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Prelucrare eficientă și fiabilă

hyperMill® este una dintre cele mai performante soluții de prelucrare asistată de computer din 

lume pentru programarea independentă a utilajelor și a dispozitivelor de control. Sistemul asi-

gură strategii de prelucrare asistată de computer extrem de inovatoare, flexibile și solide, care 

permit producătorilor să-și atingă mult mai rapid obiectivele de calitate, timp și cost, chiar și 

pentru piese care constituie o provocare.  

Suprafețele și muchiile sunt în mod vizibil mai netede, mai curate și mai precise. Aceasta 

este pe scurt prelucrarea de înaltă precizie. Pot fi prelucrate în siguranță chiar și locurile greu 

accesibile, datorită funcției fiabile de evitare a coliziunilor. hyperMill® le oferă utilizatorilor 

siguranța de a ști că pot prelucra noi componente în mod rapid și flexibil. 
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Șapte motive pentru  
a alege hyperMILL®:

1   Investiție care poate fi adaptată  
la tehnologii viitoare

2  Performanță de top

3  Ușor de utilizat

4  Procese eficiente și fiabile 

6  Calitate excepțională

7  Totul poate fi automatizat 

5  Flux optimizat de lucru 



Prelucrare 2,5D
Prelucrarea 2,5D cu hyperMill® se utilizează în mod normal pentru 
procesarea plăcilor la prelucrarea uneltelor și a matrițelor, acolo 
unde există numeroase cavități, niveluri plane, contururi și orificii. 
Mecanisme inteligente – care detectează, de exemplu, caracteristici-
le cavităților și ale orificiilor – accelerează și mai mult programarea.

Prelucrare 3D
hyperMill® oferă funcții solide și precise pentru frezarea 3D. Aceas-
ta le permite utilizatorilor să producă rapid și fiabil suprafețe de 
înaltă calitate, chiar și pentru piese de lucru complexe. Numeroase 
strategii de degroșare și de finisare asigură prelucrare 3D eficientă. 

Prelucrarea pe 5 axe
Prelucrarea pe 5 axe de la hyperMill® este ideală pentru lucrul cu 
geometrii provocatoare, pentru suprafețe cu formă liberă și pentru 
cavități adânci. Aceasta este în mod semnificativ mai eficientă decât 
tehnologia pe 3 axe. hyperMill® oferă o gamă largă de strategii solide 
pe 5 axe pentru degroșarea și finisarea simultană și indexată, care le 
permite utilizatorilor să producă suprafețe de cea mai bună calitate.

Aplicații speciale pe 5 axe
Cu pachete pentru prelucrarea rotoarelor, a discurilor cu pale, a pale-
lor de turbină, a tuburilor și a matrițelor pentru anvelope, hyperMill® 
oferă soluții pentru prelucrarea completă a geometriilor pieselor com-
plexe. Funcțiile automate inteligente, strategiile optimizate de frezare 
și un flux simplu de lucru le permit chiar și utilizatorilor fără expertiză 
deosebită să programeze cicluri în mod fiabil și eficient. 

Strunjire-Frezare
O singură soluție de CAM permite programarea ușoară a ciclurilor 
de frezare și de strunjire, printr-o singură configurare a utilajului   
de frezare/strunjire. Strunjirea-frezarea este complet integrată în 
hyperMill®. Aceasta permite utilizarea în comun a bazei de date cu 
unelte, a urmăririi stocurilor, a verificării coliziunilor și a postproce-
soarelor pentru toate operațiunile de frezare și de strunjire. 

Măsurare
Controlul de calitate privind procesele interne pe masinile CNC devi-
ne din ce în ce mai important. Din acest motiv, hyperMill® asigură și 
cicluri de măsurare care furnizează datele necesare de măsurare în 
cadrul procesului.  

Electroeroziune cu fir
Modulul OPTiCAM de tăiere taiere cu fir, software-ul pentru progra-
mare eficientă și flexibilă și simularea utilajelor de electroeroziune 
cu fir sunt complet integrate în hyperCAD®-S și în SOliDWORKS.

CONSULTANțĂ
Consultanță  

individuală din  
partea experților 

Strategii performante CAM

INSTRUIRE
Concept cuprinzător  

de instruire 



CONSULTANțĂ
Consultanță  

individuală din  
partea experților 

Procese mai sigure 
Pregătire
În hyperCAD®-S, OPEN MiND și-a dezvoltat propriul sistem de CAD, 
care este personalizat în mod ideal pentru necesitățile de progra-
mare CAM. Sistemul avansat și extrem de puternic reprezintă soluția 
perfectă pentru a face față tuturor tipurilor de provocări zilnice care 
apar atunci când se lucrează cu mesh-uri, suprafețe și materiale soli-
de, pentru a crea componente, unelte și electrozi cu precizie ridicată.

Programare 
Sunt disponibile numeroase strategii de prelucrare într-o unică 
interfață cu utilizatorul, pentru ca acesta să programeze rapid și fiabil 
cicluri de CAM. Nu este necesar ca utilizatorii să comute de la un pro-
gram la altul, lucru care la rândul său simplifică operarea, oferă mai 
multă ușurință de utilizare și asigură cea mai ridicată fiabilitate posi-
bilă a programării. 

Automatizare
Utilizatorii pot programa imediat în mod automat realizarea de orifi-
cii, cavități, variante și familii de piese, utilizând caracteristica sofis-
ticată și macrotehnologia. Tehnologia de automatizare de la OPEN 
MiND este una dintre cele mai avansate din lume și îndeplinește toa-
te cerințele. Experții noștri pot crea soluții personalizate – de exem-
plu, pentru a automatiza complet procesele sau pentru a conecta un 
proces la o interfață APi. 

Simulare 
Simularea prelucrării precise și a îndepărtării materialelor le permite 
utilizatorilor să verifice rapid și dinamic mișcările uneltei. Caracteristi-
ca de simulare a prelucrării din  hyperMill® le permite utilizatorilor să 
verifice dacă procesele sunt sigure, înainte de crearea programului 
 final de comandă numerică. În plus,  hyperMill® ViRTUAl Machining 
Center le permite utilizatorilor să creeze o simulare care se bazează pe 
codul de comandă numerică. Verificarea coliziunii are loc după fiecare 
trecere a post-procesorului – adică direct în programul de comandă 
numerică generat – asigurând siguranța maximă de procesului. 

Fabricație
Atunci când vine vorba despre mediul de producție, hyperCAD®-S 
Viewer oferă un mod facil de a vizualiza fisiere CAD.  hyperMill® SHOP 
Viewer oferă un mod excelent de a vizualiza informații importante, 
deoarece le permite utilizatorilor să vizualizeze date CAD/CAM din 
 hyperMill®.
Datele care sunt relevante pentru producție pot fi vizualizate și simu-
late direct lângă utilaj.

Gestionare
În prezent, este necesar ca datele referitoare la proces și la componen-
te să fie gestionate în mod centralizat.  hyperMill® îndeplinește aceas-
tă cerință prin asigurarea de interfețe pentru conducerea sistemelor 
de management privind durata de viață a produselor: ENOViA, Team-
center și Windchill. 

ASISTENțĂ
Tehnicieni  
experți din  

întreaga lume 



Performanță crescută 
În zilele noastre, viteza este mai importantă ca oricând. 

Prelucrarea hyperMILL® MAXX vă permite să reduceți în mod 

semnificativ timpii de prelucrare.

Pachetul de performanță a prelucrării hyperMill® MAXX este 

alcătuit din trei module separate pentru degroșare, finisare și 

găurire deosebit de eficiente. Traseele troncoidale ale unel-

telor asigură îndepărtarea extrem de rapidă a materialelor. 

Strategiile inovatoare pentru dispozitivele cilindrice de tăiere, 

cunoscute și ca freze de capăt cu segmente circulare, permit 

finisarea extrem de rapidă, cu suprafețe de calitate echiva-

lentă sau semnificativ crescută. Uneltele de frezare înclinate 

în direcția de tăiere pot realiza rapid și ușor orificii, chiar și în 

materiale care sunt dificil de prelucrat și fără necesitatea de a 

realiza un orificiu în prealabil. 

Mai multă siguranță în timpul prelucrării
Mai bine în siguranță decât plini de regrete! Tocmai din acest 

motiv sunt prevăzute verificarea și evitarea complet automate 

ale coliziunilor. hyperMill® detectează coliziunile și asigură 

soluții solide pentru evitarea acestora în timpul prelucrării 

2,5D, 3D și pe 5 axe. Pentru prelucrarea simultană pe 5 axe, 

se calculează automat un unghi fără coliziune al uneltei. 

Utilizatorul poate decide ce axă de rotație să fie prioritizată în 

evitarea coliziunii, în funcție de cinematica utilajului. 

Degroșare HPC

Finisare de performanță 

Găurire de performanță

Simularea prelucrării

Dr. Josef Koch, CTO al OPEN MIND Technologies AG 

“We look for and find  
unique strategies  
for efficient machining.”



Familiarizat cu toate domeniile 

indiferent dacă lucrați cu componente simple sau deosebit de complexe, hyperMill® vă permite să vă reduceți 

în mod semnificativ timpul de programare și de prelucrare. Rezultatele îndeplinesc cele mai  exigente cerințe ale 

clienților noștri în ceea ce privește precizia, fiabilitatea, calitatea suprafețelor și  

timpul de prelucrare.  

Strategii unice CAM, care sunt ușor de utilizat

hyperMill® este o soluție modulară și flexibilă CAM pentru frezarea 2,5D, 3D și pe 5 axe, precum și pen-

tru  strunjire-frezare și pentru tăierea cu viteză ridicată (HSC) și pentru tăierea de înaltă performanță (HPC). 

Aplicațiile speciale pentru frezarea rotoarelor, a discurilor cu pale, a palelor de turbină, a tuburilor și a 

 anvelopelor completează gama funcțiilor disponibile în hyperMill®. 

Postprocesoare optimizate

Putere asigurată până la ieșirea din program. Considerăm tehnologia postprocesoarelor ca fiind una dintre 

competențele noastre de bază. Din acest motiv dezvoltăm toate postprocesoarele și le adaptăm perfect  

la utilaje. WE PUSH MACHiNiNG TO THE liMiT.

Integrare perfectă CAD

hyperMill® ofera solutii integrate pentru doua sisteme CAD de top –SOliDWORKS și  Autodesk® inventor® – 

 precum și pentru hyperCAD®-S, soluția noastră proprie „CAD for CAM”. Aceasta înseamnă că toate companiile 

pot integra foarte ușor hyperMill® în lanțurile de proces existente.

hyperMill® – sistemul complet pentru  
programare eficientă și fiabilă CAM



➔  Aerospace 
Carcasă de turbină 
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We push machining to the limit

➔  Automotive 
Cap cilindric 

➔  Bijuterii 
inel

➔  Inginerie medicală 
Articulație de șold 

➔  Industria anvelopelor 
Matriță pentru anvelope 

➔  Prelucrare 
Burghiu special

➔  Energy 
Rotor

➔  Realizarea matrițelor 
Miez de matriță 
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OlSTRAl
Ecaterina Teodoroiu Street, No. 38
500450 Brașov
Tel.: +40 799 881 622
E-Mail: office@olstral.ro
www.olstral.ro
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