CAD/CAM
Modelovací SW pro snadný a rychlý návrh modelů a sestav v dostupné ceně

ZW3D Abc3D Mini
ZW3D Lite
ZW3D Standard
ZW3D Professional

Zvolte si optimální edici software ZW3D
Abc3D Mini a Lite - nabízí základní a pokročilé funkce CAD. Zkušenějším
uživatelům umožní pracovat se sestavami a analýzou jejich pohybů.
Edice Abc3D Mini je určena pro společný nákup s 3D tiskárnou v partnerské
síti Abc3D za zvýhodněnou cenu. Platí i pro stávající uživatele.
Standard - přidává další rozšířené funkce zahrnující CAD modelování velmi
složitých modelů včetně práce s plechovými díly, databází normalizovaných
modelů a základní reverzní inženýrství pro parametrické převody mesh.
Professional - pokročilý hybridní plošný a objemový 3D modelář obsahující
mnohá rozšíření edicí Lite a Standard pomocí přídavných modulů. Například
je vybaven modulem pro návrh forem.
Pro školy jsou k dispozici speciální zvýhodněné EDU multilicence.

NAČÍTÁ VĚTŠINU
2D/3D FORMÁTŮ

UKLÁDÁ DO
FORMÁTŮ

Z3, DWG, DXF, STEP, IGES, ACIS,
Catia V4/5/6, NX, Creo, SolidWorks,
SolidEdge, Inventor a ACIS ...
Z3, DWG, DXF, STEP, IGES,
Parasolid, ACIS, 3D PDF, Catia ...

Poznámka: V edici Abc3D Mini je nabídka formátů načítání a ukládání omezena.

Více informací na www.

.cz

Abc3D Mini

základní vlastnosti edicí

Standard

Lite

Professional

(uvedené ceny jsou bez DPH)

CAD Modelování
Show-n-Tell a TM Návod
Převod do IGES, PARASOLID,
STEP, DWG/DXF, VDA, STL
Převod do CATIA, NX, CREO,
SOLIDWORKS, SOLIDEDGE, INVENTOR
2D skica a 3D skica
3D drátový model
Hybridní 3D modelování
tělesa a plochy
Sestava
Reálný vzhled (vizualizace)
a analýzy modelu
2D pohledy, kusovník, tabulka děr
Léčení geometrie
Příma editace
PMI Kóty
Knihovny
Odkazy pro stáhnutí aplikací
(KeyShot, Traceparts, ...)
Plošné morfování, obalovaní
a ohýbaní
Volné modelování ploch třídy A
Pokročilá sestava a animace
Aplikace
Modul Plechový díl
Modul Svařovaní
Reverzní inženýrství - práce s mesh
Modul Elektroda
Modul Forma
Minimální požadavky na HW: Intel i7, 16GB RAM, gr. karta OpenGL 4.5 (ideálně NVidia Quadro 1000), monitor Full HD (1920x1080), Windows 7 / 10-64bit.

Kompletní nabídku 3D technologií pro Českou a Slovenskou republiku naleznete na www Abc3D cz

Brno

ZW3D mini Abc3D

kontakty

Využijte nejbližšího Abc3D partnera. Dosažitelný, rychlý a kvaliﬁkovaný servis v místě je velký beneﬁt Abc3D.
Upozornění: Výkonnostní charakteris ky výrobků se mohou lišit v závislos na způsobu použi , provozních podmínek a materiálu. Nelze poskytnout záruky jakéhokoli typu výslovné nebo předpokládané,
vztahující se k vhodnos nebo obchodovatelnos . Uvedené ochranné značky patří příslušným vlastníkům. Všechna práva vyhrazena. Speciﬁkace může být změněna bez předchozího upozornění. (v: 2020-08-10)

