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PEPS VERZE 8.0:
  NOVÉ UŽIVATELSKÉ  

ROZHRANÍ
  NOVÁ SIMULACE  

KINEMATIKY STROJE
  NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ 

FRÉZOVACÍ STRATEGIE

NOVINKY:

JEDNODUŠE  
PRODUKTIVNÍ

PEPS je jedním z předních CAD/CAM systémů na 
celosvětovém trhu. S více než 30-ti lety praktických zkušeností 
a více než 40.000 instalací, je PEPS jedinečný, inovativní, 
strojově a CAD nezávislý flexibilní systém.
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„Know-how“ předního CAD/CAM systému bylo získáno v mnoha různých průmyslových odvětvích, 
například mikrotechnologii, strojní konstrukci, výrobě nástrojů, zpracování  kovů, dřeva, plechu a ve 
stavebnictví. Tyto zkušenosti nám pomáhají rozpoznat a následně řešit problémy našich zákazníků 
předem, pokud je to možné.

Na bázi Parasolid CAD modulu SolidCut CAD a vysoce kvalitním CAD rozhraní:
STEP, XMT, SAT, PTC Creo Parametric (ProE), Catia Verze 4, 5 a 6, Siemens NX (Unigraphics),  
SolidWorks, Inventor, HiCAD, SolidEdge, Rhino, VDAFS, STL, DXF, DWG, IGES, HP-MI, Gerber,  
Mecanic a Daveg.

PEPS PŘINÁŠÍ:

•  Prakticky orientované uživatelské rozhraní a krátký programovací čas
•  Plně automatická tvorba NC kódu pomocí integrovaného rozpoznávání prvků
•  Rozsáhlé funkce obrábění
•  Inteligentní provozní strategie ke zvýšení produktivity stroje
•  Inteligentní postprocesory, včetně výstupních cyklů a podprogramů
•  Rozsáhlá databáze nástrojů
•  3D simulace, včetně kontroly kolizí
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PEPS VERZE 8.0

 DRÁTOVÉ ŘEZÁNÍ



AUTOMATICKÉ VYTVÁŘENÍ 
VLASTNOSTÍ OBRÁBĚNÍ
Obráběcí návrh bude vytvořen pro rozpoznané plochy. 
Uživatel má možnost ručně přiřadit stávající funkce 
obrábění, nebo použít automatické přiřazení pomocí 
rozpoznání barev. Automaticky vytvořené plochy pro 
obrábění lze upravit, rozšířit a optimalizovat bez omezení.
Návrhy obrábění jsou vytvářeny pro rozpoznané funkce. 
Uživatel má možnost ručně načíst předem definované 
schéma obrábění nebo ho nechat přiřadit automaticky 
dle barev. Automaticky vytvořené funkce mohou být 
později modifikovány, rozšiřovány a optimalizovány bez 
jakýchkoli omezení.

WIRE-
EXPERT S modulem WIRE-Expert vše nechte na 

automatizaci. Automatické rozpoznávání 
ploch a jejich obrobení – v několika  
sekundách!

PROGRAMOVÁNÍ VELMI SLOŽITÝCH DÍLŮ 
BĚHEM NĚKOLIKA SEKUND!

FUNKCE AUTOMATICKÉHO RO-
ZEZNÁNÍ DRÁTEM  
OBROBITELNÝCH PLOCH
WIRE-Expert v importovaných 3D modelech hledá drá-
tem obrobitelné plochy. V souladu s tím je možné nechat 
zkoumat celý obrobek nebo jen ručně vybrané geome-
trické tvary, plochy nebo hrany.
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V úzké spolupráci s významnými výrobci CNC strojů byl vyvinut modul PEPS Drátové 
řezání, který je stále přizpůsobován nejnovějším funkcím strojů. Díky své rozsáhlé 
funkčnosti je PEPS i vedoucím produktem na trhu v této oblasti.

•  Průvodce projekcí k automatickému 
vytváření projekční geometrie s kons-
tantní výškou Z

•  Simulace zobrazující offset, kontrolu 
kolizí a kontrolu vyjmutí odpadu  

•  Automatické navlečení a přestřižení 
drátku

•  Automatický výpočet dráhy nájezdu a 
výjezdu

•  Konstantní a proměnný úkos
•  Obrábění 4-osých ploch
•  Kontrola podřezání
•  Šikmé řezání

PEPS

DRÁTOVÉ  
ŘEZÁNÍ

•  Řezání válcových kapes a kapes s 
úkosem s libovolnou geometrií výjezdu

•  Automatické oddělení vypadávajících 
částí

•  Trojúhelníkový můstek
•  Ofset pouze v definovaných místech
•  Proměnná referenční výška
•  Databáze technologií pro všechny 

běžné typy strojů
•  Technologie najeti a vyjetí
•  Možnost uložení obráběcích strategií
•  Automatická tvorba grafického 

seřizovacího listu
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Peps nabízí originální databáze technologií všech běžných výrobců. 
Uživatel má možnost  vstoupit do databáze stroje přímo přes rozhraní a 
vlastnoručně ji importovat do Pepsu. 

ORIGINÁLNÍ VÝROBCE

DATABÁZE 
TECHNOLOGIÍ

PODPOROVANÉ  
STROJE 
 AC Cut 20/30/200/300/400 
 Accutex
 AC Fanuc
 AC Orange
 Excetek
 Fanuc
 Makino
 Millennium
 Mitsubishi
 ONA
 Robofil
 Seibu
 Sodick
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HLAVNÍ FUNKCE

OPTIMALIZACE  
VE VŠECH  
OBLASTECH POUŽITÍ

OBRÁBĚNÍ FAZETKY

Projekce pod úhlem umožňuje obrábění proměnných 
referenčních výšek. Díky tomu může být vytvořena z 
obrobku obvodová válcová fazetka. PEPS vypočítá 
zúženou sekci a ta již nemusí být zahrnuta v konstrukci 
3D modelu.

ZADRŽENÍ ODPADU - BRZDY 

Modul pro zadržení odpadu automaticky vytváří značky 
v řezných deskách; tyto značky předchází přilnutí 
obráběné části (vytvořené během stříhacího procesu) k 
razníku a tím k poškození řezného nástroje. 

PEPS nabízí funkce pro řízení rotačních os a díky tomu 
může provádět víceosé obrábění. Tím je schopen bez 
omezení obrábět složité obrobky.  

  MAXIMÁLNÍ ÚHEL ÚKOSU

  MAXIMÁLNÍ PŘESNOST

  MAXIMÁLNÍ POVRCHOVÁ 
KVALITA

  OBROBENÍ NA JEDNO  
UPNUTÍ

ŘÍZENÍ ROTAČNÍCH OS
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ČÁSTEČNÉ 
OBRÁBĚNÍ FIGURY

Částečné obrábění figury slouží k 
obrábění části geometrie s rozdíl-
nou požadovanou kvalitou.

SOUSTRUŽNICKÝ 
MODUL

Soustružnický modul vypočítává 
geometrii potřebnou pro drátové 
řezání profilu soustružnických nožů 
v závislosti na úhlu řezu a čelního 
a bočního úhlu soustružnického 
nože.

OBRÁBĚNÍ TRUE  
CONTOUR

Používá se pro výrobu 
průmyslových diamantů (PCD). 
Možnost automatického vnoření. 
Obrábění dané plochy se provádí 
bez korekce rádiusu. 

MANIPULACE S POLOMĚRY

Toto makro upravuje poloměry obsažené v geometrii pro zvýšení přesnosti 
mezi razníkem a matricí. 

BEZODPADOVÉ KAPSOVÁNÍ 
4-OSÝM ŘEZEM

Modul pro kapsování 4-osým řezem umožňuje 
bezodpadově obrábět přímkové plochy. Výrazně se 
tak snižují náklady na programování a obrábění může 
probíhat prakticky bez monitorování.

ČÁSTEČNÉ  
KAPSOVÁNÍ

Částečné kapsování se používá pro kombinaci hrubo-
vání a kapsování. To zabraňuje vzniku odpadávajícího 
materiálu a umožňuje bezobslužný a nerušený výrobní 
proces.

KAPSOVÁNÍ
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PEPS VERZE  8.0

FRÉZOVÁNÍ 



AUTOMATICKÉ VYTVOŘENÍ 
OBRÁBĚCÍCH PLOCH
Volně definované vlastnosti obrábění jsou automaticky 
přiřazovány k rozpoznaným geometriím. Přidělení k 
shodným řezným schématům je založeno na geometrii  
a/nebo barvě vlastnosti. Dráhy a posloupnost nástrojů 
jsou optimalizovány a čas potřebný k obrábění je stejně 
jako počet výměn nástroje minimalizován. Pokud je to 
nutné, tak mohou být automaticky vytvořená obrábění 
kdykoli modifikována bez jakýchkoli omezení.

AUTOMATICKÉ  
ROZPOZNÁVÁNÍ PLOCH
Modul MILL-Expert automaticky rozpozná vlastnosti 
všech vrtání, kontur, otevřených a uzavřených kapes.
Počátek se k příslušné obráběcí operaci přiřadí  
automaticky. 

Automatické rozpoznávání ploch v 
PEPS Frézovacím  Modulu.
Plocha je rozpoznána z 3D CAD dat, 
která jsou načtena z přímého rozhraní 
nebo neutrálních formátů například 
STEP a Parasolid.

Výhodné je, že celý program bude  
hotov velmi rychle a pohodlně v 
důsledku kombinace obráběcích  
metod. Díky integrovanému  
rozpoznávání barev, je možné 
jednoduše rozdělit obráběné plochy.

MILL-
EXPERT

AUTOMATIZACE  
PAR EXCELLENCE
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2,5D FRÉZOVÁNÍ

JEDNODUCHÉ & INTUITIVNÍ

•  Vysokorychlostní hrubování 
•  Zbytkové hrubování
•  Optimalizace kontury
•  Hloubkové hrubování
•  Frézování kapes otevřených nebo uzavřených s libovolným počtem ostrovů
•  Strategie najetí: kolmo, po rampě, po spirále nebo dle obrysu

Výpočet úkosu, případně libovolného profilu se zaoblením nahoře i na dně, na 
kapsách i ostrovech

HRUBOVACÍ STRATEGIE

OBRÁBĚNÍ Z VÍCE 
STRAN

Jednoduché programování pro 
obráběcí stroje se 4. a 5. osou. V 
kombinaci s modulem MILL-Expert 
se počátky umístí automaticky.

OBRÁBĚNÍ VÍCE 
SOUČÁSTÍ

Tato funkce umožňuje rychlé pro-
gramování více obrobků s rozdílnými 
počátky. Čímž je součást napro-
gramována pouze jednou a může být 
později duplikována. Součásti jsou 
obráběny s optimalizací obrobku 
nebo výměny nástroje.
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2,5D FRÉZOVÁNÍ

JEDNODUCHÉ & INTUITIVNÍ

•  Vysokorychlostní dokončovací stra-
tegie s konstantním Z-přísuvem

•  Rozsáhlé varianty korekcí rádiusů
•  Dokončování kontury s optimalizo-

vaným najetím a vyjetím, s nebo bez 
korekce poloměru nástroje

•  Najetí a vyjetí s přesahem

•  Výpočet konstantního úkosu, horního 
a dolního rádiusu nebo jakéhokoli 
profilu

•  Automatické zbytkové obrábění
•  Frézování úkosu
•  Frézování s projekcí na kouli, válci 

nebo nakloněné rovině
•  Ruční frézování a najíždění

•  Čtyřosé frézování
•  Gravírování různých druhů písma 

(TrueType fonty), lineární, kruhové, 
vystouplé nebo utopené, včetně 
vybrání rohů

•  Změna technologie během obrábění 
kontury

•  Obousměrné obrábění (sousledné, 
nesousledné)

DOKONČOVACÍ STRATEGIE

DATABÁZE NÁSTROJŮ

•  Databáze nástrojů obsahuje jak kompletní 
informace o nástrojích, tak geometrie 
nástrojů a nástrojových držáků

•  ID číslo
•  Výpočet řezných podmínek závislých na 

materiálu
•  Automatická aktualizace řezných podmí-

nek závislá na změně materiálu
•  Možnost uložení nastavení revolveru
•  Rozhraní pro externí databáze nástrojů 

jako jsou Zoller, Walter TDM a Datos
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HRUBOVÁNÍ
 
•  Vysokorychlostní obrábění 
trochoidní HSC hrubování
•  Cik-cak
•  Offset
•  Paralelně s obrysem
•  Obrábění zbytkového materiálu
•  Vstupní strategie pro obrábění 

paralelně s obrysem spirálově, přímo 
nebo s úhlem šikmé plochy

•  Správa polotovaru (obrobku)
•  Automatická tvorba polotovaru na 

konci operace obrábění

3D FRÉZOVÁNÍ

RYCHLÉ & INTELIGENTNÍ

DOKONČOVÁNÍ 
 
•  Z-roviny
•  Cik-cak
•  Offset
•  Projekce
•  Profil
•  Strmé a ploché oblasti
•  Spirálově
•  Morfování (mezi dvěma limitami)
•  Obrábění zbytkového materiálu

Redukce výšky schodu po hrubování

16 PEPS Frézování 



VYSOKO-
RYCHLOSTNÍMU 
OBRÁBĚNÍ

VÝKONĚJŠÍ DÍKY

  VÍCE NEŽ  70%  
ÚSPORA ČASU 

  DELŠÍ ŽIVOTNOST  
NÁSTROJE

  MENŠÍ OPOTŘEBENÍ  
STROJE

  SNÍŽENÍ SPOTŘEBY  
ENERGIE
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HRUBOVÁNÍ

•  Víceosé hrubování
•  Plně automatické adaptivní  

hrubování
•  Výpočet drah nástroje bez kolizí
•  Výpočet najetí, vyjetí a navazujících 

drah

DOKONČOVÁNÍ

•  Třískové obrábění bez sklonu i se sklonem
•  Obrobení vnitřních zaoblení
•  Rozpoznání oblastí se zbytkovým materiálem
•  Rotační obrábění
•  Konverze z 3-osého na 5-osé obrábění
•  Výpočet drah bez kolizí

5-OSÉ SIMULTÁNNÍ FRÉZOVÁNÍ

SIMULTÁNNÍ & EFEKTIVNÍ

PEPS simulace kinematiky stroje umožňuje v oblasti frézování vysoce kvalitní 
zobrazení obrábění. Díky kompletnímu zobrazení pracovního prostoru mohou 
být obráběcí procesy simulovány, optimalizovány a kontrolovány případné kolize 
již během tvorby programu. Doba běhu stroje je výrazně zvýšena a případným 
drahým kolizím je zabráněno. Navíc je možné si simulaci uložit, což je výhodné 
pro spuštění v počítačích, na kterých se PEPS nenachází.

•  Simulace více os v reálném čase
•  Vysoce kvalitní 3D zobrazení obsahující odebírání materiálu
•  Bez ztráty kvality ani během přibližování
•  Vysoká rychlost simulace
•  Rychlá simulace bez zobrazení nástroje
•  Barevně zobrazený zbytkový materiál
•  Barevně zobrazené poškozené části
•  Axiální kontrola omezení
• Mnoho funkcí analýzy drah nástroje

FRÉZOVÁNÍ

SIMULACE KINEMATIKY 
STROJE
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PEPS VERZE  8.0

 SOUSTRUŽENÍ



Integrace frézovacího modulu do soustružnického spolu s plně 
integrovanou simulací kinematiky stroje vede k perfektnímu 
řešení pro programování soustružnických a frézovacích strojů. 
Díky kompletnímu zobrazení pracovního prostoru stroje jsou 
obráběcí procesy simulovány a optimalizovány v reálném čase.
Aby nedocházelo k chybám vstupních dat, je možné kontrolovat 
aktuální stav části kdykoliv během simulace.

VÍCEOSÉ  
FRÉZOVÁNÍ/
SOUSTRUŽENÍ

KOMPLETNÍ OBRÁBĚNÍ

  VÍCEKANÁLOVÉ PROGRAMOVÁNÍ

  VÝSTUP CYKLU STROJE

  SIMULACE KINEMATIKY STROJE

  KONTROLA KOLIZÍ

  VÝPOČET ČASU OBRÁBĚNÍ
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VÍCEKANÁLOVÉ PROGRAMOVÁNÍ 
& SIMULACE KINEMATIKY STROJE

Obrábění pomocí hlavního vřetena a protivřetena, hrubování 
dvěma nástroji najednou, automatická synchronizace a  
kontrola kolizí pomocí integrované 3D simulace kinematiky 
stroje.

VÝSTUP STROJNÍCH CYKLŮ

Obráběcí strategie jako jsou podélné soustružení, čelní a 
další, jsou doplněny výstupy strojních cyklů pro hrubování, 
vrtání, řezání závitů, zapichování a drážkování, které výrazně 
zkracují NC programy a zjednodušují pozdější optimalizaci.

ZMĚNA TECHNOLOGIE V JEDNOTLIVÝCH SEKCÍCH GEOMETRIE

Peps soustružnický modul nabízí možnost modifikovat technologii v jednotlivých sekcích geometrie. Lze změnit například 
posuv, otáčky nebo vložit některé z M nebo G kódů.

HLAVNÍ FUNKCE 

OPTIMÁLNÍ 
FUNKČNOST
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VÝROBA PŘESNÝCH ROZMĚRŮ 
BEZ ZMĚNY GEOMETRIE

Jmenovitý rozměr tolerance se 
počítá pomocí ISO; CAD model 
není změněn.

MĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU

Každá část může být změřena v jakémkoli okamžiku během 
simulace kinematiky stroje.

VÝPOČET ČASU

Výpočty časů jsou exportovány do Excelu tak, že každý 
nástroj se nachází na zvláštní stránce a obsahuje hlavní, 
rychlé a neproduktivní časy.

VARIANTY PROGRAMOVÁNÍ PRO 
PODOBNÉ ČÁSTI

Varianty programování pro podobné části jsou používány 
pro automatickou tvorbu geometrie a obráběcích funkcí.

HLAVNÍ FUNKCE 

OPTIMÁLNÍ 
FUNKČNOST
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PEPS VERZE 8.0

ŘEZÁNÍ LASEREM  
A VODNÍM PAPRSKEM



DĚROVÁNÍ/STŘÍHÁNÍ A 2-OSÉ ŘEZÁNÍ LASEREM, PLAZ-
MOU A VODNÍM PAPRSKEM
DĚROVÁNÍ/STŘÍHÁNÍ A 2-OSÉ ŘEZÁNÍ LASEREM, PLAZMOU A VODNÍM PAPRSKEM
Tyto výkonné PEPS moduly pro 2D obrábění plechu se vyznačují efektivní tvorbou NC programu a 
velmi vysokou úrovní automatizace. Po importu CAD souborů lze díky funkci Nesting plně automaticky 
umísťovat geometrii na plech a zajistit tak optimální využití materiálu. Integrovaný PEPS systém Expert 
vytváří obrábění zcela automaticky, na základě předem stanovených parametrů technologií. PEPS 
umožňuje vytvářet NC programy a simulace obrábění pro stroje od různých výrobců včetně správy 
úloh. Díky možnosti nastavení priorit je možné vyrábět potřebné části jako první a to i přes použití funk-
ce plné automatizace.

EXCELENCE A 
ÚČINNOST – TÉMĚŘ 
BEZOBSLUŽNÉ

2D OBRÁBĚNÍ PLECHU

SKUPINOVÉ A NÁHODNÉ  
UMISŤOVÁNÍ GEOMETRIÍ
Skupinové umisťování geometrií na plech umožňuje použití plné nebo polo-automatizace. Polo-auto-
matizace obsahuje mnoho funkcí podporujících interaktivní umisťování. Plná automatizace umisťuje 
geometrie na plech v závislosti na různých parametrech jako jsou výstupní velikosti plechů, vzdálenosti 
mezi jednotlivými geometriemi, rotace, úhly a další. Pro účel maximálního využití materiálu je možné 
použít takzvané doplňkové geometrie vkládané do volných ploch mezi ostatní geometrie.
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Výkonné PEPS moduly PentaCut a TubeCut byly vyvinuty 
pro komplexní programování strojů řezajících laserem a 
vodním paprskem až do šesti řízených os. Jsou charakte-
rizovány vysokou úrovní automatizace. Dráhy nástroje jsou 
vytvářeny automaticky pomocí integrované funkce rozpoz-
návání. Pokud je to nutné, je možné kdykoliv změnit nebo 
optimalizovat dříve vytvořené obrábění.

Integrovaná simulace pro PentaCut a TubeCut zajišťuje 
potřebnou bezpečnost obráběcího procesu.

SLOŽITÉ, ALE PŘESTO 
VELMI JEDNODUCHÉ

3D OBRÁBĚNÍ PLECHU
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PENTACUT 

5  
OSÉ ŘEZÁNÍ LASEREM  
A VODNÍM PAPRSKEM

•  Automatický výpočet pozic obsahující možnosti otáčení 
a rotace pro přesné umístění obrobku na pracovní stůl

•  Plně automatický výpočet umístění součástí do mřížky 
zohledňující upínání

•  Plně automatické umístění upínacích desek
•  Plně automatické rozpoznávání a obrábění vnitřních a 

vnějších hraničních křivek
•  Plně automatická a interaktivní změna úhlu trysky pro 

předejití kolizí
•  Automatická optimalizace drah nástroje pro bezproblé-

mové a bezpečné obrábění
•  Automatický výběr technologie z integrované databáze 

technologií
•  Možnost definovat libovolné body pro technologické 

změny v rámci obrábění tak, aby došlo například ke 
změně úhlu trysek, změně najetí a dalším

TUBECUT

6  
OSÉ SIMULTÁNNÍ ŘEZÁNÍ  

LASEREM A VODNÍM PAPRSKEM

•  Plně automatické přizpůsobení importovaných CAD dat 
na stroj

•  Plně automatické vytváření všech obráběcích funkcí
•  Tvorba standardních a nestandardních tvarů
•  Umisťování geometrií na profilech trubek
•  Plně automatické rozpoznávání a obrábění vnitřních a 

vnějších hraničních křivek na trubkách obsahující kontro-
lu rotačních os (uchycení obrobku v rotační ose)

SIMULACE

•  Integrovaná 3D simulace beroucí v potaz kinematiku 
stoje

•  Plně automatická kontrola kolizí

PENTACUT TUBECUT
ÚROVNI  AUTOMATIZACE

 VÝKONNÉ  DÍKY VYSOKÉ
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SOLIDELECTRODE 

Modul SolidElectrode se používá pro 
vytváření elektrod a stejně tak pro 
simulaci obrábění s kontrolou kolizí. Ve 
spojení s příslušným postprocesorem 
umožňuje vytvářet NC programy pro 
EDM hloubičky.

•  Odvozování a archivace 3D geomet-
rie elektrod

•  Modifikace geometrie elektrody
•  Přiřazení geometrie tělesa držáku 

elektrody

BROUŠENÍ PROFILŮ

•  Broušení profilů děr
•  Strategie pro hrubování a dokončování
•  Hluboké a podélné hrubovací cykly
•  Broušení profilů s automatickým výpočtem polohy C-osy a 

posuvu
•  Plně automatický výpočet 3D simulace a polohování C-osy 

bez kolizí (volitelně v kombinaci se SolidCut CAD)
•  Posunutí počátku
•  Vícenásobné upínání

PEPS

DODATEČNÉ MODULY

•  Archivace polotovarů elektrod
•  Automatická tvorba měřícího rám-

ce se zaměřovací plochou
•  Uložení elektrody do databáze 

CAMMAN včetně přídavných 
informací jako pozice, hloub-
ka, identifikační číslo elektrody, 
zmenšení, míry, jméno programu, 
označení hrubovací/dokončovací 
elektroda, jakož i libovolných 
dodatečných informací

•  Automatická tvorba grafického 
seřizovacího listu

MODUL PRO OZU-
BENÁ KOLA

Modul pro ozubená kola je 
používán pro výpočet evolventních 
ozubených kol. Vložením posunutí 
profilu, míry přes válečky nebo 
zuby, jako i poloměru hlavové a 
patní kružnice, může být evolven-
ta kdykoli změněna. Modul pro 
ozubená kola poskytuje všechna 
data a parametry pro obrábění a 
kontrolu ozubených kol. 
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ROZHRANÍ  
k PPS-systémům

Pro CAMMAN a JOBMAN jsou volitelně k dispozici 
rozhraní ke všem ERP/PPS systémům jako SAP, 3R 
Sigma, Zwicker, Schubert atd...

CAMMAN 5.0
Správa výkresů a NC programů,  

CAD dat

CAMMAN je výkonný systém pro správu NC programů 
a CAD dat obsahující SAP a ERP rozhraní. CAMMAN 
usnadňuje přístup k existujícím datům a umožňuje 
zadávání velkého množství dodatečných informací jako 
například číslo výkresu, číslo zakázky, číslo projektu, číslo 
verze, zákazník, komentář, datum, programátor, stroj a 
uvolnění programu do DNC systému. Výběr souborů je 
podporován integrovaným grafickým prohlížečem. Díky 
správě programů sdílí centrální databázi jak konstrukce a 
programátor, tak i obsluha stroje. Vyloučí se tak možnost 
záměny a zdroje chyb. 
Individuální přizpůsobení a napojení na již existující databá-
ze lze pomocí CAMMAN realizovat s nízkými náklady.

JOBMAN 5.0
Správa zakázek ve spojení s  

automatickým rozmisťováním

Správa zakázek JOBMAN vytváří plně automaticky 
rozmístěné zakázky. Díly ze stejného materiálu a tloušťky 
JOBMAN vybírá a předává modulu Random Shape Nes-
ting. Díly ke zpracování jsou automaticky vybírány z různých 
zakázek a optimálně umísťovány na plechovou tabuli. 
Správa zakázek JOBMAN zajišťuje, že všechny díly jedné 
zakázky budou vyrobeny ze správného materiálu a že žádný 
díl nebude opomenut.

DNC SYSTÉMY PRO MS-WINDOWS
Bezpečný přenos CNC dat mezi serverem a řízeným strojem.

•  Přenos CNC dat přes intranet
•  Jednoduchá integrace do sítě
•  Přímá volba souboru NC programu z CNC řízení 
•  Podpora standardních a inteligentních rozhraní

•  Používá softwarový protokol pro DNC spojení (Heidenhain, 
Deckel Maho, Mazak, AGIE, CHARMILLES)

•  Přeposílání informací ze stroje prostřednictvím SMS nebo 
e-mailu (volitelné)
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PŘEDVEDENÍ 
SYSTÉMU A 
ŠKOLENÍ

Naše společnost zajišťuje pro uživatele CAD/CAM systému 
PEPS školení podle jejich individuálních potřeb. Přes interne-
tové spojení (TeamViewer) je také možné systém předvádět. 
Rádi si s Vámi dohodneme termín prezentace.

Zákazníkům nabízíme bezplatnou telefonickou a e-mailovou 
podporu, bezplatnou testovací licenci a také bezplatné 
stažení softwaru.

PODPORA A 
SERVIS

Telefonická podpora:

E-Mail:

Testovací instalace

+420 381 256 757

info@peps.cz

www.Camtek.de

PEPS Verze  8.030





Kvapilova 2060 
390 03 Tábor 
Czech Republic

Mobil: +420 774 908 101
E-Mail: info@peps.cz
www.peps.cz
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