
 

 

 

 ZW3D 

ZW3D çok güçlü, kullanımı kolay ve uygun 

maliyetli bir CAD/CAM çözümüdür. Benzersiz 

Katı Cisim-Yüzey Hibrid Modelleme Teknolojisi, 

çoklu-nesne dosya yönetimi, güçlü veri alışverişi 

ve güvenilir ürün doğrulama araçları sayesinde 

ZW3D tasarım kabiliyetlerinizi ileri bir noktaya 

taşır. Buna ek olarak, kalıp ve sac metal 

tasarımı, tersine mühendislik uygulamaları, 2 – 

5 eksen frezeleme, tornalama, yüksek hızda 

işleme ve delik delme startejileri sunar. CAM 

çözümü; eşsiz Quickmill teknolojisi ile çalışır, 

otomatik bölge tanıma özelliği, esnek takım yolu 

editörü ile kullanıcılara yüksek güvenirliğe sahip 

takım yollarını kolayca çıkarır ve bu sayede 

üretkenliklerini arttirabilir.Kısaltılmış öğrenim 

süresi ve tasarımın esnekliğinden faydalanarak 

ürün tasarım sürecini hızlandırabilirsiniz ve 

tasarım verimliliğinizi arttırabilirsiniz. 

 

 

 

"ZW3D, BIZE UYGUN FIYATA IHTIYAÇ 

DUYDUĞUMUZ TÜM FONKSIYONLARI 

SUNUYOR." 

ATIKOM PRANGSUWAN, 

UZMAN ÜRÜN TASARIMCI,FEC 
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ZW3D, hayal gücünüzü dokunulabilir yapar, 

fikirlerinizi hibrit teknolojiyle birleştirir ve 

oluşturmak istediğiniz formları ortaya çıkarır. 

Rui Ferreira Job,  

CAD Departmanı Diretörü, Moldegama 

 

 Çoklu-Nesne Dosya Yönetim  

Etkili Skeç, Teknik Resim ve Güçlü 2D 

Dökümantasyonu; 

Akıllı sınırlama ve Akıllı ölçülendirme özelliği ile 

skeçlerinizi daha kolay oluşturabilirsiniz.Teknik 

resimlerinizde ki standart, detay ve kesit 

görünüşleri 3D modelle ilişkili olarak otomatik 

olarak oluşturabilirsiniz.2D sheet manager özelliği 

ile değişik ebatlardaki çizimlerinizi tek bir ortamda 

barındırma kolaylığı sağlar.  

 Benzersiz Kati-Yüzey Hibrid 

Modelleme Teknolojisi  

Tasarımcıların, ZW3D kullanırken bir nesne katı 

mı veya yüzey mi diye endişe etmelerine gerek 

kalmamaktadır. Yüzeyler için Boolean işlemlerini 

katı geometriler ile direkt olarak yapmak 

mümkündür.Cisim Hibrid Modelleme teknolojisi 

sayesinde, katı ve yüzey modelleme arasındaki 

engellerin modelleme tasarımını hızlandırmak 

adına ortadan kaldırılmasına yardım eder. 

  

  

   DAHA İYİ TASARIM İŞBİRLİĞİ 

Parçalar ve montajlar için farklı standartlarda 2D 

görünüşleri hızlı bir şekilde 

oluşturup,ölçülendirebilirsiniz.Catia, NX, Creo, 

SolidWorks, Solid Edge, Inventor, STEP, IGES, DWG, 

Parasolid, DXF, STL, SAT vb. formatlardan direkt 

olarak 3D modelleri ZW3D ile açın STEP, IGES, STL, 

Parasolid, SAT, 3D PDF ve Catia dosyalarına 

dönüşüm yapın.  
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