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NC Express är Prima Powers egenutvecklade CAD/CAM system för stans- och laserma-
skiner. I systemet finns stöd för import av 2D/3D och utbredning av 3D filer, stansning, 
laserskärning, kombimaskiner stans/vinkelsax, stans/laser och maskiner med plockrobotar!

NCExpress har ett snyggt användargränssnitt och är mycket lätt att använda. Det 
har en tydlig röd tråd genom hela systemet från ren geometrifil till färdig nc-kod med 
plockrobot och allt!  Med ett fåtal knapptryckningar skapar du program till din maskin.

Programmeringssystemet är moduluppbyggt och finns till den enklaste ”stand a lone” 
maskin med en LITE version eller NCExpress PREMIUM till ett stort system med fler 
maskiner och lagersystem med helautomation.

Med parametermodulen kan information från kundens administrativa system auto-
matiskt skapa nc-program och lägga till dem i körorderlistorna i maskinerna.

Utbredning
I NCExpress utbredningsmodul finns stöd för import av flertalet olika filformat från olika 
system som t.ex. Inventor, Catia, SolideWorks och Creo Elements.

Det går att automatiskt göra korrekta utbredningar från en grupp av detaljer ”assem-
bly” eller med en singeldetalj. De utbredningar som gjorts har information i sig till nästa 
process som t.ex. att ett hål ska kragas i en stansmaskin. Om man breder ut en grupp av 
detaljer kan de automatiskt verktygssättas och läggas till i orderdatabasen och behandlas 
när man kör kommande order. 

Automatisk verktygssättning
Det finns många inbyggda funktioner som styr hur den automatiska verktygssättningen 
ska utföra sitt uppdrag. Med dessa funktioner blir detaljerna verktygssatta på korrekt vis 
och det är bara att gå vidare till nestningen.

NC Express e3

Teach cycles
Ett enkelt sätt att lära NCExpress hur t.ex. ett avancerat hörn ska stansas och 
i vilken ordning verktygen ska slå. Ett annat bra användningsområde är när 
konstruktionsavdelningen ritar in ett hål med en speciell symbol som ska 
stansas, kragas och gängas. Då lär sig NCExpress att när den symbolen kom-
mer ska alltid dessa verktyg läggas dit och att de kommer i rätt ordningsföljd.

Verktygshantering
Verktygsbiblioteken i NCExpress anges i form av verktygs-
revolvrar. Man klickar helt enkelt på den station i revolvern 
som verktyget ska till och väljer vilket verktyg som ska sättas 
in. När man är klar med isättningen av verktygen sparar man 
revolvern med ett namn. Vid verktygssättningen senare kan 
man välja in den revolver som ska användas till detta jobb och 
detaljen verktygssätts med verktyg från den valda revolvern.
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Automatisk nesting
NC Express levereras med en kraftfull nestningsmodul för friform 
eller rektangulär nestning. Systemet kan söka efter den mest lämpliga 
plåtstorleken till just detta nest eller bestämma optimala plåtlängder 
för coilmatade maskiner. NCExpress nestar ut detaljer automatiskt 
med gemensamma skärsnitt/stanslinjer och på så sätt utnyttjas 
materialet optimalt och även snabbar upp tillverkningsprocessen. 
Systemet optimerar alltid plåtarna för den maskin du ska producera 
i och om en detalj har formning som gör att den måste matas ut 
direkt efter formningen, anger man det på detaljnivå. Alltså, man 
kan utan vidare blanda avancerade detaljer med normal produktion 
och optimeringen sköter resten

Rapportfunktioner
I NCExpress finns olika typer av rapporter som kan genereras i 
PDF format, skrivas ut eller generera textfiler som andra system 
kan läsa. En populär rapport är kostnadsrapporten där det anges 
vad alla detaljer kostar baserat på produktionstid, timkostnad, 
materialkostnad samt gaskostnad för lasermaskin

Skräddarsydda lösningar
Med NCExpress som motor kan vi göra anpassningar som använder pro-
grammeringssystemet som en svart låda som väntar på uppdrag från ett ERP 
system. När ert ERP system genererar en produktionsorder känner NCExpress 
av detta och utför det som affärssystemet gett order om att göra! Program 
har skapats till maskinerna och de kan köras igång. 

Mer information:
www.dinmaskin.se




