
SOLIDWORKS SWOOD TO ZESTAW PROFESJONALNYCH ROZWIĄZAŃ 
DLA PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO, USPRAWNIAJĄCYCH PROCES 
PROJEKTOWANIA ORAZ PRODUKCJI MEBLI 

SWOOD Design – sprawi, że projektowanie mebli w środowisku 3D stanie się wyjątkowo proste, a dokumentacja 2D czytelna 
i zawsze aktualna. SWOOD CAM – umożliwi programowanie obrabiarek CNC do drewna z wykorzystaniem pełnego zakresu 
dostępnych technologii bezpośrednio w interfejsie SOLIDWORKS.

     

SOLIDWORKS SWOOD
ŁATWIEJSZE PROJEKTOWANIE 

I PRODUKCJA MEBLI W 3D



SOLIDWORKS SWOOD DESIGN
SWOOD Design to dodatek do oprogramowania SOLIDWORKS. Usprawnia ono procesy projektowania mebli w  
środowisku 3D, dzięki zastosowaniu dedykowanych funkcji, rozszerzających standardowe możliwości SOLIDWORKS. Rozwiąza-
nie to wykorzystuje przede wszystkim intuicyjną technologię „Drag & Drop – Przeciągnij i Upuść” oraz  
biblioteki wstępnie zdefiniowanych komponentów, wyposażonych w inteligentne operacje.

Zestawy gotowych elementów są skonfigurowane w taki sposób, aby zautomatyzować powtarzalne czynności  
projektowe. Projektowanie mebli w SWOOD Design sprowadza się do utworzenia lub wybrania gotowego korpusu, a następnie 
wyposażeniu go w okucia meblowe, półki, przegrody i inne elementy, które zachowują parametryczność i powiązania wraz z 
modyfikacjami i przebudową modelu. Połączenia mimośrodowe, kołkowe czy lamelowe wstawiane są również metodą Drag&-
Drop, generując powiązane z nimi otwory montażowe. 

SOLIDWORKS SWOOD CAM
Oprogramowanie SWOOD CAM wspomaga przejście z fazy projektowania do etapu produkcji. Poprzez wykorzystanie pełnego 
zakresu dostępnych technologii, użytkownik jest w stanie poprawniezaprogramować obrabiarkę CNC do drewna. Efektem 
końcowym pracy w  SWOOD CAM jest wygenerowany program NC oraz dokumentacja  
okołoprodukcyjna.

Dzięki SOLIDWORKS SWOOD CAM możesz w szybki sposób zdefiniować własne narzędzia skrawające, dodać je do biblioteki i 
wykorzystywać w kolejnych procesach technologicznych. Utworzona w ten sposób baza predefiniowanych narzędzi, wzbogaco-
na dodatkowo o strategie obróbcze, tworzy gotową do użycia w technologii „Drag&Drop” Bibliotekę Obróbek.

SWOOD CAM udostępnia również możliwość przeprowadzenia pełnej symulacji obróbki z uwzględnieniem geometrii maszyny, 
pełnego oprzyrządowania, uchwytowi zamocowanej formatki, eliminując tym samym ryzyko wystąpienia kolizji i błędów w fazie 
produkcji. 



ZALETY SWOOD DESIGN
Pełna integracja z SOLIDWORKS

Komplementarne zastosowanie SOLIDWORKS SWOOD Design 
z funkcjonalnością i możliwościami SOLIDWORKS, stwarza 
niespotykany dotychczas zestaw narzędzi do projektowania 
mebli w 3D.

Dostosowane raporty

Wygenerowane raporty oraz szczegółowe zestawienia BOM 
z listą okuć, cięć, formatek wraz z okleinami i niezbędnymi 
wymiarami dostarczają istotnych informacji niezbędnych do 
wykonania wycen, montażu, instrukcji, eksportu do programów 
optymalizujących rozkrój.

Intuicyjny interfejs

Dedykowane narzędzia do tworzenia paneli, edycji korpusów, 
profili oraz okleinopatrzone zostały przyjaznym interfejsem. 
Szereg funkcji ułatwiających pracę użytkownika, redukujących 
czaspotrzebny na szkicowanie oraz powtarzalne czynności, 
sprawia, że praca sprowadza się jedynie do definiowania 
parametrów takich jak np. szerokości, długości i grubości.

Skrócenie czasu projektowania

Dzięki zastosowaniu technologii „Drag & Drop” użytkownik 
wykorzystuje gotowe złożenia skrzyń, korpusów, 
dostosowanych okuć bądź elementów łączących do szybkiego 
tworzenia i edycji projektów mebli.

Definicja właściwości materiałowych

Wygląd ma znaczenie. Zdefiniuj materiał, wzory laminatów, 
tekstury, okleiny obrzeży i określkierunekusłojenia oraz 
grubości paneli.

Biblioteka elementów połączeniowych

Utwórz własne zestawy łączników dla elementów płytowych 
lub z drewna litego, za pomocą połączeń kształtowych (czopy, 
gniazda)i wstaw do projektumetodą „Drag & Drop”. Możesz też 
wykorzystać gotowe bibliotekiłączników zewnętrznych BLUM, 
Hettich, Hafele.

Biblioteka komponentów SWOOD Box

Możliwość szybkiego zaprojektowania korpusu mebla pozwala 
stworzyć mebel w wielu różnych schematach konstrukcyjnych 
oraz dokonać modyfikacji w zależności od potrzeb.Dodaj 
również do mebla dopasowane elementy (półki, szuflady, 
fronty), automatycznie tworzące zdefiniowane połączenia pod 
okucia oraz operacje obróbcze.

ZALETY SWOOD CAM
Pełna integracja z SOLIDWORKS

Drzewo operacji technologicznych SOLIDWORKS SWOOD CAM 
dostępne jest w Drzewie Operacji SOLIDWORKS, a narzędzia, 
agregaty oraz strategie obróbki znajdziesz w Panelu Zadań 
SOLIDWORKS. Układ znany i sprawdzony przez miliony 
użytkowników SOLIDWORKS.

Asocjatywność

Pełna asocjatywność pomiędzy modelem SOLIDWORKS 
i stworzonymi obróbkami. Dodatkowe reguły obróbki 
definiowalne poprzez konfigurację, właściwości dostosowane 
oraz status operacji. Automatyczna optymalizacja wiercenia za 
pomocą agregatu.

Programowanie obrabiarek CNC

Wygeneruj dopasowany i edytowalny program NC na obrabiarki 
sterowane numerycznie. Dzięki postprocesorommasz 
możliwość wysterowania maszyn producentów takich jak 
HOMAG, SCM, BIESSE, IMA, MASTERWOOD i wiele innych!

Dedykowane strategie obróbki

Usprawnienie i przyspieszenie prac technologicznych 
możliwe jest dzięki dostosowywanym strategiom obróbki tj. 
rowkowania, cięcia, obróbki czopów oraz obróbki gniazd.

Technologia Drag & Drop

Dodawanie zabiegów i narzędzi bezpośrednio z biblioteki 
poprzez proste i szybkie przeciąganie.

Symulacja procesu obróbki

Weryfikacja poprawność technologii obróbki z uwzględnieniem 
geometrii obrabiarki, oprzyrządowania, pozycjonowaniem 
i mocowaniem przedmiotu do stołumożliwa jest dzięki 
wizualizacji dostępnej bezpośrednio w oknie SOLIDWORKS.

Technologie obróbki

Obróbka kilkoma wrzecionami, agregatami wiercącymi, 
agregatami poziomymi i wieloma głowicami narzędziowymi, 
kontrola nad odciągiem wiórów i pozycją osłony 
wrzeciona,dopasowanie prędkości posuwu w zależności od 
kierunku usłojenia, mocowanie na stole rastrowym lub belkach 
z przyssawkami, rojekcja laserowa oraz moduł nestingu jako 
opcja to tylko niektóre z dostępnych funkcji technologicznych.




