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PRODUKTNYHETER
GIBBSCAM 13
Nu när de flesta användare hunnit bli varma i kläderna med GibbsCAM 12 och det nya
interfacet, är det snart dags för nästa stora release. GibbsCAM 13 är under arbete och
beräknas bli släppt kring årsskiftet. Under hösten förhandsvisar vi v13 på mässor och
öppna hus samt via våra populära Web CAMinarium - missa
inte inbjudningarna till dessa event! Mer om GibbsCAM 13
på sidan 2.
ALIBRE 2018
Alibre har släppt ny version 2018.1 av sitt populära och
lättanvända CAD program. Därtill har man släppt en helt
kostnadsfri 3D CAD viewer kallad Alibre Viewer. Läs
mer på sidan 4.
Mvh,
Mikael Bagge

FLER VÄLJER GIBBSCAM...

Vi passar på att hälsa nya användare välkomna in i GibbsCAM Teamet!
Epiroc, Fagersta
Har investerat i GibbsCAM för tillverkning av bland
annat borrkronor för gruvindustrin. Epiroc har flera
avdelningar och en omfattande maskinpark med CNC
fräsar och svarvar.

Hof Partner, Åmål
Utvecklar och tillverkar rullaxlar, chuckar och smarta
lyfthjälpmedel. Maskinparken består av både fräsar
och fleroperationssvarvar bl.a Mazak Integrex och
Doosan Puma.

Fillauer, Stockholm
Tillverkar produkter inom ortopedi. Bland maskinerna
finns femaxlig Quaser fräs och MoriSeiki fleroperations
svarv. För programmering används GibbsCAM med
stöd för både 3D och simultan 5axlig bearbetning.

Willo, Växjö
Spetskompetens inom skärande bearbetning med
fokus på precisionsdetaljer. Kunderna finns inom
segmentena Medtech, Industry, Energy och Moldtech.
Har ytterst modern och omfattande maskinpark, samt
GibbsCAM förstås.

Zenjo, Östersund
Sysslar sedan 2003 med legotillverkning, verktygstillverkning och verktygsslipning. Maskinparken är stor
med dryga trettio maskiner. Zenjo har investerat i
både GibbsCAM och RopeCAM (för specialgängor).

SKF Mekan, Katrineholm
Arbetar med gjuteriproduktion för både internt och
externt behov och har investerat i GibbsCAM bl.a för
tillverkning av gjutformar.
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PÅ GÅNG - GIBBSCAM 13

Förhandsvisas under hösten , release kring årsskiftet
GibbsCAM 13 innebär återigen en större release med många kraftfulla nyheter.
VIDAREUTVECKLAT INTERFACE
Det nya interfacet (som lanserades i GibbsCAM 12) finslipas och får ett antal nya smarta finesser för ännu snabbare
och smidigare programmering. I interfacet introduceras nu “operation stacking”, dvs olika varianter på att gruppera
operationer som hör ihop för bättre överskådlighet och smidigare hantering.
MÅNGA NYA FUNKTIONER
Ett stort antal nya funktioner adderas inom såväl fräsning & svarvning. Inom fräsning introduceras automatisk gradning, 5axlig geodesisk fräsning, förbättrad planfräsning med mera. Inom svarvning kommer nya spånbrytningsfunktioner samt en hel svit funktioner för elliptisk, excentrisk och interpolations svarvning. Vidare introduceras helt nya
funktioner för driftning och hyvling. Sammantaget kan sägas att fokus i v13 är på smarta verktygsbanor som ger
ökad konkurrenskraft.
SMAKPROV PÅ NYHETER
Utan att avslöja alla spännande nyheter i förväg, kommer nedan lite smakprov på vad som är att vänta i version 13.
En mer detaljerad information om nyheterna i version 13 kommer i samband med release.

Planfräsning med “roll-in” och mjuka vändningar

Elliptisk & excentrisk svarvning

Geodesisk 3-, 4- och 5axlig fräsning med konstant våghöjd

Driftning / hyvling (fast och roterande)
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HÖSTENS EVENEMANG

ROPECAM v8

IMTS 2018 - CHICAGO, USA
Den stora händelsen over there i USA. 3D Systems
premiärvisade GibbsCAM 13.

ROPECAM är en programvara särskilt framtagen för att
assistera vid CNC programmering av specialgängor, där
ett vanligt svarvstål/spårstål används i motsats till ett
“vanligt” gängstål med samma profil som själva gängan.

ALIHANKINTA 2018 - TAMMERFORS, FINLAND
Den 25-27 september fanns vi plats på underleverantörsmässan i Tammerfors och visade GibbsCAM 13.

Programmet klarar att programmera såväl rundgängor,
trapetsgängor samt buttressgängor, både utvändiga och
invändiga samt med eller utan konicitet.

JÖNKÖPING METAL INSPIRATION DAYS 2018
Den 28-29 november finns vi på plats i Jönköping, och
visar GibbsCAM 13 tillsammans med bl.a Okuma CNC
maskiner hos Stenbergs.

Bilderna nedan visar typisk Buttressgänga samt exempel
på en Rundgänga (vanligt förekommande inom gruvindustrin), samt bild på några verkliga detaljer.

Mässor och öppna hus

Smidig CNC programmering av
specialgängor såsom rundgänga,
buttress och trapets

RAVEMA EXPO, VÄRNAMO 2018
Den 11-12 december är det dags för årets “julbord” hos
Ravema. Vi visar GibbsCAM 13 tillsammans med Mazak
maskiner och verktyg från Hoffmann.
För aktuell lista med kommande evenemang, besök:
www.fructus.se/sv/evenemang
Illustration för typisk Buttressgänga

Mässförberedelse Stenbergs, Metal Inspiration Days 2017

Riggat för livekörning i maskin, Ravema Expo 2017

3D CAD modell exempel på Rundgänga

Exempeldetaljer programmerade med RopeCAM
sid 3

ALIBRE 3D CAD

GEOMAGIC

LICENSIERING
Ny “Passiv” licensiering är till för den som inte har tillgång till internet, eller månar om sin dataintegritet på
hög nivå. Ny “Nätverkslicensiering” för större installationer där man kör en s.k. Licensing Daemon på interna
nätverket via en Linux virtuell maskin.

GEOMAGIC WRAP
Ger möjlighet att snabbt 3D scanna, reparera & återskapa skal- och ytmodeller, exvis
karossytor, råämnesformer,
gjutmodeller och liknande där
CAD underlag saknas. Wrap
erbjuder smidiga verktyg för
att reparera och omvandla
scannad modell till CAD
modell. Geomagic Wrap
är lätt att lära sig och kan
användas ihop med de flesta
3D Scanners.

Nyheter i version 2018

3D Scanning/Reverse Engineering

NY STARTMENY
En smidigare och mer lättnavigerad startmeny har implementerats. Den visar bland annat bild på senast öppnade
filer och har smidig access till vanliga inställningar, hjälp
och licensinformation.

Nya startmenyn i Alibre 2018

NYA IMPORTFORMAT
Stöd för Solidworks 2018, Inventor 2018 samt för Parasolid version 30
STÖD FÖR 4K BILDSKÄRMAR
Mycket energi har lagts på att få Alibre kompatibelt med
4K bildskärmar. Innebär i korthet att funktionspaletter
och ikoner har skrivits om för att fungera väl även på
högupplösta bildskärmar.

GEOMAGIC CAPTURE - 3D SCANNER
Capture scannern är högkvalitativ och noggrann (ner
till 0,03mm) till ett överkomligt
pris. Med denna kan
man scanna in objekt
upp till ca 200-250mm
storlek. Capture scannern kan kopplas upp
direkt mot Geomagic
programvarorna, exempelvis Wrap, Design X
eller Control X.

MITER FLANGE FUNKTION I PLÅTMODULEN
Ger nya möjligheter vid vikning/falsning vid design av
tunnplåtsdetaljer.

ALIBRE VIEWER

Gratis 3D CAD viewer
ÖPPNA, GRANSKA, ANALYSERA 3D CAD MODELLER
Alibre erbjuder nu kostnadsfri 3D viewer som kan öppna
och analysera filer i en mängd olika format; Alibre filer,
DXF, DWG, STEP, SAT, SOLIDWORKS och PARASOLID filer.
När Alibre 3D CAD installeras utan köpt licens tillåts man
använda programmet i “Viewer-mode” - kostnadsfritt.
Mycket användbart för den som inte har behov att rita
i CAD, utan enbart vill kontrollera mått och modellers
egenskaper.

Genomskärning av modell och måttanalys i Alibre Viewer.
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