie SigmaNEST idealnie odpowiadało
wszystkim potrzebom firmy OTIS. Dopasowanie
procesu do wysokich wymogów automatyzacji okazało
się możliwe dzięki SigmaNEST oraz zaawansowanym
modułom dodatkowym. Wdrożenie przyczyniło się
także do usprawnienia projektowania CAD, które
wykonywano przed nestingiem.
W OTIS produkowano wysoce zindywidualizowane
części ze stali nierdzewnej i mosiądzu. Elementy
miały różną grubość oraz wykończenie w postaci
szlifów. Taki profil przetwarzanego materiału
wymuszał konieczność zminimalizowania ażuru,
przy zachowaniu wysokich wymagań jakościowych
produkowanych elementów.
Dla firmy ważne było nie tylko zmniejszenie ilości
odpadów, ale także minimalizacja kosztów związanych
z czasem pracy operatorów. Wdrożenie SigmaNEST
maksymalnie
zautomatyzowało
nesting
oraz
zmniejszyło ilość złomowanego odpadu aż do 13%
(choć pierwotnie OTIS zakładał 19,2%).

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O MASZYNACH
⒉⒉ 4 wykrawarki Trumpf 2020

⒉⒉ Laser Mazak

WYMAGANIA TECHNICZNE

⒉⒉ Oprogramowanie do nestingu kompatybilne
z wszystkimi urządzeniami do cięcia
i wykrawania, umożliwiające automatyczny
nesting i zmniejszenie ilości odpadu

⒉⒉ Integracja z innymi systemami biznesowymi
⒉⒉ Stały monitoring zużycia materiału

ZNACZENIE NESTINGU
Koszt materiału to jeden z najważniejszych czynników
wpływających na koszty produkcji. SigmaNEST pozwala
zwiększyć uzysk materiału dzięki automatycznemu
rozkładowi, który jest oparty na najlepszych algorytmach.
Oprogramowanie
SigmaNEST
pozwala
utrzymać
ten sam poziom produkcji, przy zmniejszeniu ilości
wykorzystywanych materiałów. W efekcie, minimalizujemy
koszt wytworzenia pojedynczej części, maksymalizując
produktywność firmy.

NESTING DLA ZAAWANSOWANYCH MASZYN
⒉⒉ Omijanie zacisków
⒉⒉ Repozycja
⒉⒉ Dla maszyn Combo

ZAŁOŻONY
ODPAD
UZYSK

CIĘTY
MATERIAŁ
OSZCZĘDNOŚĆ
MATERIAŁU

19,2%
6,2%
2,5 TONY
155 TON

PONAD 10
CIĘŻARÓWEK
ZAOSZCZĘDZONEGO
MATERIAŁU

AW Mercer | Generac | E-ONE | GE | Winnebago |
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PROCES
OBRÓBKI

SigmaNEST to oprogramowanie modułowe,
które dopasowuje się do indywidualnych
potrzeb użytkownika.

iPierce zmniejsza lub zupełnie eliminuje ilość przebić w grubym materiale.

Catepillar Inc. jest producentem ciężkiego sprzętu budowlanego, tworzonego z materiałów o wysokiej
wytrzymałości. Wycinanie części z grubych arkuszy było wyzwaniem, z którym zmierzyła się SigmaNEST.
Oprogramowanie pozwoliło zaoszczędzić na każdej maszynie po 4h cięcia na dobę oraz 4% materiału na
arkuszu materiału.

INFORMACJE O MASZYNACH
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉

Cięcie plazmowe w technologii HD z ukosowaniem
6-palnikowe cięcie gazowe
Wykrawanie Combo (plazma)
Cięcie fiber laserem
Cięcie laserem CO2
Cięcie wodą – waterjet

WYMAGANIA TECHNICZNE

⒉⒉ iPierce™ - skrócenie czasu pracy i eliminacja
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉

niepotrzebnych przebić grubego materiału

PODSTAWOWE MOŻLIWOŚCI STEROWANIA
NUMERYCZNEGO NC
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉

Cięcie na wspólną linię
Cięcie ciągłe
Automatyczne cięcie łańcuchowe
Sterowanie optymalną prędkością posuwu
Szybki przejazd z głowicą w dolnym położeniu (eliminacja
automatycznego przechylania detalu)

⒉⒉ Baza danych technologii cięcia

ZAAWANSOWANE MOŻLIWOŚCI NC

Wysoka jakość otworów wycinanych pod śruby

⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉

Postprocesor o otwartej architekturze, tworzący
kod obsługujący podprogramy

⒉⒉ Minimalizacja ryzyka odkształcenia arkusza od ciepła

Integracja z innymi systemami biznesowymi
Ciągły monitoring zużycia materiału
Programowanie maszyn wielopalnikowych

Wydłużenie czasu włączonego palnika
Zmniejszenie długości przejazdów pozycjonujących
Grupowanie procesów w celu minimalizacji ilości operacji
Wycinanie ostrych narożników z możliwością zatrzymania
w narożniku

Partnerska relacja jaką nawiązujemy z naszymi
klientami
gwarantuje
największy
zwrot
z inwestycji w SigmaNEST. Dzięki efektywnej
komunikacji mamy wiedzę na temat Twoich
problemów oraz dostęp do wiarygodnych
danych
o
produkcji.
Jesteśmy
otwarci
na dialog z Twoimi pracownikami, bo to
właśnie oni mogą wpływać na produktywność,

PROCES
OBRÓBKI

DLACZEGO
POTRZEBUJESZ SIGMANEST?
z satysfakcją korzystając z programu.
Zapewniamy Ci łatwy kontakt z zespołem
naszych
inżynierów,
którzy
poprzez
bezpośrednią współpracę będą wdrażać
SigmaNEST w Twojej firmie i podejmować
wyzwania pojawiające się w trakcie tego
procesu.

POMOŻEMY CI SPROSTAĆ
WYZWANIOM
SigmaNEST to nie tylko oprogramowanie
do nestingu.
To platforma, która łączy w jedną całość poszczególne operacje wykonywane w firmie i kompleksowo
nadzoruje ten proces: począwszy od administracji biurowej, aż po produkcję.

OPTYMALIZACJA PROCESU

ZARZĄDZANIE ZAMÓWIENIAMI

SimTrans pozwala na integrację wszystkich
etapów procesu i zbieranie danych niezbędnych
do
efektywnego
zarządzania
operacjami
(patrz: strona 16).

Quote
Nesting
(moduł
wycen)
umożliwia
śledzenie zamówień od momentu ich utworzenia,
aż po dostawę produktu/usługi do klienta (patrz:
strona 15).

STEROWANIE OPERACJAMI

ZAAWANSOWANA AUTOMATYZACJA

Color Offload pomaga operatorom maszyn
w śledzeniu części zleceń produkcyjnych,
które są rozładowywane po wykonaniu programu
(patrz: strona 18).

SuperNEST HD jest najnowszym modułem
do nestingu i wynikiem wieloletniej pracy najlepszych
specjalistów.
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PERSONEL

Integracja CAD

Zaimportowane i automatycznie rozmieszczone części wraz z automatycznie
rozpoznawanym ukosowaniem (zaznaczone na pomarańczowo).

Obsługiwane systemy PDM:
⒉⒉ PTC WindChill
⒉⒉ SOLIDWORKS PDM

⒉⒉ Siemens Teamcenter
⒉⒉ Autodesk Vault
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Nasi partnerzy:

Zaprojektowane do integracji
Nasze
nowoczesne
oprogramowanie
zostało
zaprojektowane z myślą o integracji z popularnymi
systemami, które są Ci niezbędne do realizowanych
operacji.
Przestrzegamy
norm
przemysłowych
i dobrych praktyk, więc nie musisz obawiać się o swoje
dane.
Z SigmaNEST możesz pracować, wykorzystując
informacje z różnych źródeł, ponieważ pliki
poszczególnych elementów, a nawet złożeń,
są importowane bezpośrednio do programu. System
przekształca je w sparametryzowane części, już gotowe
do nestingu i dalszej obróbki. Dzieje się to bez utraty
właściwości materiału, tolerancji gięcia oraz cech 3D.

Import plików części i zespołów
Obsługiwane formaty plików:

⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉

Autodesk Inventor
SOLIDWORKS
Siemens NX
Solid Edge
PTC Creo

⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉

SpaceClaim
Onshape
CATIA
DWG, DXF, IGES,
DSTV, STEP

W trakcie importu pliku części lub złożenia, SigmaNEST
rozpoznaje wszystkie właściwości modelu 3D. System
może odfiltrować składniki złożenia (np. śruby lub
elektronikę) i zachować tylko te, które przeznaczone są
do wycięcia i automatycznie rozmieścić je na arkuszu.
SigmaNEST pozwala także na rozmieszczanie całych
złożeń wraz z automatycznym rozpoznawaniem ukosowania.

Główny proces: ukosowanie
Ukosowanie jest jednym z procesów, którego
dokładność jest silnie uzależniona od właściwego
importu danych z pliku. Zaprojektowaliśmy więc
funkcjonalność, która gwarantuje, że podczas importu
żadne dane o ukosowaniu nie zostaną utracone.
Gwarantuje to poprawną realizację procesu: od
projektu aż po jego wykonanie. Utwórz program NC dla
maszyn wieloosiowych z pomocą SigmaNEST SX.

Nie powtarzaj tych samych
czynności – korzystaj
z importu najważniejszych
danych części i złożeń!
Dzięki zmniejszeniu skali zakłóceń między
projektowaniem a produkcją, SigmaNEST znakomicie
poprawia efektywność całego procesu wytwarzania.

PERSONEL

Integracja CAD

ZARZĄDZANIE

Kontroluj proces

Firma Mayville Engineering
Company (MEC)
korzystając z SigmaNEST
oszczędza tysiące
roboczogodzin!
Znaczenie Kontroli Procesu

Konfiguracja MEC

Firma MEC osiągnęła pełną kontrolę nad
swoim procesem. Po zaimportowaniu pliku
.DXF, utworzona część jest rozmieszczana na
pierwszej dostępnej maszynie. Następnie,
zlecenie produkcyjne zostaje przesłane do
programu ERP, co pozwala wygenerować
kod NC SigmaNEST, automatyzując proces,
z zachowaniem opcji modyfikacji na dowolnym
etapie produkcji.

MEC pracuje 24 godziny na dobę. Jako jeden
z największych krajowych producentów
realizujących kontrakty, firma musi pozostać
elastyczna i gotowa do przygotowania każdego
zamówienia. W tym celu przeprowadzono
w MEC nietuzinkową konfigurację parku
maszyn, integrując go z systemem ERP poprzez
SimTrans.

Główne cechy

⒉⒉ Automatyczne dodawanie mikrozłączy
⒉⒉ Rozpoznawanie położenia detalu
względem rusztu stołu

⒉⒉ Automatyczne tworzenie raportów

dostosowanych do indywidualnych
wymagań klienta

⒉⒉ Połączenie z systemem ERP w czasie
rzeczywistym

⒉⒉ Automatyczne uzupełnianie stanu
zapasów

„Automatyczne umieszczanie mikrozłącza w zależności od położenia części
względem rusztu jest moją ulubioną funkcją. Tylko dzięki niej jesteśmy
w stanie zaoszczędzić 8 roboczogodzin tygodniowo, redukując czas
szlifowania i wyjmowania części spod rusztu”.
RAYMOND GERDOM,
Mayville Engineering Company
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INFORMACJE O MASZYNACH

⒉⒉ 12 laserów fiber i CO2
⒉⒉ 1 urządzenie firmy Messer do cięcia
plazmowego

⒉⒉ Praca na 3 zmiany

MATERIAŁ

Wycena

Precyzyjne wyceny
Wiedziałeś, że w SigmaNEST można wykonać wycenę
prac dla klientów korzystając z rzeczywistych danych,
pochodzących z twojego parku maszynowego?
Wyceny można sporządzać na podstawie faktycznych
kosztów danego zlecenia, a nie orientacyjnych cen
procesu i materiału.
Moduł Wycen SigmaNEST (Quote Nesting) umożliwia
ofertowanie w oparciu o:

⒉⒉ Aktualny stan magazynowy nowych arkuszy
i ścinków

⒉⒉ Dzienną i tygodniową wydajność maszyn
⒉⒉ Informację, czy łączysz ze sobą różne zlecenia
(można je łatwo sortować za pomocą Color
Offload™ - strona 18)

SigmaNEST automatycznie zaleca użytkownikowi wykorzystanie
w pierwszej kolejności ścinków użytkowych.

Dzięki SigmaNEST wykonasz ofertę na podstawie
rzeczywistych
danych
i
zyskasz
przewagę
konkurencyjną na rynku.

Funkcje Modułu Wycen
(Quote Nesting™):

⒉⒉ Zestaw standardowych raportów
⒉⒉ Możliwość personalizowania raportów zgodnie
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉

z wymaganiami klienta

Biblioteka standardowych kształtów
Dokładne obliczanie czasu obróbki detali
Wycena procesów dodatkowych, innych niż
cięcie

Quotation No:
Q102
Estimations
Leadtime: 7 Days
Item Part Name

SigmaNEST oferuje funkcję śledzenia bieżących
stanów magazynowych.

Rezerwacja arkusza dla danej oferty

Company:

Randy Rhoads
Randy.Rhoads@abceng.com
ABC
Engineering

From:

Estimator

Date:

10/17/2016 1:50:46 PM

Revision:

0

Attention:

Material Thick Size X x Y Weight
(in)
(in)
(lbs.)

1 of 5
SigmaTEK Systems International, LLC
1445 Kemper Meadow Drive
Cincinnati, Ohio, 45240
Phone: (513)674-0005 Fax: (513)674-0009

Material
Cost

Operating
Cost

Other
Costs

Qty

Unit
Price

Total
Price

1

L10001

CR

0.105

17 x 10

4.17

$2.43

$0.90

$0.00

1

$3.33

$3.33

2

L10002

CR

0.105

16 x 10

3.73

$2.24

$0.85

$0.00

1

$3.09

$3.09

3

L10003

CR

0.105

59 x 13

22.42

$10.81

$2.10

$0.00

1

4

L10004

CR

0.105

6x 1

0.17

$0.09

$0.25

$0.00

15

5

L10005

CR

0.105

64 x 39

66.85

$35.68

$3.99

$0.00

1

$39.67 $39.67

$16.08 $16.08

$12.91 $12.91

$0.34

$5.10

6

L10006

CR

0.105

55 x 17

26.76

$13.37

$2.71

$0.00

1

7

L10007

CR

0.105

16 x 3

0.81

$0.69

$0.59

$0.00

1

$1.28

$1.28

8

L10008

CR

0.105

8x 7

1.57

$0.80

$0.52

$0.00

1

$1.32

$1.32

9

L10009

CR

0.105

7x 2

0.30

$0.16

$0.36

$0.00

15

$0.52

$7.80

UŻYTKOWNICY SigmaNEST
AW Mercer
D&S Manufacturing
DeWys Manufacturing
I&M Machine and Fabrication
Laser Cutting Services
LNS Turbo
Metko
Petersen Engineering

Zwiększ wydajność
dzięki SigmaNEST!

Precision Waterjet
Racine Metal Fab
Schorr Metals
T-Top Manufacturing
Valley Iron Fabrication

ZARZĄDZANIE

Usługi SigmaTEK

SIMTRANS
SimTrans jest modułem komunikacji łączącym system MRP/
ERP użytkownika z SigmaNEST. Zamówienie wprowadzone
do MRP jest przekazywane do SigmaNEST. System CAD
użytkownika i zlecenia produkcyjne są aktualizowane w czasie
rzeczywistym.

WYELIMINUJ NIEPOTRZEBNE CZYNNOŚCI

⒉⒉ Twórz i zamawiaj detale i zapasy w SigmaNEST na

podstawie danych zawartych w systemie MRP/ERP

⒉⒉ To dział sprzedaży wprowadza zamówienie, a operator

ZESPÓŁ KONSULTANTÓW SIGMATEK
Konsultanci SigmaTEK to zespół inżynierów najwyższej klasy,
zdolnych do rozwiązania każdego problemu. Stosujemy
indywidualne podejście i oferujemy pełną automatyzację pracy.
Jesteśmy po to, by przekazać Ci technologię najnowszej generacji.

WYBRANE USŁUGI
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉

Pełna integracja z MRP
Automatyzacja produkcji
Personalizacja raportów
Tworzenie dodatków (pluginów)
Personalizacja interfejsu
Elastyczne rozwiązania dopasowane do indywidualnych
potrzeb

SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIE
Load Manager (strona 19)
SimTrans (patrz na prawo)
Color Offload (strona 18)
Moduł kosztorysowania (patrz na prawo)
Moduł Wycen (Quote Nesting)
Konfigurowalne algorytmy wyceniania
Automatyczna konwersja plików CAD na części do nestingu
Spersonalizowane dodatki przyspieszające pracę
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SigmaNEST dostaje gotowy zestaw danych w systemie

⒉⒉ Redukuj błędy w komunikacji pomiędzy działem
sprzedaży a technologami

MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA ROZWIĄZAŃ
DLA SPECYFICZNYCH PROBLEMÓW

⒉⒉ Modyfikacja zleceń produkcyjnych SigmaNEST
⒉⒉ Anulowanie lub archiwizacja zleceń produkcyjnych
w SigmaNEST

⒉⒉ Wprowadzanie arkuszy blach do SigmaNEST
⒉⒉ Uruchamianie plików wsadowych
⒉⒉ Przekazywanie informacji zwrotnych w odpowiednim
czasie

MODUŁ KOSZTORYSOWANIA
Moduł kosztorysowania SigmaNEST umożliwia dokładne
określenie kosztów produkcji i ceny sprzedaży części.

⒉⒉ Otrzymasz informację o kosztach materiału i obróbki
⒉⒉ Określisz algorytm liczenia kosztów według swoich
potrzeb

⒉⒉ Uzyskasz informację o koszcie materiałowym części
(rzeczywistym, prostokątnym, rozmieszczenia)

⒉⒉ Uwzględnisz w kosztorysie operacje dodatkowe (gięcie,
malowanie, wysyłkę)

Twórz precyzyjne wyceny kosztów produkcji tak, abyś mógł
zaoferować cenę konkurencyjną, ale gwarantującą zysk.

MODUŁ SIGMA FUSION

ZARZĄDZANIE

Zaawansowane
rozwiązania

KORZYŚCI

Sigma Fusion jest systemem zdalnego monitoringu
statusu produkcji, umożliwiającym podgląd postępu
wykonywanych prac i stan obciążenia stanowisk pracy
w czasie rzeczywistym.
Aplikacja Sigma Fusion umożliwia natychmiastowy
dostęp do danych produkcyjnych z poziomu jednego
okna, w którym informacje wyświetlane są w sposób
przejrzysty i łatwy do zrozumienia.
Moduł ten pozwala na pełny przegląd wszystkich
zadań poprzez śledzenie danych urządzeń (takich
jak: komunikaty błędów, przestoje, przerwy awaryjne
i planowe oraz aktualnie wykonywane zlecenia)
na wszystkich stanowiskach pracy w zakładzie.
Sigma Fusion zwiększa niezawodność działania
systemów obróbki blach przez natychmiastowe
przekazywanie informacji zwrotnych. Pozwala to
na szybką reakcję w przypadku nieplanowanego
przestoju lub niezgodności z planem produkcyjnym.

⒉⒉ Krótsze przestoje: wydłużona gotowość

urządzeń do pracy, dzięki skróceniu czasu
reakcji

⒉⒉ Wykrywanie i analiza przestojów: określa

przyczyny większości opóźnień w produkcji

⒉⒉ Zwraca uwagę na szczegóły: dzięki

zintegrowanej obsłudze monitoringu zyskujesz
podgląd całego procesu produkcji

⒉⒉ Optymalizacja produkcji: dzięki kontroli

produkcji możesz szybko rozwiązać każdy
problem i wyeliminować wąskie gardła

⒉⒉ Analiza danych archiwalnych: przegląd danych
z przeszłości w celu opracowania strategii na
przyszłość

Sigma Fusion prezentuje raporty i status produkcji w czasie rzeczywistym.

Zespół konsultantów
oferuje pełną integrację
i personalizację rozwiązań.

17

ZARZĄDZANIE

Zaawansowane
rozwiązania

Pytanie do inżyniera:
Jakie problemy klientów rozwiązuje Color Offload?
“Color Offload pomaga operatorom maszyn posortować detale po ich
wycięciu i ułatwia powtórne wycięcie odrzuconych elementów - zostają
one automatycznie zwrócone do zlecenia i ponownie rozłożone.
Moduł umożliwia śledzenie detali odbieranych ze stołu maszyny
i ich łatwą identyfikację pod kątem konkretnej partii i poszczególnych
zleceń produkcyjnych.”

COLOR OFFLOAD™
Proces produkcji nie kończy się wraz
z zakończeniem cięcia. Detale muszą być
jeszcze zdjęte ze stołu maszyny, odpowiednio
posortowane i wysłane. Color Offload umożliwia
wycinanie części pochodzących z różnych zleceń
produkcyjnych na jednym arkuszu blachy,
ponieważ na podstawie koloru i informacji
tekstowej operator może grupować wycięte
detale zgodnie ze zleceniami.
Kolory detali można powiązać z kolejnością
procesów, tak, by operator mógł segregować
elementy zgodnie z kolejnymi operacjami np.
na części przeznaczone do obróbki na prasie
krawędziowej, obróbki wykańczającej, itp.

⒉⒉ Części lub zlecenia mogą być w kolorach
ułatwiających sortowanie

⒉⒉ Oszczędność czasu: dzięki kodowaniu
kolorami segregacja części i ich
przypisywanie do konkretnych zleceń
zajmuje tylko chwilę

⒉⒉ Powtórne wycinanie części: odrzucone

detale są automatycznie przekierowywane
do ponownego wycięcia

Dodatkowo,
system
pozwala
śledzić
powody, przez które odrzucono elementy.
Rozmieszczenie części z różnych zleceń na
jednym arkuszu nie stanowi już problemu,
ponieważ użytkownik
może je łatwo
posegregować w oparciu o oznaczenie
kolorystyczne.
Operator ma także możliwość potwierdzenia
wykonania programu produkcyjnego z poziomu
hali produkcyjne za pomocą pętli sprzężenia
zwrotnego SimTrans - aktualizując w ten sposób
status zlecenia w systemie ERP/MRP w czasie
rzeczywistym.

Color Offload ułatwia równoczesne wykonywanie
kilku zleceń produkcyjnych.

WAŻNA ROLA INTEGRACJI MRP
Znajomość realiów w jakich funkcjonuje firma nabiera coraz większego znaczenia
w konkurencyjnym przemyśle produkcyjnym. Umiejętność szybkiego przetwarzania
wewnętrznych danych stała się koniecznością. W procesie tym może pomóc SimTrans
– wykorzystując informacje zebrane przez SigmaNEST. Moduł umożliwia automatyczne
tworzenie zleceń, części i arkuszy w SigmaNEST, bezpośrednio w oparciu o system MRP
klienta.
Ponadto, SimTrans eliminuje konieczność dublowania czynności. Po wprowadzeniu zlecenia
produkcyjnego przez dział sprzedaży, zespół technologów nie musi go ponownie tworzyć
w SigmaNEST.
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ZARZĄDZANIE

Zaawansowane
rozwiązania

LOAD MANAGER
Load Manager jest częścią pakietu integracji SigmaNEST.
Tworzy on harmonogram wykonywania programów
produkcyjnych dla wszystkich maszyn, eliminując wąskie
gardła i przestoje. Ponadto, umożliwia zarządzanie maszynami
z jednego stanowiska.
Dzięki Load Manager możesz łatwo „przeciągnąć i upuścić”
program na oś czasu danej maszyny, planując jego wykonanie
w czasie rzeczywistym. Status wykonania programu jest na
bieżąco aktualizowany.
Load Manager eliminuje problemy z wydajnością: usuwa
wąskie gardła, eksploatując maszyny z przestojami.

⒉⒉ Zaplanuj elektronicznie obciążenie parku maszynowego
i wykonaj zlecenia terminowo

⒉⒉ Zintegruj system z Color Offload, aby ustalić prawidłową
kolejność wykonywanych zadań

SIGMAWEB
SigmaWEB jest narzędziem do wyceny prac, działającym
w środowisku sieciowym, które pozwala przenieść cały proces
do chmury.

⒉⒉ Import standardowych kształtów SigmaNEST
⒉⒉ Import plików DXF/DWG
⒉⒉ Możliwość skorzystania z modelu prostokątnego
kalkulacji kosztów

Wyposaż swoich pracowników w narzędzia do wyceny pracy:

⒉⒉ Mechanizm dystrybucji wycen – określ, w jaki sposób
dostarczane są wyceny

⒉⒉ Przygotuj wycenę samodzielnie

Widok harmonogramu Load Manager.

“Dosłownie stworzyliśmy nasz biznes
wokół SigmaNEST”.
RON DUFFY, właściciel firmy
Laser Cutting Services, Inc.
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ZARZĄDZANIE

Dzięki naszej ogromnej wiedzy na temat
lean manufacturing pomożemy Ci stać się
najlepszym. Pracuj w systemie just-in-time
korzystając z SigmaNEST.
LEAN MANUFACTURING
Lean manufacturing to system zarządzania produkcją, którego celem jest ograniczenie marnotrawstwa zasobów,
poprzez zastosowanie metody zarządzania (od surowców po produkt końcowy) płynnym przepływem wartości produktu.
Oczekiwane korzyści to: wysoka jakość produktu, dostawy na czas, racjonalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa,
redukcja zapasów magazynowych.

SigmaTEK jest przekonany o konieczności ciągłego doskonalenia się. Wykorzystujemy więc lean manufacturing przy
opracowywaniu naszego oprogramowania. Wprowadzamy zasady lean manufacturing do SigmaNEST, umożliwiając
użytkownikom osiąganie optymalnych zysków w trakcie realizacji każdego zadania.
Oprócz oferowania spersonalizowanych technologii umożliwiających pracę z minimalnym udziałem człowieka, SigmaNEST
zapewnia również szybką reakcję na problemy i umożliwia działanie (just-in-time).
Moduł Continuous nesting pozwala na wykonywanie zleceń jedno po drugim, bez przerw. Algorytm rozmieszcza elementy,
sprawdza ilość dostępnego materiału i określa stopień mieszania części ze zleceń, tak by uzysk był jak najlepszy.

DEFINIUJ:

WYKONUJ POMIARY:

SigmaNEST pomaga w zrozumieniu
i standaryzacji czynności wykonywanych
w produkcji.

Pomagamy w monitoringu danych
produkcyjnych w czasie rzeczywistym
od momentu przyjęcia zamówienia
aż po dostawę produktu.

ANALIZUJ:

USPRAWNIAJ:

Dostarczamy narzędzia umożliwiające
analizę i dostęp do kluczowych danych
produkcyjnych.

Sztuczna inteligencja SigmaNEST
wyszukuje obszary z potencjałem do
udoskonalenia.

KONTROLUJ:
Nie blokujemy Twoich danych.
Ty jesteś ich właścicielem, a my tylko
pomagamy Ci z nich skorzystać.

ZARZĄDZAJ SWOIMI DANYMI

ZOPTYMALIZUJ SWÓJ PROCES

Postprocesory, z których korzysta SigmaNEST mają otwartą
architekturę, dzięki czemu zaawansowany użytkownik może
dostosować ich działanie do swoich indywidualnych wymagań.
Jeśli potrzebujesz wprowadzić zmiany w swoim rozwiązaniu, nie
musisz wysyłać zapytania do wsparcia technicznego i czekać
na wprowadzenie modyfikacji. W prosty sposób uzyskasz więc
dostęp m.in. do tabel technologicznych, bazy części, danych
inżynierskich, obszarów roboczych.

⒉⒉ Wycinaj części z różnych zleceń na jednym arkuszu bez ryzyka pomieszania

Zamiast ograniczać - wspieramy użytkowników SigmaNEST!

20

SigmaNEST pomaga w zorganizowaniu i utrzymaniu efektywności produkcji:
ich

⒉⒉ Zamykaj zlecenia produkcyjne najszybciej jak się da, dzięki grupowaniu
partii części

⒉⒉ Usuwaj wąskie gardła przez równomierne obłożenie urządzeń, regulowane
w czasie rzeczywistym

⒉⒉ Zyskaj zaawansowane możliwości nestingu, które pozwalają zaoszczędzić
materiał

PROCES
OBRÓBKI

Rezultaty wdrożenia:

GENERAC

Ujednolicenie procesu
za pomocą SigmaNEST
Firma Generac Power Systems zdecydowała się
na wdrożenie SigmaNEST w 2010 po dokładnym
zapoznaniu się z najlepszymi praktykami
nestingu z użyciem CAD/CAM stosowanymi
w regionie. Na podstawie przeprowadzonych
analiz zdecydowano się na SigmaNEST,
a w szczególności na aplikację Machine Console,
która umożliwiła Generac obsługę całego, bardzo
rozbudowanego parku maszynowego. Firma
nie tylko przeszła z kilku systemów nestingu na
jeden, ale także bez problemu przeprowadziła
integrację posiadanych systemów z SigmaNEST.

Machine Console oferuje nesting do pracy w trybie just-in-time.

WYMAGANIA DLA INTEGRACJI
⒉⒉ CREO 2.0
⒉⒉ Windchill PDM
⒉⒉ SAP, a wcześniej IBM AS/400

Wyniki uzyskane przez GENERAC
Wdrożenie SigmaNEST odbyło się w kilku etapach.
Rozpocząto od obsługi laserów, następnie
wykrawarek, a skończono na maszynach waterjet.
Na każdym etapie zaobserwowano korzyści
wynikające z wdrożenia SigmaNEST.
Dzięki SigmaNEST Generac raportował wykonanie
ponad 200 zleceń produkcyjnych na dzień.
MASZYNY I URZĄDZENIA

⒉⒉ Laser fiber i CO2 Amada z systemem

CZAS OPRACOWANIA
PROJEKTU PRZED
WDROŻENIEM
CZAS OPRACOWANIA
PROJEKTU
Z SIGMANEST

4 GODZINY
20 MIN

UZYSK
NA LASERACH
Z SIGMANEST

PONAD 90%

ULUBIONA FUNKCJA

NESTING DLA PIERWSZEGO
DOSTĘPNEGO URZĄDZENIA

załadunkowym

⒉⒉ Wykrawarki Amada z głowicą rewolwerową
(łącznie 7 sztuk)

⒉⒉ Wykrawarka Combo Amada Coma
(1 sztuka)

⒉⒉ Waterjet Flow
⒉⒉ Wymiana starych maszyn do cięcia
laserowego na nowe firmy Amada.
Ich obsługa również wykonywana
jest za pomocą SigmaNEST

Machine Console

Machine Console pozwala na wykonanie nestingu w trybie
just-in-time. Niezwłocznie po zakończeniu zadania, gdy dana
maszyna nie jest obciążona, operator poprzez naciśnięcie
jednego przycisku może rozpocząć wykonywanie kolejnego
zlecenia.

⒉⒉ Nikt nie musi brać całej odpowiedzialności za nesting
⒉⒉ Większość pilnych zleceń jest umieszczana na
początku kolejki

⒉⒉ Nesting zapewnia lepszy uzysk na urządzeniu
⒉⒉ Mniej wąskich gardeł i większa przepustowość
urządzeń
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ZESPÓŁ

Wsparcie

Dzięki globalnej sieci przedstawicieli jesteśmy zawsze i wszędzie tam,
gdzie potrzebują nas nasi klienci.

Intuicyjne i proste
w obsłudze oprogramowanie.

OBSŁUGUJEMY NASTĘPUJĄCE MASZYNY:* ACCU-ONE | ACCUROUTER | ADIGE | ADVANCED CUT TING SYSTEMS | AERONAUT
AUTOMATION | AIRGAS | A JAN | AKS | ALLEN BRADLEY | ALLTRA | AMADA | AMERICA CORPORATION | ANDERSON | ARISTO | ART
| ASSYST BULLMER | ATOM | AUTOMETRIX | AXYZ | BAW | BAYKAL | BIESSE | BLACKMAN & WHITE | BLM | BODA | BRISTOW LASER
| BURNY | BUSELLATO | BYSTRONIC | C&G | C.R. ONSRUD | CALYPSO | CINCINNATI | CNT MOTION | COHERENT | CONTROLLED
AUTOMATION | CRIDLAND | CUT TING SYSTEMS | DATA TECHNOLOGY | DURMA | EAGLE | EASTMAN | ERMAKSAN | ESAB | ESPRIT |
EUROMAC | EXACT | EZ CUT | FARLEY | FICEP | FINNPOWER | FLOW | GASPARINI | GERBER | GFM | HAAS | HACO | HAN'S LASER
| HK LASER | HEIAN | HOLZMA | HOMAG | INGERSOLL RAND | IPG | JET EDGE | KALOX | KALTENBACH | KINETIC | KMT | KNUTH |
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ZESPÓŁ

Sieć wsparcia

Wsparcie

Twój sukces jest naszym sukcesem - dlatego, gdy
zostajesz klientem SigmaNEST, robimy wszystko
co jest możliwe, aby pomóc Ci w osiągnięciu
założonych celów. Od praktycznego szkolenia,
aż po pomoc zdalną na żądanie - zawsze jesteśmy
do Twojej dyspozycji.

SZKOLENIA

⒉⒉ Regularnie prowadzone sesje szkoleniowe na
różne tematy - zawsze znajdziesz coś, co Cię
zainteresuje

⒉⒉ Szybka i łatwa rejestracja online

EKSPERCI - INŻYNIEROWIE WSPARCIA
⒉⒉ Nasz zespół posiada więcej inżynierów,

niż jakakolwiek inna firma produkująca
oprogramowanie do nestingu na świecie

JESTEŚMY ZAWSZE GOTOWI CIĘ WESPRZEĆ

Baza wiedzy – stały dostęp do informacji.

⒉⒉ Wsparcie na poziomie lokalnym i globalnym
na całym świecie

⒉⒉ Wizyty na miejscu, u klienta
⒉⒉ Zadzwoń, wyślij email, przyjedź do nas albo
my odwiedzimy Ciebie

SPOŁECZNOŚĆ SIGMANEST

⒉⒉ Dostęp do bazy wiedzy
⒉⒉ Dostęp do bieżących informacji o nowościach
w SigmaNEST

⒉⒉ Doświadczeni użytkownicy i inżynierowie

SigmaNEST dzielą się swoimi wiadomościami
i wymieniają się wskazówkami

⒉⒉ Podziel się z innymi swoją wiedzą

AKADEMIA SIGMATEK
Dołącz do innych inżynierów produkcji, poznaj
najlepsze praktyki i rozwijaj swoje umiejętności
z SigmaNEST. Akademia SigmaTEK odbywa się
corocznie, skupijając światowej sławy specjalistów
z zakresu przetwórstwa metali.

Nasi inżynierowie są zawsze do Twojej dyspozycji.

Certyfikacje
CSNE

Certyfikowany Inżynier SigmaNEST (CSNE) - jako
CSNE uzyskasz przewagę na rynku pracy!

CSNP

Certyfikowany Profesjonalista SigmaNEST (CSNP)
- jako CSNP musisz posiadać obszerną wiedzą
w zakresie użycia SigmaNEST.

CSNX

Certyfikowany Ekspert SigmaNEST - najwyższy
stopień, możliwy do uzyskania w programie
certyfikacji SigmaNEST. Jest zarezerwowany dla
profesjonalistów dysponujących zaawansowaną
więdzą i umiejętnościami strategicznymi
w zakresie użycia SigmaNEST.

KOHTAKI | KOIKE | KOMATSU | KOMO | KONGSBERG | LASER LAB | LECTRA | LOCKFORMER | L-TEC | LVD | MACHMOTION | MAXIEM
| MAZAK | MESSER (MG) | MICROSTEP | MITSUBISHI | MULTICAM | MURATA | NISSHINBO | NORTHWOOD | NTC AMERICA | NUKON
| OMAX | ONSRUD | OTEMAN | PAR SYSTEMS | PATHFINDER | PEDDINGHAUS | PLASMA AUTOMATION | PLASMA CAM | PLASMA
PROFILING | PRAXAIR | PRIMA | PRO-ARC | PROFILEMATIC | PROTEM | PTV | QUICK MILL | RETRO | RHINO | ROMEO ENGINEERING
| ROUTECH | SAF | SALVAGNINI | SATO | SECTOR | SHODA | SHOPBOT | SHOPSABRE | SOITAAB | STRIPPIT | SUGINO | SYNRAD |
TANAKA | TECHNI AUTOMATION | TECHNICUT | TECHNO, INC. | THERMWOOD | THOR | TOPS | TORCHMATE | TRACKER | TRUMPF
| VECTOR | VICTOR | VOORTMAN | WARDJET | WATERJETPRO | WHITNEY | YAWEI NISSHINBO | YILDIRIM | ZINSER | ZUND
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Lotniskowiec USS Gerald R. Ford oddany do użytku w 2015r. został
wykonany z wykorzystaniem SigmaNEST.

WPROWADZENIE
DO PRZEMYSŁU
4.0
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MASZYNY

Fiber Laser

LIDERZY W BRANŻY CIĘCIA
LASEROWEGO
OSIĄGAJ OPTYMALNE WYNIKI
Fiber lasery szturmem zdobywają rynek. Zapewniają szybkie
wycinanie części przy zachowaniu wysokiej jakości krawędzi
i narożników. Ponadto, nie wymagają zaawansowanej
konserwacji. Koszty eksploatacyjne są więc redukowane,
a uzysk na materiale staje się wyższy.
Czy wiesz, że SigmaNEST jest jedynym oprogramowaniem
różnicującym sposób programowania dla laserów fiber
i CO2?
Aby uzyskać oczekiwane wyniki, maszyna musi pracować
inaczej niż dotychczas. Zaufaj SigmaNEST, a osiągniesz
zamierzone rezultaty.

KORZYŚCI

⒉⒉ Lepsza jakość krawędzi
⒉⒉ Szybszy i łatwiejszy załadunek/rozładunek materiału

PODSTAWOWE FUNKCJE
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉

Cięcie w locie
Dokładne wykonanie narożników
Przebicie w locie
Zoptymalizowany proces cięcia wykonywany na
maszynie pozwala osiągnąć oczekiwane wyniki

⒉⒉ Automatyczne ustawianie najlepszych
parametrów technologicznych cięcia

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

⒉⒉ CurvyRapids
⒉⒉ Nowy nesting ręczny uruchamiany jednym
kliknięciem lub w pełni automatyczny

⒉⒉ Inteligentny nesting „detal w detalu”
⒉⒉ Przejazdy głowicy w dolnym położeniu wraz
z unikaniem konturów wyciętych

⒉⒉ Inteligentne rozmieszczanie mikrozłączy na

podstawie położenia części względem rusztu
maszyny i inne strategie rozmieszczania
mikrozłączy

oraz części

CURVYRAPIDS™

⒉⒉ Bardziej płynny ruch głowicy i dłuższa żywotność
napędu dzięki CurvyRapids

⒉⒉ Utrzymanie wysokich prędkości roboczych – krótszy
czas wycięcia części z arkusza

⒉⒉ Szybsze cięcie w locie

CIĘCIE W LOCIE

⒉⒉ Szybsze cięcie cienkich materiałów dzięki utrzymaniu
maksymalnej prędkości ruchu głowicy

⒉⒉ Skrócenie czasu cięcia dzięki przepalaniu materiału
w locie, bez spowolnień ruchu

PRECYZJA W OBRÓBCE NAROŻY

⒉⒉ Eliminacja źle wykończonych naroży
⒉⒉ Sposób wykonania narożnika jest automatycznie
optymalizowany w SigmaNEST

BEZPIECZEŃSTWO

⒉⒉ Automatyczne zaokrąglanie naroży w celu uzyskania
krótszego czasu wycinania detali i zwiększenia
bezpieczeństwa podczas odbierania części ze stołu

⒉⒉ Wykorzystaj funkcję wpuszczonych mikrozłączy - skraca
to czas kolejnej operacji i poprawia bezpieczeństwo
pracy operatora

UZYSKAJ
OCZEKIWANĄ
PRĘDKOŚĆ CIĘCIA.
Nesting o wysokim uzysku dla fiber lasera.

WYNIKI NIE DO POBICIA
SigmaNEST
zawiera
zaawansowane
funkcje
pozwalające udoskonalić proces cięcia laserowego
oraz wyeliminować uszkodzenia części, przy
jednoczesnym zmniejszeniu odpadu materiału
i maksymalizacji wydajności urządzenia.

CIĘCIE NA WSPÓLNĄ LINIĘ
W przypadku rozmieszczania części na odległość
szczeliny cięcia, SigmaNEST zmniejsza ilość ruchów
roboczych koniecznych do produkcji detali.
W ten sposób minimalizuje się także powierzchnię
ażuru, zwiększa uzysk na materiale i skraca czas
przetwarzania odpadu materiałowego.
Choć wiele firm produkujących systemy do nestingu
oferuje opcję cięcia na wspólną linię, to poziom
jej automatyzacji i precyzji pozostawia wiele
do życzenia. Tylko SigmaNEST jest w tej kwestii
bezkonkurencyjnym liderem.

IPIERCE™

MASZYNY

Laser CO2

PODSTAWOWE FUNKCJE

⒉⒉ Nesting do cięcia na wspólną linię (ręczny
i automatyczny)

⒉⒉ Obsługa wieloosiowego cięcia laserowego
⒉⒉ Mikrozłącza, odcinanie pozostałości arkusza
i rozcinanie ażuru

⒉⒉ Tworzenie inteligentnej ścieżki narzędzia NC

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

⒉⒉ TurboDestruct - niszczenie konturów
wewnętrznych

⒉⒉ Inteligentne dodawanie mikrozłącza
warunkowane położeniem części na
rusztach stołu maszyny

⒉⒉ Automatyczna regulacja prędkości posuwu
roboczego dla skomplikowanych kształtów
części

⒉⒉ Obsługa zrobotyzowanych systemów
odbierania detali

Funkcjonalność zmniejszająca ilość przebić, dostępna
wyłącznie w SigmaNEST, skraca czas pracy maszyny
i zmniejsza zużycie materiału. Sprawdź jak Caterpillar
korzysta z iPierce (strona 10).

SigmaNEST z autorskim TurboDestruct w porównaniu do tradycyjnej
metody niszczenia konturu stosowanej przez konkurentów.
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MASZYNY

Wykrawarka

OPANUJ WYKRAWANIE
USPRAWNIJ SWÓJ PROCES
Technologia

wykrawania
znacząco
rozwinęła
się
przez ostatnie 5 lat, a program SigmaNEST stał się
liderem w zwiększaniu wydajności wykrawarek. Ty też
nie pozostawaj w tyle, korzystając z oprogramowania
sprzed 20 lat. SigmaNEST zapewnia automatyzację
istotnych działań (np. obsługę narzędzi i grup części)
przy
jednoczesnej
optymalizacji
etapu
obróbki
i zmniejszeniu konieczności interwencji programistów.

PODSTAWOWE FUNKCJE
⒉⒉ Szybkie i łatwe w obsłudze wykrawanie
automatyczne

⒉⒉ Precyzyjne i innowacyjne funkcje obróbki
ręcznej
⒉⒉ Automatyczna repozycja w celu
wykorzystania całego arkusza wraz
z identyfikacją zacisków

OPTYMALIZACJA NC

⒉⒉ SigmaNEST optymalizuje programowanie NC tak, aby
było ono jak najbardziej efektywne

⒉⒉ Dzięki inteligentnej obróbce, SigmaNEST zmniejsza
zużycie narzędzi, jak i częstotliwość ich wymiany

PRACA BEZ UDZIAŁU CZŁOWIEKA

⒉⒉ Łatwe tworzenie mikrozłączy przed

⒉⒉ SigmaNEST obsługuje zrobotyzowane systemy

⒉⒉ Baza narzędzi
⒉⒉ Uwzględnianie stref bezpieczeństwa
⒉⒉ Rozpoznawanie zacisków

⒉⒉ SigmaNEST obsługuje systemy logistyki materiału

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA

i po obróbce

⒉⒉ Wykrawanie na wspólną linię

pobierania i sortowania części
u użytkownika

*Więcej informacji o produkcji „just-in-time” - patrz str. 20-21

Amada

Peddinghaus

mikrozłączy

Euromac

Prima Power

⒉⒉ Obróbka aktualnym zestawem narzędzi

LVD Strippit

Salvagnini

w czasie rzeczywistym

⒉⒉ Zapamiętywanie najczęstszych kombinacji

Murata

Trumpf

Nisshinbo

Whitney       

⒉⒉ Przebijanie wraz z wykonywaniem

narzędzi za pomocą funkcji Create Tool
Pattern (Wzorzec narzędzia)

⒉⒉ Wykrawanie na wspólną linię

z wykonywaniem mikrozłączy

⒉⒉ Obsługa odbioru części i zrzutni części
⒉⒉ Wsparcie rozładunku elementów
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MAKSYMALIZUJ,
AUTOMATYZUJ,
ROZWIJAJ SIĘ.

WYKONAJ PRACĘ JAK
NAJLEPIEJ

PODSTAWOWE FUNKCJE

Wycięcie detalu to dopiero połowa sukcesu.
Jeśli nie będziesz w stanie prawidłowo wykonać
gięcia, to poprawa uzysku na nestingu będzie
bez znaczenia. SigmaBEND jest programem
stworzonym do eliminacji błędów przy gięciu
części.

⒉⒉ Import i rozwijanie modeli z wszystkich
głównych systemów CAD

⒉⒉ Baza narzędzi
⒉⒉ Zapamiętanie współczynnika K dla każdego
materiału

⒉⒉ Zwiększenie o 50% gotowości maszyn do

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

⒉⒉ Skrócenie całkowitego czasu gięcia
⒉⒉ Weryfikacja wyceny przed podaniem

⒉⒉ Rozgięcie
⒉⒉ Gięcie krokowe
⒉⒉ Wizualna symulacja procesu gięcia

działania

wiążącej ceny

⒉⒉ Ustalenie dokładnego współczynnika K

MASZYNY

SigmaBEND

i modelu płaskiego dla obróbki

⒉⒉ Eliminacja metody prób i błędów
w procesie gięcia

Dzięki symulacji 3D całego procesu gięcia, nie musisz wykonywać prób gięcia na maszynie.

“Nesting jednej, kompletnej partii części przy użyciu wcześniejszego
oprogramowania wymagał 265 arkuszy blachy. Udało nam się
zmniejszyć tę liczbę do 200, ale zajęło to 40 godzin pracy naszego zespołu
technologów. Obecnie, używając SigmaNEST, wykonujemy nesting
na 200 arkuszach w ciągu ok. 8h, a nasi inżynierowie mogą zająć się
bardziej zaawansowanymi zadaniami”.
AW Mercer - General Manager, TIM MEADE
korzysta z SigmaNEST dla Murata
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MASZYNY

Cięcie gazowe

JAKOŚĆ WYCINANIA
DETALI Z GRUBYCH BLACH

W SigmaTEK dobrze znamy problemy związane
z wycinaniem części z grubych blach. Rozwiązaniem,
które pomoże Ci je wyeliminować jest SigmaNEST
X1 - zwieńczenie ponad 20 lat naszych doświadczeń
w tym obszarze. Zapewniamy wysoką jakość krawędzi, przy
jednoczesnym zmniejszeniu zużycia urządzenia i skróceniu
czasu cięcia. Dzięki temu, SigmaNEST pozowli Ci uzyskać
przewagę nad konkurencją.

ZAAWANSOWANY NESTING

⒉⒉ Zastosowanie odpowiednich odstępów między

częściami dla danej maszyny, materiału i grubości

⒉⒉ Zwiększenie uzysku, przy jednoczesnym zmniejszeniu
dodatkowego nakładu pracy koniecznego do
wykończenia detali

⒉⒉ Automatyczny nesting rozmieszcza części pod kątem
zmniejszenia ilości przebić

⒉⒉ Automatyczne cięcie łańcuchowe
⒉⒉ Rozkład części do cięcia na wspólną linię

PODSTAWOWE FUNKCJE
⒉⒉ Nesting przy użyciu wielu palników
⒉⒉ Cięcie łańcuchowe i mostkowanie

⒉⒉ Przebijanie wstępne w celu optymalizacji
uzysku

⒉⒉ Automatyczne sekwencjonowanie wielu

KORZYŚCI

⒉⒉ Możliwość nestingu przy użyciu wielu palników,

zarówno przy automatycznym, jak i ręcznym ustalaniu
odległości palników

⒉⒉ Znaczne zmniejszenie liczby przebić za pomocą
technologii cięcia łańcuchowego i mostkowania

⒉⒉ Możliwość wykonania przebijania wstępnego arkuszy
o większych grubościach w celu skrócenia czasu
zmiany gazu i wydłużenia żywotności końcówki
palnika

przejść głowicy

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

⒉⒉ Łatwa zmiana położenia wejścia w celu zmniejszenia
zniekształcenia części spowodowanego akumulacją
ciepła

⒉⒉ Zmienne odległości między palnikami
⒉⒉ Cięcie łańcuchowe dla niewielkich części
⒉⒉ iPierce - automatyczne zmniejszenie liczby
koniecznych przebić

⒉⒉ Zamki cieplne – utrzymanie detali
w miejscu ich wycięcia

OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA
AirGas

Hypertherm

Burny

Koike

C&G

Messer (MG)

Esab

Soitaab       

NATYCHMIASTOWA
POPRAWA UZYSKU.
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iPierce eliminuje przebicia w celu zmniejszenia zużycia dysz.

PRĘDKOŚĆ

Dzięki SigmaNEST skrócisz czasy cięcia,
a jakość krawędzi i stan materiału nie ulegną
pogorszeniu. SigmaNEST automatycznie oblicza
optymalną prędkość, zapewniając poziom cięcia
wymagany przez klienta.
Funkcja Auto NC programu SigmaNEST
maksymalizuje efektywność ścieżki cięcia,
natomiast
funkcje
zaawansowanego
NC
(np. automatyczne cięcie na wspólną linię)
umożliwiają realizację większej ilości zleceń.
SigmaNEST oferuje kilka jakości cięcia, aby
uzyskać najwyższą możliwą prędkość dla danego
materiału, grubości oraz jakości powierzchni.
Tabele technologiczne zawierają warunki cięcia
dla każdego rodzaju i grubości materiału. Jakość
cięcia może być ustalona globalnie dla całego
nestingu lub indywidualnie dla konkretnej części
lub konturu.

OPANUJ UKOSOWANIE

SigmaNEST zapewnia niezrównaną dokładność
przy ukosowaniu.

⒉⒉ Automatyczny nesting dla ukosowania
⒉⒉ Automatyczne użycie odpowiedniego
odstępu dla części

⒉⒉ Bezpośredni, dokładny import parametrów
ukosowania z pliku części lub złożenia

⒉⒉ Znakomity program do nestingu
i ukosowania w jednym

⒉⒉ Symulacja 3D umożliwia lepszą kontrolę
nad procesem

*Więcej informacji o ukosowaniu - patrz strona 33

MASZYNY

Waterjet

PODSTAWOWE FUNKCJE

⒉⒉ Redukcja zakrzywienia strugi wodnościernej

⒉⒉ Regulacja prędkości posuwu
⒉⒉ Wsparcie dla maszyn 5-osiowych
⒉⒉ Dostosowanie jakości cięcia do krawędzi

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
⒉⒉ Programowanie ze zmienną kompensacją
⒉⒉ Nesting detali ukosowanych bez zamka
⒉⒉ Przechowywanie ścinków użytkowych do
ponownego użycia

⒉⒉ Optymalizacja ruchu w celu poprawy
jakości detali

SIGMANEST OFERUJE
WIĘCEJ
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉

Proste programowanie
Optymalizacja ruchu
Cięcie na wspólną linię

Interfejs przyjazny dla użytkownika
Programowanie maszyny do cięcia wodą
z tego samego stanowiska, co pozostałe
maszyny

MATERIAŁY SPECJALNE

Pomagamy naszym klientom w wycinaniu
detali z najdroższych znanych materiałów.
Znamy fizykę elementarną i stosujemy jej
zasady przy wyznaczaniu parametrów cięcia
skoncentrowanym
strumieniem
wody.
Opanowaliśmy do perfekcji czasy wejść
i prędkości posuwu dla prawie każdego
używanego materiału.

“Mamy klientów, którzy przysyłają nam swoje projekty
nestingu
stworzone
przy
użyciu
innych
systemów.
Gdy przepuszczamy te same detale przez SigmaNEST,
praktycznie za każdym razem uzyskujemy lepszy rozkład.
Jest to znakomity i łatwy w obsłudze program”.
JON BARRON, Dyrektor Generalny firmy I&M Machine & Fabrication
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MASZYNY

Cięcie plazmowe

SPECJALIŚCI OD CIĘCIA
PLAZMOWEGO
SigmaNEST gwarantuje niezrównaną technologię do cięcia
plazmą, ponieważ program został wyposażony w unikalne
funkcje do obsługi stołów plazmowych. Sztuczna inteligencja w SigmaNEST ocenia parametry cięcia w trakcie procesu wycinania, co zapewnia automatyczną poprawę czasów
pracy i jakości krawędzi oraz zwiększenie uzysku na materiałach eksploatacyjnych.

⒉⒉ Precyzyjne wycinanie otworów za pomocą
technologii BHQ

⒉⒉ Algorytmy zmniejszania liczby przebić i całkowitej ich
eliminacji

⒉⒉ Skrócenie czasu cięcia
⒉⒉ Redukcja zużycia głowicy - mniejsze koszty
eksploatacyjne

⒉⒉ Automatyczne rozcinanie ażuru po cięciu

PODSTAWOWE FUNKCJE
⒉⒉ Precyzyjne wycinanie otworów za pomocą
technologii BHQ

⒉⒉ Tabela wejść dopasowana do potrzeb
konkretnego klienta

⒉⒉ Cięcie łańcuchowe
⒉⒉ Cięcie przez mostkowanie
⒉⒉ Lepsza jakość przy wykorzystaniu pętli
narożników

⒉⒉ Automatyczne wejścia

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
⒉⒉ Wydłużenie żywotności materiałów
eksploatacyjnych przy użyciu iPierce

⒉⒉ Tabela technologiczna otwartej architektury
⒉⒉ Obsługa dodatków do maszyny, takich jak
marker lub wiertło

⒉⒉ Ukosowanie
⒉⒉ Ustawienie specjalnych wejść

“Jakościowe cięcie plazmą stanowi świetne uzupełnienie
parku maszynowego. Dokładna symulacja .NC sprawia, że
wykonanie specjalnych i skomplikowanych kształtów jest
banalnie proste”.

SILAS CURFMAN, FSI Fabrication producent maszyn rolniczych
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NIEOGRANICZONA SWOBODA
PROGRAMOWANIA
Skorzystaj z usprawnień w programowaniu i uzyskaj
najlepsze detale na wszystkich maszynach, niezależnie od
zasilania i konfiguracji sterownika.

BHQ - PRZEMYŚL JAKOŚĆ
OTWORÓW
SigmaNEST BHQ pozwala udoskonalić technologię
precyzyjnego wycinania otworów. Poprawia ona nie tylko
jakość cięcia, ale także optymalizuje czas pracy maszyny.

⒉⒉ Automatyczne dopasowanie wejść na podstawie
wielkości otworów, grubości materiału, procesu
cięcia i mocy

⒉⒉ Możliwość spersonalizowania parametrów, by
uzyskać krawędź o zdefiniowanej jakości

Moduł BHQ może być używany z dowolnym źródłem
plazmowym, gotowym do pracy w technologii HD, bez
potrzeby inwestowania w nowy sprzęt.

MASZYNY

Ukosowanie

OPANUJ UKOSOWANIE
SigmaNEST jest liderem ukosowania w każdej z technologii
cięcia. Program umożliwia szybkie i dokładne ukosowanie przy
cięciu plazmowym stali czarnej, jak i marmuru za pomocą strumienia wody.
SigmaNEST sprawia, że ukosowanie jest intuicyjne i możliwe
do wykonania w całym cyklu pracy - od projektu, aż po produkcję. Oprogramowanie pozwala na import plików praktycznie w dowolnym formacie (wraz z zawartymi w nich
danymi ukosowania). Dzięki temu, że detale są rozmieszczane w programie, ukosowane krawędzie są automatycznie
uwzględniane, a nesting zoptymalizowany tak, by uzyskać
maksymalną dokładność.
Oprócz automatycznego zastosowania ukosowania, SigmaNEST wizualizuje wprowadzane modyfikacje, umożliwiając
operatorowi dokładne sprawdzenie jakości w czasie rzeczywistym.
SigmaNEST zapewnia nieporównywalną dokładność przy
ukosowaniu

⒉⒉ Automatyczny nesting przy ukosowaniu
⒉⒉ Automatyczne rozpoznanie odstępu
⒉⒉ Bezpośredni, dokładny import parametrów ukosowania

Cechy ukosowania w modelu zostaną automatycznie zidentyfikowane
i zaimportowane do SigmaNEST.

OBSŁUGIWANE MASZYNY
Ukosowanie
strumieniem
wody

Ukosowanie
plazmowe

MachMotion

AKS

AKS
ALLtra

MultiCAM

Calypso
ESAB
Flow

BAW
C&G

Hypertherm

Cutting
Systems

ukosowania w jednym

Ingersoll Rand

Esab

⒉⒉ Symulacja 3D ukosowania umożliwia dogłębny wgląd

Jet Edge

EZ Cut

w proces

⒉⒉ Wykorzystaj maksymalnie maszynę, dzięki wsparciu

KMT

Farley

MachMotion

Ficep

Maxiem

Haco

MultiCAM

Hypertherm

Omax

Kinetic

Par

Koike

Techni

Komatsu

WardJet

Lockformer

z pliku gotowego detalu lub złożenia

⒉⒉ Znakomity program do nestingu i programowania

obróbki Swarf przy ukosowaniu

Pełna obsługa różnych konfiguracji kinematycznych:

⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉

Faza na V, Y, i K
Zmienny kąt ukosowania
Pełny zakres dla wektorów cięcia (X, Y, Z, I, J, K)
Obsługa 5-osiowego ukosowania

Messer (MG)
Peddinghaus
Proarc
Rhino
Sector
Soitaab
Tanaka
Voortman
Whitney

SIGMANEST OFERUJE WIĘCEJ
⒉⒉ Łatwiejsze programowanie z ukosowaniem
w SigmaNEST

⒉⒉ Automatyczne przejścia między poszczególnymi fazami
⒉⒉ Domyślne konfiguracje ukosowania dla szybszej obróbki
i lepszej jakości wykonywanych części

⒉⒉ Szybsze przetwarzanie parametrów ukosowania
⒉⒉ Eliminacja zbędnego ukosowania
⒉⒉ Szybka identyfikacja i przygotowanie do nowej
konfiguracji ukosowania

PODSTAWOWE
FUNKCJE

ZAAWANSOWANE
FUNKCJE

⒉⒉ Wbudowane tabele

⒉⒉ Rozpoznawanie ukosowania na

technologiczne

⒉⒉ Automatyczne przejście
między fazami

⒉⒉ Personalizacja fazowania

podstawie tekstu wpisanego na krawędzi
w modelu CAD

⒉⒉ Automatyczne rozpoznawanie ukosowania
⒉⒉ Nesting z uwzględnieniem ukosowania
⒉⒉ Pełna kontrola nad całą powierzchnią z użyciem
technologii sub-ukosowania

33

MASZYNY

Wykrawarka
Combo
PROGRAMOWANIE MASZYN
COMBO
SigmaNEST oferuje automatyczny nesting i programowanie urządzeń z uwzględnieniem ich indywidualnych cech
i możliwości. Z pomocą SigmaNEST można obsłużyć
zarówno maszyny combo, jak i wieloprocesowe, optymalizując nesting i automatycznie tworząc kod NC z wykorzystaniem wszystkich funkcji urządzenia. Bez względu na
to, czy Twoja maszyna łączy opcję wykrawania z cięciem
laserowym czy plazmowym, SigmaNEST oferuje idealne
połączenie tych technologii, dzięki czemu praca jest bardzo prosta i wydajna.

KORZYŚCI
⒉⒉ Maksymalizacja korzyści przy wykrawaniu oraz cięciu
plazmą i laserem dla maszyn combo

PODSTAWOWE FUNKCJE

⒉⒉ Maksymalizacja uzysku materiału na arkuszu
⒉⒉ Oszczędność czasu dzięki prostej obsłudze

⒉⒉ Ścieżka narzędzia NC w trybie automatycznym

⒉⒉ Zwiększona efektywność dzięki zarządzaniu

⒉⒉ Zarządzanie i zastępowanie narzędzi
⒉⒉ Uzbrojenie w narzędzia wykrawające w trybie

⒉⒉ Optymalizacja przy wymianie narzędzi w obrębie

i ręcznym

automatycznym i ręcznym

⒉⒉ Automatyczne wykonywanie mikrozłączy
⒉⒉ Automatyczna repozycja

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉

programu i efektywnemu wykorzystaniu maszyny
narzędziami i zleceniami produkcyjnymi
wykonywanego programu

⒉⒉ Automatyczny dobór najlepszego arkusza

z magazynu, włączając w to ścinki użytkowe

⒉⒉ Usprawnione planowanie pracy na zakładzie dzięki
dokładnemu określeniu kosztów i czasu pracy

Funkcjonalność 2D CAD
Obsługa zrzutni dla elementów
Wykrawanie wstępne
Wsparcie rozładunku elementów

OBSŁUGIWANE MASZYNY COMBO I MASZYNY
WIELOPROCESOWE
Wykrawarki combo
Amada
Murata
Peddinghaus
Trumpf
Whitney

Wykrawarki
combo połączone
z cięciem
gilotynowym
LVD Strippit
Prima Power
Salvagnini

Maszyny
wieloprocesowe
CCU-ONE
Farley
Ficep
Kinetic
Messer
Murata
Peddinghaus
Voortman

KOMPLEKSOWE
ROZWIĄZANIE
W ZASIĘGU RĘKI.
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Łączenie procesów

MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ
SigmaNEST jest liderem w branży w kwestii obsługi
maszyn wieloprocesowych. Oprócz nestingu i tworzenia
kodu NC do obsługi wszystkich dostępnych procesów
obróbki, nasz program optymalizuje ścieżkę ruchu
narzędzi, znacząco skracając czas cięcia.

⒉⒉ Automatyczny nesting dla wielu procesów
⒉⒉ Redukcja czasu cięcia
⒉⒉ Zastosowanie zaawansowanych funkcji NC dla
cięcia wieloprocesowego

⒉⒉ Wykorzystanie pełnych możliwości oferowanych

SigmaNEST wykonuje automatyczny nesting dla
większości procesów obróbki skrawaniem.

przez maszynę

PODSTAWOWE FUKNCJE

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉

⒉⒉ Frezowanie spiralne
⒉⒉ Strefy właściwe wyłącznie dla danego

Wiercenie/gwintowanie
Frezowanie

procesu

Ukosowanie
Sortowanie narzędzi
Znakowanie
Wycinanie szczelin

⒉⒉ Zarządzanie żywotnością narzędzi
⒉⒉ Wsparcie dla obróbki Swarf w procesie
ukosowania

“Prosty interfejs i możliwość programowania wielu maszyn
za pomocą jednego oprogramowania powoduje, że jest to
idealne rozwiązanie dla naszego zakładu”.

Ryerson - Centrum Serwisowe Stali
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Ploter frezujący
AUTOMATYCZNE
PROGRAMOWANIE ROUTERA
SigmaTEK jest wiodącym producentem oprogramowania do automatyzacji pracy routerów. Bez względu na to, czy obrabiasz włókno węglowe, drewno,
czy aluminium, sztuczna inteligencja zawarta w SigmaNEST sprawi, że będziesz pod wrażeniem pracy
programu i jakości procesu. Oprócz obsługi routera
z wieloma głowicami, system daje także możliwość
programowania operacji wiercenia. SigmaNEST zapewnia bezkonkurencyjne czasy cięcia oraz automatyczny nesting.

KORZYŚCI
⒉⒉ Optymalizacja narzędzi na potrzeby nestingu
– minimalizacja zmian narzędzi w obrębie
wykonywanego programu

⒉⒉ Inteligentne sekwencje cięcia zarówno dla

PODSTAWOWE FUNKCJE
⒉⒉ Profilowanie z zarządzaniem żywotnością
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉

narzędzi

Frezowanie kieszeni o różnych głębokościach
Maksymalny uzysk przy nestingu
Sprawny nesting i większa automatyzacja
Automatyczne wiercenie z użyciem maszyn
wielowrzecionowych i zespołów wiercących

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
⒉⒉ Dodatkowy odstęp przy wycinaniu małych
detali

⒉⒉ Logika prawidłowego wycinania detali
w trudno-obrabialnych materiałach

⒉⒉ Automatyczny nesting z użyciem wielu głowic
⒉⒉ Import modeli 3D oraz automatyczny
nesting i droga narzędzia z użyciem
spersonalizowanych komend wsadowych
(patrz strona 12)

⒉⒉ Automatyczna obróbka detali i arkuszy
dwustronnych

⒉⒉ Pełna obsługa urządzeń wielowrzecionowych
ze stołami mostowymi i maksymalizacja
przepustowości

OPTYMALIZACJA NC:
⒉⒉ SigmaNEST automatycznie rozpoznaje
ewentualne rezerwy efektywności
w programowaniu NC

⒉⒉ Inteligentne nakładanie ścieżki NC minimalizuje
zużycie narzędzia oraz redukuje konieczność
jego zmian

⒉⒉ Automatyczne niszczenie wiórów, by wydłużyć
żywotność narzedzia i wyeliminować ryzyko
jego złamania

⒉⒉ SigmaNEST oferuje lepszą jakość detali dzięki
strategii pogłębiania i opcji mikrozłączy gwarancja utrzymania elementów na miejscu

MATERIAŁY

⒉⒉ Kompozyty
⒉⒉ Aluminium
⒉⒉ Metale
⒉⒉ Drewno
⒉⒉ Materiały prefabrykowane (MDF, sklejki, itd.)

WYKORZYSTANIE

OBSŁUGIWANE MASZYNY
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stołów z ssawkami próżniowymi, jak i rolkami
dociskowymi

Accu-Router

C.R. Onsrud

Northwood

Anderson

Haas

ROUTECH

ART

Heian

Shoda

AXYZ

Homag

ShopBot

Biesse

Komo

Techno, Inc.

Busellato

MultiCAM

Thermwood

⒉⒉ Meble tapicerowane
⒉⒉ Szafy montowane indywidualnie
⒉⒉ Łodzie i jachty
⒉⒉ Lotnictwo
⒉⒉ Sprzęt rekreacyjny (kampery, itp.)

TECHNOLOGIA CIĘCIA NOŻEM

MASZYNY

Cięcie nożem
PODSTAWOWE FUNKCJE

Moduł SigmaNEST do cięcia nożem gwarantuje zaawansowany nesting i opcję programowania NC. SigmaNEST pozwala przejąć kontrolę nad produkcją, a różnorodne funkcje systemu do nestingu
usprawniają operacje wykonywane nożem CNC.

⒉⒉ Identyfikacja (etykiety, przywieszki, itp.) - obsługuje stałe
i zmienne systemy znakowania

⒉⒉ Zarządzanie strukturą i identyfikacją detali
⒉⒉ Funkcja repozycji umożliwia w pełni automatyczną pracę bez
udziału człowieka

⒉⒉ Funkcja przeskoku i cięcia wstecznego
⒉⒉ Wyższy uzysk materiału w połączeniu z efektywnością
kompleksowego nestingu SigmaNEST

SPECJALNE MATERIAŁY

⒉⒉ Wycinanie materiałów o unikalnych
parametrach

⒉⒉ Maksymalizacja uzysku podczas nestingu
⒉⒉ Cięcie na wspólną linię
⒉⒉ Gładkie cięcie i dokładne ostre narożniki,

dzięki ustawieniu wartości kompensacji dla
każdego ostrza

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
⒉⒉ Dopasowanie wzorców
⒉⒉ Śledzenie materiału i nesting na ścinkach
użytkowych

Wiemy, że praca z trudnymi, na przykład twardymi materiałami może
być skomplikowana. SigmaNEST pomaga jak najlepiej wykorzystać
możliwości urządzenia i cechy materiału, dzięki automatycznemu
uwzględnieniu zużycia eksploatacyjnego narzędzi.

⒉⒉ Obsługa większej liczby formatów

importowanych plików CAD, niż
jakiekolwiek inne rozwiązanie do nestingu

⒉⒉ Optymalizacja wysokości stosu przy
nestingu w wielu warstwach

NARZĘDZIA DO CIĘCIA

⒉⒉ Nóż do ukosowania
⒉⒉ Nóż do cięcia prostego
⒉⒉ Krążek tłoczący
⒉⒉ Nóż krążkowy
⒉⒉ Nóż oscylacyjny

OBSŁUGIWANE MASZYNY

⒉⒉ AXYZ
⒉⒉ Eastman
⒉⒉ Gerber
⒉⒉ Lectra
⒉⒉ MultiCAM
⒉⒉ Zund

MATERIAŁY

⒉⒉ Pianki
⒉⒉ Materiały izolacyjne
⒉⒉ Tkaniny
⒉⒉ Materiały na bazie włókna szklanego

20%

ZWIĘKSZONA
WYDAJNOŚĆ
AT MADISON
COMPONENTS

“Aktualizacja zmian w detalu trwała wcześniej 3 godziny, a
teraz mniej niż 5 minut. Mamy 10 maszyn, których wydajność
zwiększyła się o 20%! SigmaNEST poprawia naszą efektywność
tak, jak zakup 1, a nawet 1,5 dodatkowej maszyny”.

JODY ROCK - Madison Components
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SigmaTUBE

WSZECHSTRONNY
PROGRAM DO CIĘCIA RUR
SigmaTUBE jest kompletnym rozwiązaniem
do obsługi 4, 5 i 6 osiowych urządzeń, pozwalającym na cięcie rur i profili oraz automatyczne
przetwarzanie i programowanie całego złożenia.
SigmaTUBE to nakładka programowa w pełni
zintegrowana z SOLIDWORSKS, umożliwiająca
programowanie rur o dowolnym przekroju
i wymiarach.
Dzięki SigmaTUBE użytkownik może programować pliki całych złożeń o wielu różnych
kształtach i wymiarach w jednym cyklu.
Dodatkowo, oprogramowanie jest całkowicie zintegrowane z SOLIDWORKS, gwarantując
pomocne rozwiązanie do nestingu od CAD
do CAM.

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
SIGMATUBE:
⒉⒉ Automatyczny nesting dla projektów
złożeniowych

⒉⒉ Możliwość automatycznego rozpoznawania

i nestingu plików ze złożeń zawierających różne
rodzaje kształtów i materiałów rur

⒉⒉ Automatyczne wykrywanie powierzchni do
obrobienia

⒉⒉ Automatyczna ścieżka narzędzia i tworzenie
kodu NC

⒉⒉ Zachowanie maksymalnej sztywności profilu
podczas cięcia

⒉⒉ Obsługa rur o przekrojach prostokątnych,
okrągłych i dowolnie formowanych
.

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
SIGMATUBE
⒉⒉ Tworzenie kodu NC dla urządzeń do cięcia rur

bez konieczności eksportu plików ze złożeń lub
części poza SOLIDWORKS

⒉⒉ Autozadanie automatycznie grupuje przekroje
do nestingu

OBSŁUGIWANE MASZYNY
Altmar

EazyTUBE

Alltra

HK

Amada

Mazak

Balliu Laser

Mitsubishi Laser

BLM

MultiCAM

Bystronic

Soitabb

LVD

Trumpf

Han’s Laser
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Funkcja przetwarzania złożeń pozwala wybrać do
nestingu tylko rury i w trakcie jednego procesu
przekształcić cały plik złożenia składającego się
z profili prostokątnych, okrągłych, kątowników,
ceowników i płaskowników. Opcja Autozadania
rozdziela poszczególne profile i materiały za
pomocą jednego kliknięcia, a nasz algorytm nestingu dobiera najbardziej odpowiednie surowce
z materiału tak, aby uzysk był jak najwyższy.

MASZYNY

SigmaNEST 3D
i DSTV

SIGMANEST 3D
SigmaNEST 3D jest 5-osiowym systemem CAM
z automatycznym rozpoznawaniem funkcji
i tworzeniem ścieżki dla 5-osiowych urządzeń
do cięcia laserem, strumieniem wody i plazmą.
System jest w pełni zintegrowany z SOLIDWORKS
oraz pozwala na symulację oraz wykrywanie
kolizji dla części obrabianej i modelowanej wraz
z mocowaniem w złożeniu.

⒉⒉ Interfejs SOLIDWORKS
⒉⒉ Tworzenie ścieżki narzędzia jednym

Symulacja cięcia 5-osiowego w SigmaNEST.

kliknięciem

⒉⒉ Szkic Trim Line 3D - ścieżka narzędzia na
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉

powierzchni modelu

Konfiguracja modelu głowicy tnącej
Symulacja 3D w czasie rzeczywistym
Narzędzia do szybkiej edycji ścieżki
Sprawdzanie kolizji
Możliwość generowania raportów

Atutem SigmaNEST 3D jest integracja
z SOLIDWORKS

⒉⒉ Nakładanie ścieżki NC w środowisku
SOLIDWORKS®

⒉⒉ Umożliwia łatwą integrację między
projektem i NC

⒉⒉ Intuicyjna obsługa i interfejs przyjazny
dla użytkownika

⒉⒉ Pełna spójność geometrii detalu i ścieżki
narzędzia

⒉⒉ Przenoszenie danych ścieżki narzędzia
wraz z modelem CAD

⒉⒉ Opcje do nakładania ścieżki narzędzia

SIGMADSTV
EKSPORT DSTV

SZABLONY PARAMETRÓW CZĘŚCI

Narzędzie do eksportu DSTV jest wtyczką do
SOLIDWORKS. Użytkownik może importować
pliki do SOLIDWORKS i eksportować je do DSTV.
Do poprawnego działania wtyczka wymaga wersji
SOLIDWORKS 2015 lub wyższej oraz modułu
MX2300 na kluczu licencyjnym SigmaNEST.

Użytkownik ma możliwość tworzenia szablonów
i archiwizowania informacji dla plików DSTV.
System eksportu DSTV na podstawie szablonu
automatycznie wykrywa ustawienia na których
pracuje użytkownik i eksportuje potrzebną
geometrię.

PLIKI WSADOWE

AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA NARZĘDZI

Z pomocą naszego kreatora, możesz stworzyć
plik wsadowy, który wczyta wszystkie pliki części
do przetworzenia z SOLIDWORKS we wskazanym
folderze. Następnie, części zostaną przetworzone
i wyeksportowane do formatu DSTV, a system
wskaże błędy napotkane podczas tego procesu.

Funkcja eksportu DSTV automatycznie wykrywa
otwory i umożliwia użytkownikowi własne
ustawienie parametrów wiercenia/gwintowania
detali. Na przykład, jeśli klient otrzymuje plik
z parametrami wiercenia lub gwintowania, ale
nie ma właściwego narzędzia, to może je zastąpić
innym, bez konieczności zmiany geometrii detalu
w SOLIDWORKS.

SigmaNEST 3D dla maszyn 5-osiowych
“Wypróbowaliśmy 3 inne programy, ale to SigmaTUBE
zapewniła nam najlepszą obsługę przy przejściu z naszego
modelu bezpośrednio do obróbki NC na maszynie”.
Carroll Racing Development

39

MASZYNY

LiftMaster/
Składowanie

SYSTEMY
MAGAZYNOWANIA
LIFTMASTER
SigmaNEST obsługuje Trumpf LiftMaster, który
jest urządzeniem automatycznie zakładającym
arkusze materiału i ściągającym wycięte detale
z wycinarek laserowych za pomocą próżniowych
ssawek. System ten, pozwala na sprawną
organizację działań zakładu, a w szczególności
magazynu. LiftMaster gwarantuje optymalne
wykorzystanie przestrzeni oraz zwiększenie
gotowości do pracy.

Obsługuj LiftMaster za pośrednictwem SigmaNEST.

Rozwiązanie zostało zaprojektowane specjalnie
dla maszyn Trumpf Liftmaster i dzięki
automatycznemu
zarządzaniu
materiałem
zapewnia maksymalizację wydajności.
WSPIERANE MASZYNY LIFTMASTER:
LiftMaster Compact
LiftMaster Store

PODSTAWOWE FUNKCJE

LiftMaster Linear Basic

⒉⒉ Układanie arkuszy w stosy i ich
rozładunek na regały w celu maksymalnej
automatyzacji pracy

LoadMaster

⒉⒉ Mniejsze zapotrzebowanie na siłę

roboczą dzięki wykorzystaniu możliwości
magazynowania SigmaNEST

ZAAWANSOWANE FUNKCJE

LiftMaster Linear
LiftMaster
LiftMaster Sort
LiftMaster Store Linear
SortMaster
LiftMaster Compact
LiftMaster Shuttle

⒉⒉ Wykonany specjalnie dla TRUMPF
LiftMaster

⒉⒉ Maksymalizacja wydajności dzięki

zapewnieniu nieprzerwanego przepływu
materiału - arkusze są ładowane, cięte
i rozładowywane

ZYSKAJ
LEPSZĄ
INTEGRACJĘ.
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MASZYNY

SigmaNEST SX

SIGMANEST DEVELOP
SigmaNEST SX Develop jest przyjaznym dla
użytkownika programem do tworzenia rozwinięć
różnego rodzaju kształtek (kolanka, trójniki, redukcje
i inne). Program umożliwia szybkie i łatwe tworzenie
modeli 3D, na podstawie których opracowywane
są ich płaskie, rozwinięte wzory. System daje
także możliwość importu geometrii szkieletowej
(wireframe) z innych aplikacji CAD.
SigmaNEST SX Develop udostępnia bibliotekę
standardowych sparametryzowanych kształtów,
które można dowolnie zmieniać, tym samym
zwiększając wydajność bez straty czasu.
FUNKCJE SIGMANEST HVAC

⒉⒉ Biblioteka kształtów (możliwa do rozbudowy),
podzielona na odpowiednie kategorie

⒉⒉ Podgląd kształtu „na żywo” podczas edycji jego
parametrów

⒉⒉ Rozwinięcie wykonywane według materiału –

proces rozwijania oparty na współczynniku „k”
zależnym od materiału - umożliwia tworzenie
bardzo dokładnych rozwinięć

Nowy moduł unfolder w SigmaNEST X1.

⒉⒉ Automatyczne i ręczne rozmieszczanie oraz
zarządzanie połączeniami

SIGMANEST UNFOLDER
SigmaNEST SX Unfolder obsługuje pliki STEP do rozkładania
detali 3D dwiema różnymi metodami:

⒉⒉ Interaktywna: pokazuje graficzną symulację
rozkładania detalu 3D

⒉⒉ Nieinteraktywna: rozkłada plik STEP w tle bez
graficznej symulacji procesu

Użytkownik może szybko rozłożyć wszystkie detale 3D
przez wybór opcji “Unfold All” (rozłóż wszystko), dostępnej
w panelu interfejsu. Po rozłożeniu wszystkich detali,
program pozwala wyeksportować płaski wzorzec do
SigmaNEST, a następnie wykonać nesting. Po zakończeniu
procesu rozkładu 3D, system umożliwia wyeksportowanie
płaskiego wzoru, jako oddzielnego pliku STEP lub DXF. Moduł
Unfloder jest szczególnie przydatny dla użytkowników,
którzy regularnie wycinają detale 3D i potrzebują tworzyć
płaskie wzory do wycinania na maszynach 2D.

UNFLODER - FUNKCJE PODSTAWOWE
⒉⒉ Inteligentna i prosta automatyzacja dla każdego produkowanego detalu
⒉⒉ Scentralizowany węzeł programowania dla wszystkich operacji

DEVELOP - FUNKCJE
ZAAWANSOWANE

⒉⒉ Personalizuj swoje programy w SigmaNEST SX i miej pełną kontrolę nad

⒉⒉ Modyfikowalne linie gięcia
⒉⒉ Różnorodne możliwości eksportu 2D i 3D w celu integracji

⒉⒉ Tworzenie i rozkładanie kształtów 3D w SigmaNEST SX

⒉⒉ Zautomatyzowane przetwarzanie wsadowe, służące do

produkcyjnych
maszynami

z innymi produktami, np. SigmaNEST
tworzenia kształtów
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MASZYNY

Wyprodukowane
z wykorzystaniem
SigmaNEST

Carroll Racing produkuje niezniszczalne samochody
„monster” wykorzystując SigmaTUBE.

Terex wykonuje wózki widłowe o dużym udźwigu przeznaczone
do pracy w warunkach ekstremalnych.

Sea Ray Boats produkuje szybkie łodzie i jachty
z użyciem SigmaNEST dla rutera.

Spudnik wytwarza maszyny rolnicze pozwalające zbierać ogromne
ilości plonów rolnych przez cały rok.

PRZEJDŹ NA
WYŻSZY POZIOM.
Dlaczego korzystasz z oprogramowania, które nie spełnia Twoich oczekiwań?
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Microgroup produkuje stenty do serca wykorzystując SigmaTUBE
do cięcia laserem.

NASA korzysta z SigmaNEST przy budowie statków kosmicznych,
które wymagają maksymalnej dokładności procesu.

Z SigmaNEST korzystają
najnowocześniejsze
i najbardziej innowacyjne
firmy na świecie!

Canam Group wybudował stadiony Yankee
i Gillette.

Bombardier Sifang Transportation stosuje SigmaNEST
do produkcji bardzo szybkich pociągów.

„Automatyczne funkcje dostępne w SigmaNEST
z każdą wersją są coraz lepsze. Jestem
pod ogromnym wrażeniem ulepszonego,
automatycznego nestingu oraz potężnych
możliwości w zakresie ustalania kolejności prac.
Tak trzymać chłopaki!”
KEVIN STOUT - Caid Industries

Czynnik zwrotu z inwestycji ROI
SigmaNEST zapewnia zwrot z inwestycji
w pięciu kluczowych obszarach.

MATERIAŁ (MATERIAL)

Mniejszy odpad materiału dzięki dużym uzyskom
z nestingu. Nasi klienci, dzięki SigmaNEST,
oszczędzają średnio 4% materiału.

PROCES OBRÓBKI (MOTION)

Szybszy i efektywniejszy proces cięcia pozwala
na zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu.
Korzystaj z czasów cięcia krótszych o 20%.

PERSONEL (MANPOWER)

Zminimalizuj czas tracony na niewydajne działania
pracowników. Dzięki SigmaNEST i zwiększonej
automatyzacji programowanie Twoich maszyn
może być średnio 5-krotnie krótsze.

ZARZĄDZANIE (MANAGE)

Gromadź dane z wszystkich obszarów działania,
aby zyskać dostęp do kluczowych informacji i móc
pracować bez zakłóceń.

MASZYNY I URZĄDZENIA (MACHINES)
Obsługuj maszyny z jednego stanowiska, korzystaj
z większej wygody i elastyczności procesu. W ten
sposób zwiększysz moce produkcyjne i uzysk na
maszynie.
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SIGMANEST
MOŻE ROZWIJAĆ SIĘ
RAZEM Z TWOJĄ FIRMĄ!
SigmaTEK nieustannie doskonali swoje produkty,
oferując użytkownikom szereg nowych funkcji.
Aktualizacja SigmaNEST przynosi więc wiele
korzyści, choć wymaga czasem zmian w firmowym
przepływie danych i/lub postprocesorze.

Chcąc rozpowszechniać zalety najnowszej wersji
oprogramowania, przy jednoczesnym zmniejszeniu
ryzyka przerwy w przepływie materiału i procesie,
opracowaliśmy trzy usługi aktualizacji SigmaNEST,
jako uzupełnienie do normalnej opieki technicznej.

ZYSKAJ COŚ WYJĄTKOWEGO!
Automatyczna aktualizacja i nieograniczone wsparcie
Oprogramowanie SigmaNEST ma kluczowe znaczenie przy realizacji zadań. Przez cały czas aktualizujemy system
tak, by był kompatybilny z najnowocześniejszymi maszynami oraz używanym przez Ciebie oprogramowaniem.
Posiadając roczną opiekę techniczną zyskujesz dostęp do najnowszych aktualizacji SigmaNEST, które są zgodne
z najnowszymi wersjami Windows, programami CAD i innymi popularnymi aplikacjami. Decydując się na opiekę
techniczną SigmaTEK zyskujesz bardzo dużo przywilejów.
JESTEŚMY TUTAJ DLA CIEBIE

⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉
⒉⒉

Dostęp do bazy wiedzy użytkowników SigmaNEST
Telefoniczne oraz mailowe wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne online
Dostępność wsparcia technicznego umożliwiająca
uzyskanie pomocy właśnie wtedy, gdy jej
potrzebujesz

PROSTA AKTUALIZACJA

⒉⒉ Dostęp do najnowszej wersji SigmaNEST
⒉⒉ Przycisk Live Update (Aktualizuj przez sieć)
ułatwia aktualizację do kolejnej wersji

PO CO AKTUALIZOWAĆ OPROGRAMOWANIE?

⒉⒉ Aby móc korzystać z najnowszych wersji

oprogramowania bez konieczności wymiany
maszyn

⒉⒉ Aby zyskać dostęp do nowatorskich funkcji

oferowanych przez SigmaNEST i jeszcze bardziej
zwiększyć efektywność

⒉⒉ Jeśli nie zaktualizujesz SigmaNEST, to stara wersja
może okazać się niekompatybilna z nowymi
wersjami Windows, aplikacjami CAD lub innymi,
automatycznie aktualizującymi się programami

⒉⒉ Aktualizację można wykonać w dogodnym dla
siebie czasie

⒉⒉ Baza Wiedzy Użytkowników SigmaNEST (User
Knowledge Base) zawiera zbiór dobrych
praktyk oraz dokumentów od działu wsparcia
technicznego
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ZARZĄDZANIE

SigmaNEST 365™

Jakość, efektywność i kontrola.

LIST OD DYREKTORA GENERALNEGO SIGMATEK
Dziękuję Wam za zaufanie do SigmaNEST - najlepszego programu
do nestingu stosowanego w przemyśle. W SigmaTEK Systems jesteśmy
dumni z 4 kluczowych wartości, którymi kierujemy się przy podejmowaniu
wyzwań, dbaniu o pracowników oraz wychodzeniu naprzeciw, a nawet
przekraczaniu oczekiwań Klientów. Tymi wartościami są: chęć pomocy
innym, dociekliwość inżynierska, szybkość działania oraz najwyższa jakość.
Mając 25 lat doświadczeń w tworzeniu oprogramowania, dostarczamy
Klientom rozwiązania nieporównywalne z innymi. Dzięki naszym
zaangażowanym pracownikom, możemy podjąć każde wyzwanie i spełnić
oczekiwania Użytkowników na całym świecie.
Wraz ze wzrostem popularności idei Przemysłu 4.0 oraz zyskującej na
znaczeniu automatyzacji, SigmaTEK, jako lider wśród dostawców najbardziej
zaawansowanych technologicznie rozwiązań, jest w stanie sprostać Twoim
wymaganiom i pozwolić Ci wykonać bezpieczny krok w przyszłość.
Jesteśmy dumni, że możemy pomagać Ci w rozwoju Twojej firmy! Zainwestuj
w SigmaNEST, a zyskasz entuzjastycznego i wiarygodnego partnera.
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LEGENDA
Moduł zawarty w standardzie
Moduł opcjonalny

PAKIETY SIGMANEST

W PEŁNI SPERSONALIZOWANE
ROZWIĄZANIE
Pomagamy
producentom
maksymalnie
wykorzystać materiał, maszyny oraz personel,
zapewniając jednocześnie pełną przejrzystość
i kontrolę całego procesu.
Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat
rozwiązania spersonalizowanego do Twoich
potrzeb, zadzwoń pod numer +48 12 346 58 00.

MODUŁY GEOMETRII
CAD Import DXF, DWG, IGES, DSTV
Pakiet CAD 2D
Biblioteka standardowych kształtów
Filtr wygładzający
Scanline (zamiana graﬁki rastrowej na wektorową)
Baza części
MODUŁY NESTINGU
Nesting prostokątny
Nesting detal-do-detalu
Nesting gilotynowy
Nesting True Shape
HD True Shape
Nesting Zaawansowany
SuperNEST HD
Nesting ciągły
Moduł SigmaNEST SX Unfolder - rozwijanie
Moduł SigmaNEST SX Develop – kształtki HVAC
MODUYŁY ŚCIEŻKI NARZĘDZIA
Cięcie AutoNC
Zaawansowany moduł cięcia NC
Wspólna linia
CurvyRapids™
Turbo Destruct™
iPierce
Moduł cięcia nożem
Moduł rutera
Zaawansowany moduł rutera
Moduł wiercenia
Moduł cięcia strumieniem wody
Programowanie ukosowania
Moduł dla maszyn combo do cięcia i wykrawania
Moduł gilotyny kątowej
Wykrawanie na wspólną linię
Wykrawanie AutoDynamic Punch
BHQ
MODUŁY PRODUKTYWNOŚCI
Moduł planowania i śledzenia zleceń produkcyjnych
Moduł magazynu arkuszy
Moduł wycen
Doradca łańcucha dostaw
MODUŁY INTEGRACYJNE
Interfejs SimTrans Real-Time MRP
Interfejs SimTrans SOLIDWORKS Enterprise PDM
Interfejs SimTrans Teamcenter PDM
Interfejs SimTrans Windchill PDMLink
MODUŁY AUTOMATYZACJI
Zestaw automatyzacji SigmaNEST

Jakość, efektywność
i kontrola.

Moduł SigmaNEST API
Moduł zaawansowanych komend wsadowych SigmaNEST
Moduł programowania załadunku/ rozładunku
Interfejs SigmaNEST FMS Line
System kontroli SigmaNEST Sim Genie FMS
MODUŁY INTERFEJSU CAD
Interfejs SOLIDWORKS
Interfejs Autodesk Inventor
Interfejs Siemens Solid Edge
Interfejs geometrii Siemens PLM NX CAD
Interfejs CATIA
Interfejs Creo
Interejs SpaceClaim
Interfejs Onshape
Interfejs Windchill PDMLink
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OFICJALNY DYSTRYBUTOR SigmaNEST W POLSCE
STIGO Sp. z o.o.
ul. Longinusa Podbipięty 29
31-980 Kraków
Tel.: +48 12 346 58 00
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www.sigma-nest.pl

