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Fresagem
A facilidade de utilização é apenas
uma das razões pelas quais o Alpha-
cam é o padrão do setor e a primeira
escolha para a programação de fresa-
doras CNC. Os módulos de fresagem
dedicados do Alphacam foram espe-
cificamente concebidos para as ferra-
mentas e técnicas de maquinação ex-
clusivas deste setor.

Suporte para Agregados
O Alphacam permite controlar facil-
mente agregados horizontais para a
maquinação de peças como entalhes
de dobradiças e caixas de fechadu-
ras. É possível criar fixações padrão
e guardá-las no sistema, de modo a
poderem ser inseridas em planos de
trabalho conforme necessário, pro-
porcionando significativas reduções
nos prazos de execução.

Maquinação de Planos
É possível programar eixos rotativos
montados em cabeças de fresadora
CNC para qualquer plano de trabalho.
Agregados com eixo rotativo progra-
mável e inclinação manual são total-
mente suportados, assim como fresa-
doras com cabeças de 5 eixos com
interpolação integral. Movimentos rá-
pidos seguros entre planos são con-
trolados automaticamente e verifica-
dos com recurso a avançadas simula-
ções de sólidos. A poderosa capaci-
dade de pós-processamento do Al-
phacam permite utilizar em pleno as
funcionalidades avançadas de todos
os controladores CNC, incluindo a ro-
tação de planos.

Gravação 3D
Grafismos e texto podem ser facil-
mente criados e maquinados com as
poderosas funções de gravação 3D
do Alphacam.
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O Alphacam oferece capacidade completa de maquinação para fabricar
o que quer que seja – desde peças simples de 2 Eixos a complexos
componentes de 5 Eixos.

Este comando cria contornos de geo-
metrias com uma ferramenta de for-
mas e, ao chegar a uma esquina viva,
automaticamente retrai a ferramenta
para produzir uma esquina viva, mui-
tas vezes designado como gravação
em relevo.

Fresagem 3D
O Alphacam disponibiliza múltiplas es-
tratégias de desbaste e acabamento
3D para sólidos, superfícies e até fi-
cheiros STL. Estas estratégias podem
ser aplicadas a qualquer plano de tra-
balho, permitindo a programação de
maquinação 3 + 2 em máquinas com
cabeças rotativas de 4 e 5 eixos. O
módulo de 5 eixos do Alphacam per-
mite a maquinação simultânea a 4 e 5
eixos de superfícies e curvas 3D, fre-
quentemente utilizados no acabamen-
to de encosto de cadeiras.

Nesting
A maximização do aproveitamento do
material é facilitada, graças à funcio-
nalidade de otimização (nesting) auto-
mática do Alphacam. As peças po-
dem ser selecionadas no ecrã ou a
partir de um kit de componentes, sen-
do possível fixar a orientação das pe-
ças (caso seja necessário manter o
sentido do veio) ou rodá-las a qualquer
ângulo. A funcionalidade de nesting
suporta a entrada e saída de ferramen-
tas, abas de apoio para peças peque-
nas e peças com várias profundidades,
para as quais é necessária uma mem-
brana de integridade.

Gestor de Restrições de Geometrias
Utilizando o Gestor de Restrições de
Geometrias do Alphacam, é possível
associar parâmetros a geometrias, a-
plicar regras, como tangências, entre
elementos individuais, e definir variá-
veis, como a distância entre os mesmos.

Ao alterar as variáveis, a geometria é
automaticamente redimensionada e
resolvida, sendo a sua integridade as-
segurada pelas regras aplicadas. Isso
torna a criação e posterior maquina-
gem de conjuntos de peças muito rá-
pida e fácil.

Unidade de Furação Dedicada
Com o comando de Multifuração do
Alphacam, é possível otimizar os per-
cursos de ferramentas para qualquer
unidade de furação. Os furos são igua-
lados aos diâmetros das brocas e au-
tomaticamente maquinados; várias
brocas são selecionadas simultanea-
mente em caso de correspondência
com um passo padrão de 32mm.
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CAD/CAM Integrado
O Alphacam é uma solução de software
CAD/CAM totalmente integrada e com fun-
cionalidades avançadas. Foi concebido pa-
ra conferir ao seu negócio maior produtivi-
dade, fiabilidade excecional e mais flexibili-
dade.

O programa de desenvolvimento e aperfei-
çoamento contínuo do Alphacam assegura
que não só se mantém a par da evolução
das necessidades dos utilizadores de toda
a indústria da madeira, mas também pro-
porciona o máximo retorno do seu investi-
mento em CAM.

O Alphacam oferece ainda as mais avança-
das funcionalidades de modelagem de pe-
ças em CAD, através do nosso modelador
de sólidos.

Os Módulos:
Alphacam Art
Software de modelagem e maquinagem
de relevos 3D para projetos de fresagem
e gravura CNC, como a criação de relevos
decorativos em painéis e portas, floreados,
trabalhos de serralharia personalizados,
molduras arquitetónicas, letreiros dimensi-
onais, logótipos de empresas personaliza-
dos, peças de joalharia ou brindes perso-
nalizados. Além de muitas outras aplica-
ções.

As ferramentas de construção de compo-
nentes 3D do Alphacam Art permitem facil-
mente editar modelos 3D existentes ou de-
senhar as suas próprias formas 3D.

O Alphacam Art foi criado a partir do motor
de desenho de renome mundial VCarve Pro
e emprega a mesma interface lógica e fácil
de utilizar.

O Alphacam Art permite rápida e facilmente
converter desenhos 2D, fotografias ou pe-
ças de design gráfico em esculturas e pro-
jetos 3D de alta qualidade.

Alphacam Essential
A solução de entrada de gama ideal para
trabalhos CNC básicos em 2D. Esta aplica-
ção oferece as ferramentas essenciais para
a produção CAD/CAM, incluindo otimiza-
ção (nesting) de componentes no ecrã e
Gravação 3D.

Alphacam Advanced
Direcionado para fabricantes que trabalham
com padrões e ferramentas complexos e
de formas livres. Além das funcionalidades
dos módulos anteriores, este pacote ofere-
ce estratégias de maquinação 3D complexa,
importação de modelos de sólidos e extra-
ção de formas, criação de componentes
com restrições paramétricas e muito mais.

Este módulo incorpora também o proto-
colo Microsoft Visual Basic para aplicações
e é adequado para uma utilização em con-
junto com os suplementos Alphacam ou
com aplicações e ferramentas de automa-
tização personalizadas.

Alphacam Standard
O produto perfeito para oficinas de produ-
ção e empresas subcontratadas. Este mó-
dulo oferece todas as funcionalidades do
pacote Essential, com a adição de suporte
para otimização de componentes a partir
de uma lista, maquinação horizontal, da-
dos de maquinação reutilizáveis (Estilos de 
Maquinação) e muito mais.

Alphacam Ultimate
Adiciona maquinação simultânea de 4/5
Eixos, destinada a trabalhos de grande es-
pecificidade no ramo da carpintaria e mo-
biliário.

O Alphacam oferece uma infinidade de aplicações para portas, janelas, armários,
escadas e painéis. Desde painéis de portas 2D ou bancadas, a complexos corri-
mãos de escada de 5 eixos, tudo pode ser produzido fácil e rapidamente.
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Aceda aqui para
saber mais sobre os
produtos Alphacam


