Agrupamento automático
Módulo opcional ProNest®
Benefícios:
• Maior utilização de material
• Agrupamento mais rápido

Descrição:
Com o Agrupamento automático é possível fazer
agrupamentos com o clique de um botão. Escolha a
estratégia de agrupamento de sua preferência para controlar
o equilíbrio entre a velocidade de agrupamento e a utilização
de material, ou selecione “IntelliChoice” para que o ProNest
determine uma estratégia e execute o agrupamento
para você. É o que há de mais novo na tecnologia de
agrupamento, facilitando a obtenção de excelentes
resultados em todos os momentos.

Veja o que as pessoas estão dizendo sobre o Agrupamento
automático:
“Trabalhos que antes levavam até 8 horas para serem programados
em nosso antigo software agora levam entre 5 e 10 minutos com
o ProNest.”
– Shep Brown, Creative Edge Master Shop

“Com o ProNest, tivemos uma economia de 5% na utilização de
materiais em geral. Isso significa uma economia de US$ 50.000
por ano, apenas em materiais. O software também nos ajudou a
simplificar nossa operação de programação em uma economia
adicional de US$ 31.000 por ano em custos de mão-de-obra.”
– Stacy Gatch, Construction Products, Inc.

As peças são agrupadas para uma máxima eficiência
no corte e utilização de material, sem exigir nenhuma
interferência do operador.

Antes do Agrupamento
automático
Tempo estimado para a conclusão
do trabalho feito manualmente:
35 minutos

Depois do Agrupamento
automático
Tempo estimado para a conclusão
do trabalho feito automaticamente:
13 segundos

Visite nosso website www.hypertherm.com/CAM para
solicitar um teste de produção gratuito.

Hypertherm e ProNest são marcas comerciais da Hypertherm Inc. e podem
estar registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as demais
marcas comerciais constituem propriedade de seus respectivos donos.
Um dos principais valores de longa data da Hypertherm é seu foco na
minimização do nosso impacto ambiental. Isso é essencial para o nosso
sucesso e para o sucesso dos nossos clientes. Esforçamo-nos constantemente
para ser melhores administradores do meio ambiente; damos extrema
importância a esse processo.
™
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