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Nesting, tecnologia e código de máquina em 4 passos 
Mais fácil, mais rápido e mais versátil do que nunca!
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Corte De Chapa



A programação para máquinas de corte 

de chapa com tecnologia laser, plasma, 

oxicorte e jato d’água nunca foi tão simples

Libellula.WIZARD é a revolucionária aplicação CAM concebida pelos 
engenheiros do Libellula para combinar facilidade de utilização e rápida 
preparação da máquina graças ao inovador modo WIZARD, uma 
verdadeira pesquisa tecnológica exclusiva, através de um percurso 
guiado reduz a 4 passos o que os concorrentes de software oferecem 
ao longo e longo prazo Confi gurações complexas:

· Etapa 1. Criação de trabalho por importação de peças a serem        
produzidas
· Passo 2. Nesting
· Passo 3. Tecnologia
· Passo 4. Código da Máquina e Simulação Realística 

O software foi desenvolvido especifi camente para ser também utilizado 
através do tipo de tela tátil e, por isso, é particularmente adequado para 
ser instalado na fábrica e a bordo da máquina.

Libellula.WIZARD

O software propicia a preparação rápida e praticamente sem 

tempo de aprendizagem. 

- Nesting automático

- Biblioteca de desenho

- Biblioteca de nesting

- Veri�cação de colisão

- Aplicação de entrada de corte automática e manual  

· Relatório de Produção:

- Tempo de produção

- Cálculo automático de área e peso

 

- Porcentagem de utilização de chapa

 

VERIFICAÇÃO IMEDIATA

DO CICLO DE PRODUÇÃO

FÁCIL DE USAR E PROGRAMAR,

GRAÇAS AO EXCLUSIVO “ONE CLICK”

DA TECNOLOGIA LIBELLULA

Além da facilidade de uso, há uma riqueza de recursos e funções  que 
não tem igual. O melhor da experiência Libellula

Interface para monitor touch-screen ou multi touch Libellula:  é leve e 

ergonômico, especialmente dimensionado para a digitação touch-s creen

User friendly: simples de aprender, fi losofi a “Treinamento Zero“ do Libellula

One-click:  você começa a produção através de percurso guiado, minimizando  o 

tempo necessário para a preparação de programas

Simulação realista:   na versão completa, Libellula.WIZARD permite verifi car o ciclo de 

produção recém-criado em um ambiente realista para testar a sua  adequação

Figuras paramétricas:  um grande número de fi guras que são mais comumente 

utilizadas na chapa de produção é disponibilizada em forma para métrica para permitir 

que a concepção de peças seja produzida de uma forma particular mente rápida

Click
One

philosophy

Libellula

Click
One

philosophy

Libellula

Click
One

Libellula

philosophy

NUOVE PROPOSTE

PRECEDENTE LOGO



Módulos Opcionais

mod.HVAC

mod.STORAGE

Libellula.VISIO

Isso permite que através do sistema de gestão de produção se tenha a qualquer momento 

uma situação de disponibilidade de chapas, qualquer forma para o processamento do 

nesting atualizado automaticamente com o estado de evolução dos estoques. 

mod.STORAGE é o módulo integrado para a gestão do armazenamento da chapa e 

do processamento. O módulo permite saber em tempo real a situação detalhada da 

consistência das ações e seu valor econômico.

mod.HVAC é o módulo para a gestão de uma biblioteca rica de valores paramétricos 

A biblioteca inclui três conjuntos de formas:  a circular e cônica, o “quadrado” (retangular, 

retangular arredondado) , funis e oval. Ele também inclui um rico conjunto de �guras planas

de complementos (ex: anéis, �anges, etc.).

Uma vez de�nidos todos os parâmetros, o módulo gera o nesting com os caminhos de corte

 e com apenas um clique o programa insere a tarefa na �la de tarefas. 

Libellula.VISIO é o software que supervisiona o acompanhamento de todas as fases da 

chapa de metal no processo de trabalho e possibilita o agendamento automatizado. 

Libellula.VISIO permite o gerenciamento de ordens e �las de produção e pode gerenciar

 a alocação central ou local pelo operador, garantindo assim a máxima fexibilidade.

•   Gestão do código de trabalho

•   Execução e validação da produção       

•   Diagnóstico e parte de controle de qualidade 

•   Possibilidade de interagir diretamente com o CNC  

•   Carregamento de carga da máquina e gestão de sucata

 específcos para as condutas de sistemas de ar, ar condicionado e ventilação. 
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