
Descrição geral
O S2M Center é a mais poderosa so-
lução CAM automatizada da indústria
da madeira, que inclui otimização de
serras, “nesting” em bloco e “nesting”
de formas reais, bem como geração
de dados de saída para máquinas de
furação e inserção de cavilha, seccio-
nadoras e entalhadoras. A poderosa
funcionalidade de filtragem e conjun-
tos de máquinas do S2M Center per-
mite a produção de dados para um
número ilimitado de máquinas simul-
taneamente, gerando automatica-
mente etiquetas de componentes em
tempo real, etiquetas de componen-
tes a pedido, diagramas de padrões,
relatórios de ferramentas, relatórios
de estimativas de custos/tempo e có-
digo G pronto a utilizar nas máquinas.
Isso permite reduzir drasticamente os
desperdícios de material e os custos
de mão de obra, simplificando os
seus processos de fabricação.

Descrição detalhada
O S2M Center é um sistema de soft-
ware CAM automatizado, que inclui
todas as funcionalidades necessárias
para comunicar a maior parte dos da-
dos de engenharia a partir de pratica-
mente qualquer software CAD direta-
mente para uma variedade de máqui-
nas CN/CNC simultaneamente. O uti-
lizador pode enviar peças criadas no
seu sistema CAD para o S2M Center,
diretamente ou como uma importa-
ção de um lote de ficheiros DXF, e o
software irá analisar as geometrias
dos componentes e automatizar o
processo de seleção das ferramentas
adequadas, a ordem das operações, 
e os respetivos avanços e velocida-
des, enviando depois os dados para
uma grande variedade de máquinas
CN/ CNC. As configurações das pe-
ças que são enviadas para as máqui-
nas podem ser filtradas, de forma a
enviar determinadas peças para má-
quinas específicas, com base em vá-
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Envie todos os seus projetos diretamente para a sua máquina CNC, com
apenas alguns cliques. É rápido, preciso e fácil.

rias condições, incluindo o tipo de pe-
ça, operação e material. Isto permite
ao utilizador implementar o seu próprio
fluxo de trabalho personalizado, utili-
zando o software como uma solução
completa para o processamento de to-
dos os seus componentes. Para Nes-
ted-Based Manufacturing (NBM) (Pro-
dução em “Nesting”), o utilizador pode
gerar padrões otimizados diretamente
para as máquinas CNC, utilizando a
nossa tecnologia Screen-to-Machine™
ou, alternativamente, gerar um ficheiro
DXF para uma aplicação de CAM de
terceiros. Para utilizadores de métodos
de célula de trabalho, o software inclui
otimização de serra, comunicando di-
retamente com praticamente qualquer
seccionadora CN do mercado e inclui
tanto a comunicação direta com uma
máquina CNC ou, em alternativa, um
ficheiro de saída DXF para uma aplica-
ção de CAM de terceiros. Para fabri-
cantes cujos ambientes de produção
combinam NBM e célula de trabalho,
o S2M Center é a solução ideal para
gerir o processamento de todas as
peças que são enviadas para as suas
máquinas. Para utilizadores de siste-
mas CAM de terceiros, o software per-
mite a geração de dados de maquina-
ção de peças em DXF, e outros forma-
tos populares, para a sua aplicação
CAM de terceiros.

Praticidade
O software S2M Center é um grande
avanço na indústria da madeira, desti-
nado a todos os fabricantes que utili-
zem software CAD para criar os seus
projetos. O fluxo de trabalho típico pa-
ra um fabricante que desenha peças
para maquinagem exige que as peças
sejam processadas com uma aplicação
separada para cada tipo de máquina
ou que a seleção de ferramentas, ca-
minhos de ferramenta, velocidades e
avanços sejam programados manual-
mente numa aplicação CAM comum.
O S2M Center reduz drasticamente o 

tempo necessário para programar as
peças e enviá-las para diversas má-
quinas.

Impacto
O S2M Center traz um novo nível de
automatização à indústria da madeira,
oferecendo uma solução completa
para o processamento de todos os
componentes. Agora, qualquer utiliza-
dor de CAD pode experimentar a ver-
dadeira funcionalidade Screen-to-Ma-
chine™ (do-ecrã-à-máquina), reduzin-
do significativamente o tempo de pro-
gramação e a possibilidade de ocor-
rência de erros, simplificando o proce-
sso de envio de projetos diretamente
para máquinas controladas por com-
putador, evitando ter de utilizar aplica-
ções separadas para cada tipo de
máquina.
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S2M Center Standard
Está pronto para começar a trabalhar
com CNC? O S2M Center Standard é
a plataforma de lançamento ideal para
pequenas oficinas a dar os primeiros
passos no CNC.

Funcionalidades - Chave
• Seleção de ferramentas e geração de
   percursos de ferramentas automáticas
• Simulação básica de percursos de
   ferramentas
• Contornos de componentes ligados
   (com “nesting”)
• Gestão inteligente de peças pequenas
   (com “nesting”)
• Impressão de diagramas de padrões
• Etiquetas de peças simples integradas
• Relatórios integrados
• Importação de ficheiros DXF a partir de
   aplicações de CAD de terceiros

S2M Center Advanced
O S2M Center Advanced é uma ótima
solução para oficinas com capacidades
CNC em crescimento.

Principais razões para atualizar
• Seleção de múltiplas máquinas
• Filtragem de armários, componentes
   materiais
• Biblioteca de componentes
• Importar/exportar ficheiros PNC
• Rastreamento de quedas (com
   otimização)
• Otimização de peças “Drag and Drop”
   (arrastar e largar) (com “nesting”)
• Otimização por ordem de armários
   (com “nesting”)

S2M Center Ultimate
O S2M Center Ultimate é a solução
definitiva para oficinas com capacidade
CNC de alta gama.

Principais razões para atualizar
• Comunicação com a sua máquina
   de furação e inserção de cavilhas CN
• Comunicação com os seus traçadores
   CN
• Comunicação com outras máquinas
   CN, como entalhadoras
• Configurações de camadas DXF
   definidas pelo utilizador
• Importação em lote de ficheiros DXF
   a partir de aplicações CAD de terceiros
• Controlo de avanços e velocidades de
   ferramentas por material
• Controlo da profundidade máxima por
   passagem de ferramentas por material
• Rotação de eixos ABC
• Sobras retangulares e gestão de retalhos
   (com “nesting”)
• Definição de múltiplos tamanhos de
   placa por material
• Tire proveito do poder do Alphacam
   diretamente (com Alphacam)

Da importação de um ficheiro DXF à geração de Código G pronto a utilizar
em um número ilimitado de máquinas CN/CNC em apenas 5 cliques.
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Para Nested Based Manufacturing (Produção em “Nesting”)

Para células de trabalho

Para aplicações CAM de terceiros

Todos os módulos são fornecidos em 3 versões:

• Permite gerar padrões otimizados, utilizando dados em formato DXF
   para sua aplicação CAM de terceiros favorita ou diretamente para a
   sua máquina CNC, através da nossa tecnologia Screen-to-Machine™
   (Do-Ecrã-à-Máquina).

• Inclui optimização de serra, comunicando diretamente com praticamente 
   qualquer seccionadora CN no mercado
• Inclui geração de dados em formato DXF para sua aplicação CAM de
   terceiros favorita ou diretamente para a sua máquina CNC, através da
   nossa tecnologia Screen-to-Machine™ (Do-Ecrã-à-Máquina).

• Permite gerar dados de saída de maquinagem de componentes em
   formato DXF, e outros formatos populares, para a sua aplicação CAM
   de terceiros favorita.
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