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Güç Basite İndirgendi
Geleneksel plazma ve oxyfuel uygulamaları için 

TurboNest yerleştirme yazılımı, sınıfının en iyisi 

performans ve güvenirliği sunduğu gibi, öğrenmesi 

ve kullanması da inanılmaz derecede kolay olmaktadır. 

TurboNest sayesinde, 2B CAD dosyalarınızla esnek 

entegrasyon, verimli yerleştirme sayesinde malzeme 

maliyetinden tasarruf edebilir ve tutarlı kesme kalitesi, 

verimlilik ve işletme maliyetleri sağlayan parametreye 

dayalı ayarlardan tekrarlanabilir sonuçlar alabilirsiniz. 

Bilgili profesyonellerin kanıtlanmış ürün desteğini 

arkasına alan TurboNest, işlerinizi hızla ve kolayca 

yapmak için ihtiyaç duyduğunuz çözümleri size sunar. 

TurboNest, Güç Basite İndirgendi!

Güvenebileceğiniz Performans

TurboNest’in standart özellikleri, kullanıcılara çoklu 

plazma ve oxyfuel makineleri için etkin programlama 

yapmakta gereken esnekliği sunar. Örneğin, CAD 

dosyalarının araç yönlendirmesi (giriş/çıkış stili ve 

yerleştirme, kesim yönü ve sırası, çentik açma, vb.) 

içe aktarmada otomatik olarak gerçekleşir. Ayrıca 

parça gereksinimleri de (miktar, gren kısıtlamaları, vb.) 

atanabilir. Çevirme, iteleme, kümeleme, kopyalama, 

dizi, vb. özellikler, parçaların kolayca yerleştirilmesini 

sağlar. TurboNest’in yerleşik teknolojilerini (besleme 

hızı ve çentik açma) kullanarak tutarlı kalitede parçalar 

üretin ve iş bilgilerini üretim raporları yoluyla makine 

operatörleriyle rahatça paylaşın. Yerleştirme sürecinin 

birçok aşamasının otomatikleştirilmesi sayesinde, 

TurboNest kullanarak bir işi daha kısa sürede tamamlar 

ve daha iyi sonuçlar elde edersiniz.

TurboNest’in isteğe bağlı bir veya daha çok modülünü kullanarak verimliliği 
artırabilirsiniz. TurboNest’in Gerçek Şekil Yerleştirme modülünü ekleyerek 

yerleştirmelerinizi, programlama süresinden ve malzemeden tasarruf ederek 

otomatikleştirin. Çalışma maliyetlerini düşürmek için verimlilik araçlarından 

(ortak hat kesimi, zincir kesimi, köprü kesimi) yararlanın. TurboNest’in isteğe 

bağlı modülleri, üretim operasyonunuzun karlılığını yükseltmenize 
yardım edecektir. Bütçenize ve işinize en uygun paketi şimdi seçin ve daha 

sonra gerektikçe diğer modülleri ekleyin.

Kararlı Olduğumuz Noktalar

MTC Software işletmenize sektördeki en iyi yazılım çözümlerini ve ürün 

desteğini sağlamaktadır. TurboNest, tüm MTC Software ürünleri gibi, size 

makine yatırımlarınızdan en iyisini elde etmenizde yardım etmek üzere 

mühendislikten geçirilmiştir. MTC Software’e yatırım yaparak, 25 yıldır 

binlerce şirketin yaptığı gibi siz de, başarısını sizin başarınızdaki katkısıyla 

ölçen bir firmayla ortak olmanın güvenini yaşayabilirsiniz.

TR_TN2_DataSheet_A4_M2.indd   1 3/22/2010   11:35:11 AM



Standart Özellikler

CAD/CAM İçe Aktarma, Dönüştürme ve Parça Geliştirme

•    CAD/CAM İçe Aktarma, Dönüştürme ve Parça Geliştirme
•    CAD dosyalarını (*.dwg, *.dxf) ve bazı CNC dosyalarını içe aktarın
•    Otomatik CAD dosyası düzeltme ve hata bildirimleri
•    Otomatik kesim yönü, sıralama ve araç yönlendirme 
•    Malzeme bazlı giriş çıkışın otomatik atanması 
•    CAD dosyasından birden fazla parça ayırma özelliği
•    Gren sınırlaması için otomatik çevirme kısıtlaması
•    CAD dosyası değişiklikleri için gelişmiş düzenleme işlevi

Maliyetlendirme ve Raporlama

• Kullanıcı tanımlı üretim maliyeti parametreleri
• Otomatik parça ve üretim maliyeti hesaplama
• Otomatik yerleştirme kullanım hesaplama
• Yönetim ve atölye raporları

Otomatik Yerleştirme Modülleri

Patern Dizisi Yerleştirme

Gelişmiş Dikdörtgen Yerleştirme

Gelişmiş Gerçek Şekil Yerleştirme

Verimlilik Modülleri

Ortak Hat Kesimi

Zincir Kesimi

Köprü Kesimi

Perdahlama ve Küçültme

Değişken Şekilli Parçalar

Parça Kesimi

PIPE Parametrik Bağlantı Parçaları

Malzeme ve Stok Optimizasyon Modülü

Özel Kalıntılar

İsteğe Bağlı Modüller

TurboNest aşağıdaki kesim işlemleriyle kullanmak için idealdir.

İlgili modülden yararlanacak kesim işlemini belirlemek için 
aşağıdaki simgeleri kullanın.

   Plazma      Oxyfuel 
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Amerika Kıtası
ABD – Merkezi Operasyonlar    mtc@mtc-software.com    ❘    +1 (716) 434-3755
Kanada  mtcCA@mtc-software.com    ❘    Meksika  mtcMX@mtc-software.com    ❘    Brezilya  mtcBR@mtc-software.com 

Asya Pasifik:
Singapur  mtcSG@mtc-software.com    ❘    Çin  mtcCN@mtc-software.com    ❘    Japonya  mtcJP@mtc-software.com
Avustralya     mtcAU@mtc-software.com

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika
İngiltere   mtcUK@mtc-software.com    ❘    Hollanda   mtcNL@mtc-software.com
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