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NX CAM Milling 3 Axis + Free Solid Edge CAD 
 

PRICE 
SPECIAL 

NX CAM DTA 

Support onsite เพิม่ 6 เดือน 

 

Free!! 

 

http://www.dtathai.com/


 

 

 

 

 

ความสามารถของโปรแกรม 
NX CAM Express Milling 3 Axis (Floating) + Solid Edge Foundation 

Floating (SE 430) 

การท างานของโปรแกรมอยา่งยอ่ 
เหมาะส าหรบัผูท้ างานออกแบบชิน้งาน(CAD) และท างานตอ่เน ือ่งส าหรบัสรา้งทางเดนิ Tool 
ส าหรบัเครือ่งจกั CNC Milling 3 แกน (CAM) 

ความสามารถดา้นการออกแบบ (CAD) Part design  กลุ่มค ำสั่งออกแบบชิน้งำน 3D และ Sketch 

  
Synchronous Technology  เทคโนโลยีกำรออกแบบท่ีชว่ยลดขัน้ตอนกำรท ำงำน แกไ้ขและใหข้นำด
ชิน้งำนไดโ้ดยตรงโดยไม่ตอ้งม ีpart history เป็นลขิสทิธ ิเ์ฉพำะของ Siemens 

  Surface design กลุ่มค ำสั่งดำ้นกำรสรำ้งพื้นผวิและรูปทรงซบัซอ้น 

          Assembly design  กลุ่มค ำสั่งดำ้นกำรประกอบชิน้งำน 

  Exploded Assemblies  กลุ่มค ำสั่งในกำรแยกชิน้งำน Assembly  

  Assembly Animation กลุ่มค ำสั่งในกำรสรำ้งภำพเคลือ่นไหว 

  
Motion Simulation กลุ่มค ำสั่งในกำรก ำหนดควำมสัมพนัธข์องช ิน้งำนท่ีมีกำรเคลื่อนท่ี และกำรก ำหนด
ตน้ก ำลัง เพื่อใหช้ ิน้งำนท่ีเกี่ยวขอ้งมกีำรเคลือ่นที ่

  Frame Design and Weldments กลุ่มค ำสั่งชว่ยออกแบบโครงสรำ้งและรอยเชือ่ม 

  Drafting  กำรสรำ้งแบบสองมติ ิจำกขอ้มูลสำมมติ ิ

  Sheet Metal design  กลุ่มค ำสั่งกำรออกแบบงำนโลหะแผ่น 

ความสามารถดา้นการผลดิ เพือ่สรา้งทางเดนิเครือ่งมอื 
(CAM) Holemaking and probing cycle support กลุ่มค ำสั่งงำนเจำะรูชนดิต่ำงๆ  

  

2.5 Axis roughing, profiling, and face milling กลุ่มค ำสั่งในกำรสรำ้งทำงเดนิเคร่ืองมอืแบบ 2
แกนครึง่ ค ำสั่งในกำรสรำ้งทำงเดนิกัดหยำบ และ กำรปำดหนำ้ผวิงำน 

  

3 Axis surface finishing กลุ่มค ำสั่งในกำรสรำ้งทำงเดนิเคร่ืองมือส ำหรับกำรกัดผวิงำนแบบกึง่ละเอียด
และละเอียด 

  NURBS machining  กลุ่มค ำสั่งกำรสรำ้งทำงเดนิแม่พมิแ์บบ NURBS 

  

Tool path editor and Toolpath replay and material verification  
Siemens PLM Software Internal  กลุม่ค ำสั่งกำรแกไ้ขทำงเดนิเคร่ืองมอืและ ค ำสั่งกำรจ ำลองกำร
เดนิของเคร่ืองมอืและกำรตัดเนื้อช ิน้งำน 

  

Interactive Post Builder and Post processing  เครื่องมือในกำรสรำ้ง ตัวแปลงทำงเดนิเครื่องมือ
ใน NX CAM Express ออกไปเป็น NC code เพื่อส่งไปยัง CNC Controller 

  

Shop Documentation ค ำสั่งสรำ้งใบสั่งงำนอัตโนมัต ิเพือ่เตรียมเคร่ืองมอืในกำรท ำงำนรวมถงึขอ้มลูอื่น 
ๆ เชน่ เวลำในกำรท ำงำน cutting condition เป็นตน้ 

ความสามารถในการท างานรว่มกนั   ระหวา่ง Solid Edge 
และ NX CAM Express 

ขอ้มลูช ิน่งำนท่ีออกแบบจำก Solid Edge ท่ีส่งเขำ้มำท ำงำนต่อใน NX CAM Express จะเชือ่มโยงกับขอ้มูล

ตน้ทำง ในกรณีที่มกีำรแกไ้ขงำนใน Solid Edge จะสำมำรถ update ชิน้งำนท่ีน ำมำท ำงำนใน NX CAM 
Express ซึง่ท ำใหง้ำน และทำงเดนิ Tool ท่ีสรำ้งไวเ้ปลี่ยนแปลงตำมชิน้งำนท่ีมกีำรแกไ้ข 

ความเป็นอสิระในการใชง้าน  

ผูใ้ชง้ำนสำมำรถใชง้ำนในส่วน Solid Edge และ CAM Express ในเครื่องเดียวกัน หรือจะเปิดแยกกนัคนละ
เครื่องในกรณีที่ตดิตัง้แบบ  server license จงึท ำใหผู้ใ้ชส้องคนแยกท ำงำนในส่วน CAD และ CAM อสิระ
ไดใ้นเวลำเดียวกนั  

ความสามารถในการรบัไฟล ์Translator (Solid Edge) NX, Pro-E, AutoCAD, Solid Works , Inventor, STEP, IGES,JT,ACIS, Parasolid 

Network license (Floating) 
Yes (สำมำรถตดิตัง้ license ที ่server และเรียกท ำงำนจำกเครื่องคอมพวิเตอรท์ี่อยู่ใน network เดียวกัน 
พรอ้มกันตำมจ ำนวน license ท่ีซือ้) 

การรบัประกนั update software new version 1 year  free of charge 

การอบรม 
 Unlimited traing  with training certificate  for Solid Edge and Free 3 person NX CAM Express  
Milling 3 Axis 

การบรกิารหลงัการขาย All Free of charge for 1.5 year (Phone call, Email, Remote and Onsite support) 

การแกไ้ข Post processor ส าหรบั เครือ่งจกัร CNC  แกไ้ขและปรับตัง้ Post processor ใหท้ ำงำนไดก้ับ เครื่อง Milling 3 แกน จ ำนวน 2 controllers. 

NX CAM Milling 3 Axis  

+ Free Solid Edge CAD 
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