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A Metalix apresenta o cncKad – a solução completa de   
CAD/CAM para o gerenciamento da programação de  
máquinas de corte e punção de chapas metálicas 
A Metalix oferece um conjunto completo de recursos de CAD/CAM para máquinas 
puncionadeiras, laser, plasma, oxicorte e uma combinação de máquinas operadas por 
CNC, incluindo o suporte para dispositivos de classificação e empilhamento acoplados  
à sua máquina.

Tecnologia avançada que combina design, processamento automático e manual, 
agrupamento automático, geração de NC eficiente, simulação gráfica e comunicação 
com a máquina (DNC).

O cncKad é o único sistema que integra o conjunto CAD/CAM no mesmo módulo: 
geometria, dimensões e tecnologias (punção/corte) são completamente sincronizados – 
quando a geometria é modificada, as dimensões e as tecnologias são automaticamente 
atualizadas!

O cncKad suporta uma grande variedade de máquinas e tem uma solução poderosa 
capaz de transportar peças de uma tecnologia ou tipo de máquina a outro, tal como de 
punção para corte à laser.

O cncKad é acessível, amigável ao usuário e vem com documentação completa e 
suporte desde a instalação até a produção.

Soluções Avançadas de Automação
Os módulos de automação do cncKad (API ou 
Programação Paramétrica) lhe permitem criar aplicações 
que economizam tempo:

●	  Integra o cncKad com sistemas ERP/MRP.
●	  Desenvolve roteiros automatizados para 

ações padrão, tais como importação em lote e 
processamento das peças.

●	  Traz informações do produto diretamente dos arquivos 
das peças.

Os módulos de automação vêm com documentação 
completa e exemplos de código. 

Interface CAD 3D
O módulo CAD Link permite a transferência de peças 
em tempo real desde pacotes CAD 3D para o cncKad, 
com um só clique.

Peças podem ser transferidas diretamente do 
SolidWorks®, Solid Edge®, Autodesk® Inventor®, 
Pro/ENGINEER® e Vertex® G4, usando importação 
em tempo-real, eliminando a necessidade de arquivos 
intermediários, tais como o DXFs.

Nesting Automático 
A Metalix oferece a otimização do material utilizado 
com o AutoNest – o módulo de nesting automático 
automático de peças do cncKad.

O AutoNest é uma poderosa ferramenta de nesting 
em forma real que oferece métodos versáteis para o 
nesting automático e manual de peças, tendo como 
objetivo alcançar as melhores soluções de nesting 
possíveis.  

O AutoNest inclui: 

●	  Nesting completamente automatizado – selecione  
as peças e o AutoNest faz o resto. 

●	  Importação ao vivo – visualização ao vivo completa 
dos resultados da importação de geometria.

●	  Preenchimento de furos – furos dentro das peças 
são identificados e preenchidos com peças 
compatíveis criando soluções eficientes.

●	  Nesting de vários materiais – peças de diferentes 
materiais são classificadas automaticamente e 
agrupadas em chapas apropriadas. 

●	  Soluções de várias chapas – soluções de nesting 
podem ser geradas em chapas de tamanhos 
diferentes, selecionadas automaticamente para obter 
maior eficiência e um número mínimo de SubNests.

●	  Nesting em forma real ou retangular – selecione a 
melhor estratégia para soluções mais rápidas.

●	  Nesting manual - usuário interativo, que permite 
posicionar, arrastar, girar e espelhar peças sem 
colisões; tudo com um só clique. 

●	  Grupos – agrupamentos automáticos e manuais 
de conjuntos de peças, simplificando soluções de 
nesting. 

●	 Relatórios de nesting – incluem detalhes da solução, 
tais como total eficiência, uso de chapa individual, 
distribuição de peças nas chapas e códigos de barra 
que podem ser lidos pelo scanner da máquina.

Tecnologias Avançadas   
de Puncionamento 
O cncKad contém estas tecnologias avançadas, que 
são completamente automáticas, mas ainda assim são 
facilmente controladas manualmente:

●	 Puncionamento automático com tratamento de 
entalhes

●	 Formas pré-definidas
●	 Manuseio de peças
●	 Posicionamento de juntas de conexão e micro-juntas
●	 Proteção de pinças
●	 Cortes em comum fáceis de usar
●	 Movimento de uma única pinça
●	  Suporte completo para ferramentas de rodas 
●	 Otimização do trajeto da ferramenta
●	 Estratégias eficientes para o uso de ferramentas   

Tecnologias Avançadas de Corte 
O cncKad permite o uso completo das capacidades de 
sua máquina:

●	 Corte automático com tratamento de canto 
●	 Evita a colisão durante o trajeto rápido da
  ferramenta 

●	 Otimização do trajeto da ferramenta com ponto de
  entrada automático 

●	 Tabelas de corte baseadas no material
●	 Opções de vaporização e marcação antes
  do corte 

●	 Corte de ponte e corte em cadeia
●	 Corte e gravação de fontes True-Type
●	 Cortes de linha em comum
●	 Fatiamento de furo
●	 Direção de corte (CW/CCW)
●	 Corte com a cabeça na posição baixa
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Suporte para Máquinas 
O cncKad suporta uma grande variedade de máquinas incluindo: 

AMADA, AFM, AJAN, AMC, AMS, AS, BALIU, BAW FEMCOR, BAYKAL, BELOTTI, BERHENS, BERMAQ, 

BOSCHERT, BYSTRONIC, CINCINNATI, CORTINA, CR, DAEWOO, DANOBAT, DATONG, DEHUA, DIMECO, 

DMG, DONGIL FATEC, DURMAZLAR, EAGLE, EDEL, EUROMAC, FARLEY LASER-LAB, FINNPOWER, 

FLOW, FUJIKIKO, GASPARINI, GOLDSTAR, HACO, HAIBO, HANKWANG, HAN’S, HINDUSTAN HYDRAULICS, 

HUILI, INDUMASH, JIEMAI, JIN FANG YUAN, JIN QIU, KITAGAWA, KOIKE, KOMATSU, LASERWORK, 

LFK, LINATROL, LVD, MAZAK, MESSER GRIESHEIM, MICROSTEP, MITSUBISHI, MLI, MORI SEIKI, 

MURATEC, MVD-INAN, NEL, NIIGATA, NISSAN TANAKA, NISSHINBO, NTC, OMAX, ORBITAL ROBOTICS, 

PENTA CHUTIAN, PIVATIC, PRIMA, PROFILE600, PULLMAX, RAINER, RASKIN, RHODES PIERCE-ALL, 

ROLLSROYCE, SALVAGNINI, SAMSUNG, SATO, SCHIAVI-FIM, SHIBUYA, SIMASV, SMTCL PRIMA, SNK, 

SOITAAB, SPS, STRIPPIT, STRIPPIT HD, SUNRISE, TAILIFT, TECNOLOGY ITALIANA, TK-TRUMP, TOSHIBA, 

TRUMPF, UNITY PRIMA, VNITEP, WHITNEY, XUZHOU, YANGLI, YAWEI, ZINSER.

Para mais informações:

www.metalix.net

info@metalix.netM E T A L I X

M E T A L I X

Ciclo completo do design à produção – o cncKad é um sistema integrado que  
cobre o ciclo completo requerido para a fabricação de chapas metálicas 

Desenho 
O cncKad tem um módulo de desenho em 2D muito 
poderoso e fácil de usar. Além de uma série completa 
de ferramentas de desenho, o cncKad suporta funções 
especiais de desenho para chapas metálicas e a validação 
da geometria para automaticamente detectar e corrigir 
contornos abertos. 

Tecnologia de Punção

O módulo de punção suporta:

●	 Puncionamento automático 

●	 Ferramentas especiais

●	 Auto-indexação

●	 Reposição automática

●	 Cortes em comum

Corte de Tubo
O cncKad suporta máquinas de corte à laser/ plasma/ 
oxicorte equipadas com um eixo rotatório CNC para o 
processamento de tubos, usando uma simples interface 
gráfica.

Configura com alta precisão e rapidamente o layout e o 
design para cortes de tubos e depois os exibe em 3D.

Simulação Gráfica de Programas CNC 
O cncKad suporta simulação gráfica de qualquer programa 
CNC, inclusive programas escritos anteriormente na 
máquina.

A simulação permite uma fácil edição de programas 
CNC ao visualizar graficamente os resultados na chapa 
processada.

NC para desenho: Arquivos NC podem ser convertidos em 
desenhos.

Suporte para Idiomas 
Alemão 

Árabe 

Chinês

Coreano

Espanhol

Francês

Grego

Holandês

Húngaro

Inglês 

Italiano

Japonês 

Polonês

Português 

Romeno

Russo

Taiwanês

Tailandês 

Tcheco

Turco

Suporte para outros idiomas pode ser facilmente adicionado

cncKad – Solução avançada de CAD/CAM 
para o fabricante de peças metálicas Importação

O cncKad tem um atributo de importação eficiente para 
DXF, DWG, IGES, CADL e outros formatos de arquivo 
padrão.
Inclui suporte para arquivos em mm/polegadas e arquivos 
com várias camadas

Tecnologia de Corte 
O módulo de corte suporta:

●	 Auto-corte 
●	 Verificação e correção do contorno
●	 Definição de largura do raio à laser e compensação 

automática
●	 Peças artísticas
●	 Loops e desaceleração nos cantos
●	 Controle do eixo Z
●	 Corte de contornos abertos

Pós-Processamento: Geração de Arquivos NC
Pós-processadores avançados geram programas 
eficientes, incluindo sub-rotinas (macros), trajeto otimizado 
da ferramenta e rotação mínima da torre com suporte 
para funções especiais da máquina, como lubrificação 
automática da ferramenta/chapa, extração à vácuo, 
velocidade do martelo, etc.

DNC
Fácil comunicação com a sua máquina, permite receber 
e transmitir arquivos NC, com suporte para carregamento 
em lote e extração de arquivos NC diretamente do CNC da 
máquina.

Relatórios de Dados
Relatórios de produção detalhados para peças individuais, 
soluções de nesting e Estimativa de Custos, usando 
modelos completamente personalizáveis com códigos de 
barra.


