Programowanie
Oﬄine
&
Oprogramowanie
symulacyjne

Oprogramowanie oﬄine niezależne od marki robota

Oprogramowanie oﬄine do programowania i symulacji

Programowanie oﬄine Delfoi Robotics i oprogramowania do
symulacji robotów prezentuje najbardziej zaawansowaną
technologię programowania oﬄine dostępną już dziś.
Wyjątkowe oprogramowanie wygrywające testy, gdzie czas,
pieniądze i jakość mają znaczenie.

 Szybkie i łatwe
programowanie i edycja
trajektorii/programu

 Kontrola jakości:
szablony i bazy danych
powtarzających się wysokiej
jakości programów

 Dokładne i płynne ścieżki narzędzia:
zaawansowane narzędzia kalibracji
oraz zarządzanie trajektorią

 Jeden do wszystkiego:
ogólny, wsparcie dla wszystkich
głównych marek robotów

Łatwe i Szybkie
Programowanie
Automatyczne
generowanie
ścieżki
Automatyczne
skryptowanie
programów

Delfoi CUT to szybkie i łatwe programowanie oﬄine oparte na parametrach
i funkcjach do programowania i symulacji robotów w różnych procesach cięcia
i wykańczania 3D, takich jak: cięcie strumieniem wody, cięcie plazmowe, cięcie
laserowe oraz mechaniczne cięcie i gratowanie. Oprogramowanie efektywnie
wykorzystuje funkcje modeli 3D CAD obrabianych detali, aby automatycznie
generować ścieżki narzędzia. Oprogramowanie wykorzystywane jest
w motoryzacji, lotnictwie, maszynerii, produkcji stali oraz tworzyw sztucznych
i branży produkcyjnej komponentów kompozytowych.

Symulacja i
walidyzacja
Potencjalnych
kolizji
Naruszenia osi
itp.

Raportowanie
Efektywność
Produktywność

Importowanie
plików CAD

Delfoi CUT - Cięcie, gratowanie i wykańczanie

Gama produktów Deﬂoi Robotics: Delfoi ARC,
Delfoi CUT i Delfoi Paint, obejmuje kompleksowe
obszary w zastosowaniach robotyki przemysłowej
i gwarantuje wiodące rozwiązania spełniające
najbardziej wymagające potrzeby każdej ﬁrmy.

Wykonywanie
programu
robota
Sprawdzenie
programu robota

Tłumaczenie
programu
robota
Jeden dla
wszystkich marek

Wysoka wydajność dla małej partii robotyzacji
Oprogramowanie Delfoi Robotics do programowania oﬄine
umożliwia wydajność przemysłu motoryzacyjnego w produkcji
mało seryjnej.

Stopień wykorzystania robotów na poziomie 95% nawet dla
wielkości serii #1
Zastosowanie programowania oﬄine Delfoi usunie zbędne
programowanie z hali produkcyjnej i zwiększy poziom
wykorzystania robotów o ponad 90% nawet jeśli wielkość partii
wynosi #1

Conajmniej o 90% krótszy czas wdrożenia dla nowych
produktów
Programowanie robotów jest całkowicie usuwane z hali
produkcyjnej. Za każdym razem, gdy robot uruchamia nowy
program dla nowego produktu nie ma przestoju z powodu
programowania.

100% jakości - najlepsze praktyki programowania dla wysokiej
jakości programów są zarządzane w oprogramowaniu
Programowanie robotów nie jest zależne od użytkownika
oprogramowania. Najlepsza jakość procesu jest przechowywana
w oprogramowaniu.

95 % 90 % 100 %
stopień
wykorzystania robota

mniej czasu na
wdrożenie

jakości

