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GibbsCAM har kra�en och flexibiliteten a� låta dig �llverka detaljerna som Du vill. Med si� vänliga gränssni� som 
är lä� a� navigera i, maximerar du produk�viteten. Vare sig du är CNCprogrammerare, operatör eller produk�ons-
tekniker, kommer terminologin i GibbsCAM a� kännas bekant. Ikonerna är logiska. Processerna lä�a a� förstå. 
Med GibbsCAM blir CNC-programmeringen flexibel, snabb, pålitlig och effek�v.

Fräs, Borra, Svarva, Gnista - GibbsCAM klarar jobbet
GibbsCAM klarar a� programmera alla typer av detaljer inom CNC-fräsning, svarvning, millturn och 
trådgnistning. GibbsCAM klarar a� styra alla typer av maskiner, från 2-axlig svarv upp �ll fräsar med fem 
eller fler axlar och komplexa MTM maskiner med flera spindlar och verktygsbärare, inklusive längdsvarvar 
(swiss)

Kom igång snabbt 
GibbsCAM’s gränssni� och ikoner är lä�a a� förstå och menystrukturen är pla�, så a� man inte behöver 
bläddra genom meny eller meny för a� få något gjort. Det möjliggör snabb navigering och effek�v 
programmering för mer erfarna programmerare och snabb inlärning för nya användare.

Noggranna, Flexibla och Pålitliga Verktygsbanor 
GibbsCAM importerar, bygger, modifierar och bearbetar detaljmodeller med precision och lä�het. 
Programmet erbjuder e� stort antal bearbetningsstrategier som �llåter dig a� styra verktygsbanorna 
som Du vill. Lagra dina egna verktyg och processer så a� du snabbt kan programmera nästa detalj med 
hjälp av �digare erfarenheter. Hantera konstruk�onsförändringar smidigt utan a� behöva omprogram-
mera hela detaljen.

Sömlös Integration med Alla CAD program
Oavse� vilket CAD-program dina kunder, designers eller ingenjörer föredrar a� använda, kan GibbsCAM 
läsa filerna med korrekt resultat, och säkerställer a� du snabbt kan få igång produk�on  i maskinen.

Systemet Växer med Dig
Köp bara de moduler du behöver idag, och lägg �ll valfri funk�onalitet senare varte�er du köper nya 
maskiner. På de�a sä� skräddarsyr du di� CAM-system kostnadseffek�vt och helt behovsanpassat.

Lägre kostnader, Ökad vinst
GibbsCAM har utvecklats för a� vara effek�vt för programmeraren, operatören och maskinen. Du får fler 
program gjorda och där�ll bä�re noggrannhet och pålitlighet. Ökad pålitlighet gör a� du spenderar 
mindre �d på inkörning och test av program. GibbsCAM ger kortare cykel�der i maskin och därmed fler 
detaljer ut genom dörren = ökad vinst. GibbsCAM är e� vinnande koncept som är väl beprövat.
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