
Design/Conceção
O Radan3D é um pacote de mode-
lação 3D de alto desempenho, con-
cebido para a realização de desenho
preciso e simples da chapa com o
processo de fabrico em mente. O
Radan entende os requisitos de fa-
brico da chapa de metal. Questões
simples tais como a tolerância da
quinagem e alívio dos cantos são
tomados em conta no Radan3D.
Peças 3D são automaticamente de-
senvolvidas para o processamento
posterior dentro do Radpunch, Rad-
profile ou Radbend, assegurando
um fluxo de trabalho eficiente desde
a conceção à fabricação. O Radan3D
trabalha da mesma forma que os en-
genheiros de chapa metálica pensam,
proporcionando um sistema de mo-
delação 3D fácil de usar para os seus
requisitos 3D atuais e futuros. O Ra-
draft fornece aos utilizadores uma
solução abrangente de esboço para
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preparação de desenho e manipula-
ção de toda a geometria 2D.

Com muitas características avança-
das e uma interface gráfica fácil de
usar, o Radraft é flexível e rentável.

O RadView foi desenvolvido para lhe
oferecer rentabilidade, isto é, o aces-
so a desenhos através da sua rede
de computadores. A necessidade de
fornecer à sua equipa informação té-
cnica correcta, atualizada e atempa-
damente são pontos fundamentais
para manter a competitividade e au-
mentar a sua eficiência.

veitamento da chapa e conseguindo
uma poupança de material conside-
rável.

Quando o Radnest é usado com o
Radpunch, o conjunto de ferramen-
tas para cada peça é comparada
com as ferramentas disponíveis nos
porta ferramentas na cabeça de cor-
te. Isto pode restringir as orientações
na qual uma peça pode ser colocada,
isto é, uma peça diferente é selecio-
nada para o nest atual. É extrema-
mente importante que o nest produ-
zido não exceda a capacidade da fer-
ramenta da máquina, pois este resul-
taria num programa que não podia
ser executado.

Quando utilizado com Radprofile,
o Radnest consegue produzir nests
que usam cortes de linha comum en-
tre as partes adjacentes para reduzir
o tempo de ciclo e aumentar a utiliza-
ção do material. Alternativamente, as
peças podem ser encaixadas com
uma ponte de material entre as peças.
O Radnest pode até mesmo combi-
nar estas duas técnicas num único
nest. Peças que são apropriadas pa-
ra o corte de linha comum são colo-
cadas firmemente juntas/unidas en-
quanto outras peças são colocadas
com o espaço apropriado entre eles.
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visão geral 
O Radan é a solução de CAD/CAM
mais completa para a indústria de chapa
Entendemos que o metal é precioso no seu negócio. Com o nosso software,
a sua empresa pode reduzir significativamente o inventário e aumentar o
aproveitamento da chapa, o que lhe permite perceber o verdadeiro retorno
sobre o seu investimento.

Independentemente das suas necessidades na chapa metálica...
nós temos a solução!

Nesting
O Radnest é um pacote de nesting 
altamente eficiente que melhora tanto
o Radprofile e/ou o Radpunch. 
Incorporando totalmente o nesting
generalizado que analisa a verdadeira
forma dos componentes, o Radnest 
pode aumentar drasticamente o apro-
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: visão geral 

Puncionamento
O Radpunch é a solução líder de merca-
do para programação de máquinas de 
puncionamento. Com mais de 35 anos 
de experiência em puncionamento, o 
Radan conduz com sucesso milhares de 
máquinas de puncionamento em todo o 
mundo.

O Radpunch é independente da máqui- 
na/equipamento e suporta todos os prin-
cipais fabricantes tais como, Amada, 
Baykal, Durma, Ermaksan, Euromac, 
Finn-Power, LVD Shape, LVD Strippit, 
Murata, Nisshinbo, Prima-Power, 
Pullmax, Rainer, Shape, Strippit, Tailift, 
Trumpf, Whitney, Wiedemann, Yawei 
Nisshinbo e muitos outros.

O Radpunch é projetado para fornecer
aos operadores as ferramentas de que 
necessitam para reduzir os prazos de 
entrega e otimizar as máquinas de pun-
cionamento.

O Radnest estende a capacidade do 
Radpunch ao permitir “true shape nest” 
(encaixe de contorno real), que por sua 
vez aumenta a taxa de de aproveitamen-
to nas chapas, otimiza as sobras, o que 
permite poupanças consideráveis no uso 
da chapa.

Projetado para se integrar perfeitamente 
com o Radprofile, a solução punciona-
mento/perfilamento do Radan proporcio-
na otimização para o puncionamento, 
perfilamento e máquinas combi. Esta 
combinação formidável irá crescer com 

Prefilamento
O Radan conduz com sucesso milhares
de máquinas de prefilamento em todo o 
mundo. Projetado para se integrar per-
feitamente com o Radpunch, a solução 
puncionamento/perfilamento do Radan 
oferece otimização de puncionamento, 
perfilamento e equipamentos combina-
dos da máquina. Esta combinação for-
midável será expandida ao cliente para 
programar todas as futuras perfurações, 
laser, plasma, fresadora e combinação
investimentos de ferramentas da máqui-
na a partir de um sistema.

O Radnest estende a capacidade do 
Radprofile ao permitir “true shape nest” 
(encaixe de contorno real), que por sua 
vez aumenta a taxa de aproveitamento 
das chapas, otimiza as sobras, que per-
mite poupanças consideráveis no uso da 
chapa.

O Radtube é um sistema laser de multi-
eixos para máquinas de eixo rotativo e 
máquinas de corte de multi-eixos desen-
volvidas especificamente para corte de 
tubo e manipulação industrial.

Radm-ax é um sistema laser de 5 eixos 
líder na indústria, desenvolvido especi-
ficamente para a engenharia de chapa
de metal, indústria automóvel e aeroespa-
cial. Todas as soluções de recorte são
independentes da máquinas e suportam 

Quinagem
Radbend é a solução offline de progra-
mação líder de mercado para quinado-
ras. Completamente integrado com o 
Radan 3D, SolidWorks e Autodesk 
Inventor, o Radbend fornece simulação 
em 3D do processo de quinagem.

Utilizando a geometria 2D ou 3D, o 
Radbend automatiza uma sequência
de operações tipicamente feitas manu-
almente, na fabricação de chapa de
metal. O Radbend é a resposta às 
questões típicas que os fabricantes têm 
relativamente às suas aplicações de qui-
nagem, como a verificação completa de 
colisões, assegurando que erros dis-
pendiosos são eliminados antes da pro-
dução, proporcionando assim na fabri-
co uma abordagem "logo à primeira".

O Radbend suporta todos os principais 
fabricantes de quinadoras tais como 
Accurpress, Adira, Amada, Baykal, 
Byeler, Bystronic, Cincinnati, Durma, 
Edwards Pearson, Finn-Power, LVD, 
Pullmax, Safan, Trumpf, Yawei e muitos 
outros.

o cliente para programar todas as futuras 
puncionadoras, lasers, plasmas e combi-
nadas a partir de um único sistema.

a maioria dos fabricantes tais como 
Adira, Adige, Amada, Balliu, Bystronic, 
Cincinnati, Cutlite, CY Laser, Hankwang, 
LVD Strippit, NTC, Mazak, Mitsubishi 
Electric, Prima Industrie, Prima-Power, 
Salvagnini, Strippit,Trumpf e muitos 
outros.
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