
MODUŁ ALPHACAM TOCZENIE
SYSTEM CAD/CAM

Alphacam Toczenie to zaawansowany moduł pozwalający 
zaprojektować obróbkę toczeniem dowolnych geometrii, 
stworzonych bezpośrednio w Alphacam lub zaimportowanych 
modeli w dostępnych formatach (DXF, DWG, STEP, ACIS, 
INVENTOR, Parasolid, ProE, SolidEdge, Solidworks, Unigraphics, 
STL, Rhino).

 Alphacam Toczenie to program prosty w obsłudze, a 
jednocześnie zaawansowany pod względem możliwości 
zastosowania różnorodnych strategii obróbczych oraz 
możliwości ich parametryzacji.

Zaawansowany moduł pozwalający zaprojektować obróbkę 
toczeniem różnorodnych detali z możliwością pełnej symulacji 
obróbki. Oferuje duże możliwości programowania tokarek 
sterowanych numerycznie, również narzędziami napędzanymi 
w osiach C/Y.

TOCZENIE
Dzięki Alphacam można wygenerować wszystkie rodzaje 
obróbki toczenia. Wszystkie opracowane obróbki są 
parametryczne i można je w łatwy sposób edytować. W 
zakresie Toczenia Alphacam oferuje:

• Obróbka czoła,

• Obróbka zgrubna,

• Obróbka podcięć,

• Obróbka wykańczająca,

• Nacinanie Rowków,

• Nacinanie Gwintów,

• Wiercenie i Gwintowanie,

• Ręczne prowadzenie narzędzia.

www.dps-software.pl/alphacam

Alphacam bez trudu wykorzysta możliwości bardziej 
zaawansowanych maszyn sterowanych numerycznie 
posiadających wrzeciono przechwytujące a także kilka głowic 
narzędziowych. Możliwa jest jednoczesna praca czterech 
głowic narzędziowych, które można w dowolny sposób 
synchronizować.



DPS Software Polska wchodzi w strukturę niemieckiej grupy kapitałowej DPS Software GmbH (DPS) tworząc 
wspólnie największe w Europie Centrum Kompetencyjne w zakresie rozwiązań CAD/CAM/CAE/PDM/PLM. 
Firma od 1997 roku jest czołowym dostawcą systemów klasy 3D CAD/CAM/CAE/PDM wspomagających projektowanie, wytwarzanie,  wykonywanie 
analiz inżynierskich oraz zarządzanie dokumentacją projektów. Jako wyłączny dystrybutor AlphaCAM oraz SWOOD w Polsce i na Ukrainie, a także 
autoryzowany dostawca systemu parametrycznego modelowania bryłowo-powierzchniowego SOLIDWORKS, odwiedź  www.dps-software.pl

DPS Software Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
ul. Postępu 6
Tel: +48 22 339 64 00
Fax: +48 22 651 67 77
NIP: 951-16-34-331 
biuro@dps-software.pl
www.dps-software.pl

Biuro Wrocław
Wrocławski Park-Technologiczny
54-427 Wrocław
ul. Duńska 2 
Tel. +48 71 361 03 31

Biuro Poznań
Marcelin Office Center
60-179 Poznań
ul. Jeleniogórska 16
Tel. +48 61 625 87 00

Biuro Katowice
Euro-Centrum Park Przemysłowy
40-568 Katowice
ul. Ligocka 103
Tel. +48 32 721 60 15

FREZOWANIE
W przypadku maszyn z narzędziami napędzanymi w osi C/Y 
Alphacam oferuje programowanie obróbki frezowaniem, w 
szczególności:

• Obróbka konturów

• Obróbka kieszeni,

• Grawerowanie 3D,

• Wiercenie i Gwintowanie

• Frezowanie gwintów

www.dps-software.pl/alphacam

EDYCJA OBRÓBKI
Alphacam pozwala w pełni edytować, parametryzować każdą 
obróbkę. Dzięki rozbudowanemu modułowi tokarskiemu 
użytkownik ma możliwość:

• Definiowania i edycji biblioteki noży tokarskich jednolitych lub 
płytkowych o dowolnym kształcie oraz narzędzi napędzanych 
w osi C/Y. Każde narzędzie może mieć zdefiniowaną dowolną 
ilość punktów programowalnych,

• Dowolnego wyboru kierunku, kolejności, strony oraz miejsca 
rozpoczęcia obróbki,

• Definiowania parametrów skrawania tj. obrotów wrzeciona, 
posuwów, odległości bezpiecznych które są obliczane 
automatycznie lub wprowadzane ręcznie,

• Określania sposobu chłodzenia zależnie od możliwości 
maszyny,

• Definiowania oprzyrządowania o dowolnym kształcie (np. 
uchwyty trójszczękowe, koniki, sercówki), które Alphacam 
uwzględnia przy wykrywaniu kolizji podczas symulacji,

• Wprowadzania narzędzia pod dowolnym kątem lub po łuku,

• Stosowania funkcji Auto Wejście/Wyjście narzędzia dla 
wszystkich obróbek,

• Zapisywania zoptymalizowanych obróbek jako styli które 
można z powodzeniem stosować do każdej geometrii.


