
Dados de ferramentas contínuos e altamente precisos são 
vitais durante a programação CAM e simulações CNC, 
garantindo que seu programa NC replique as condições 
reais da máquina na fábrica. Um programa NC que contém 
dados de ferramentas imprecisos não só invalidará uma 
simulação CNC, mas também levará a uma falha catastrófica 
se implantado em ambientes de usinagem do mundo real.

Acelere a seleção de ferramentas CAM e 
otimize o desempenho do CNC
O MachiningCloud faz interface com o Mastercam e o 
VERICUT, garantindo uma migração de dados perfeita tanto na 
configuração das ferramentas CAM quanto nas simulações 
CNC. Com o MachiningCloud, os programadores CAM têm 
acesso às mais recentes geometrias de ferramentas, modelos 
3D, avanços e velocidades e disponibilidade de estoque de 
fabricantes líderes mundiais. 

Para alcançar os caminhos de ferramenta da mais alta 
qualidade possíveis, os aplicativos de simulação 
MachiningCloud, CAM e CNC trabalham em sincronia, unindo 
os dados de ferramentas de maneira eficiente em cada estágio 
do desenvolvimento do programa NC. Isso resulta em um 
fluxo de trabalho totalmente integrado que garante caminhos 
de ferramenta ideais baseados em condições de corte do 
mundo real. Os dados do MachiningCloud são ISOPlus, o que 
significa que os dados estão em conformidade com os 
padrões ISO 13399, bem como GTC, MTConnect, STEP e 
DIN4000. Os dados ISOPlus garantem que todos os dados de 
ferramentas, independentemente da marca, estarão no 
mesmo formato.

Conecte os dados de 
ferramentas mais 
recentes entre 
Mastercam e VERICUT 
usando MachiningCloud

Usar MachiningCloud, Mastercam e 
VERICUT em sincronia coloca os 
dados confiáveis do fabricante para 
trabalhar:
• Dados de ferramentas consistentes e confiáveis
• Fluxos de trabalho eficientes de simulação de CAM e CNC
• Otimização do caminho da ferramenta
• Maior produtividade

Crie um processo no chão da sua fábrica totalmente digitalizado que pode 
facilmente verificar e otimizar o potencial do seu código NC antes que a 
usinagem realmente ocorra

MachiningCloud – Mastercam – VERICUT 
Workflow
Os dados de ferramentas são obtidos no MachiningCloud, 
configurados e validados no Mastercam e o código G final 
está pronto para simulação, verificação e otimização CNC 
no VERICUT. Em cada fase, os 
dados de ferramentas do 
MachiningCloud permanecem 
consistentes e legíveis, 
prontos para uso em 
aplicativos de 
simulação CAM
e CNC.
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Usando o aplicativo MachiningCloud com 
Mastercam e VERICUT 

  Etapa 1     Obtenha e exporte dados de ferramentas rapidamente do MachiningCloud

Pesquisar
• Pesquisa dinamicamente os dados e 

disponibilidade de ferramentas que são 
diretamente dos fabricantes, continuamente 
atualizados e aprimorados pelo 
MachiningCloud para importações CAM 
perfeitas

Preparar
• Visualize conjuntos de ferramentas com 3D Viewer 

e obtenha simulações CAM precisas e mais seguras

• Validar componentes de montagem, modificar 
valores de projeção e obter alimentação e 
velocidade, torque, potência e muito mais 
recomendados pelo fabricante

Exportar
• Capacidades CAD integradas e baseadas em 

nuvem para construir e embalar montagens para 
você, eliminando a necessidade dos usuários 
baixarem cada ferramenta individualmente para a 
montagem final

• Exporte facilmente um pacote de dados inteiro que 
combina uma variedade de formatos de arquivo 
reconhecidos da indústria, de dwg a xml, que estão 
visíveis e prontos para uso em praticamente 
qualquer software CAM

• MachiningCloud mapeia todos os dados de 
entrada do fabricante para os padrões mais 
recentes da indústria
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  Etapa 2     Garanta a configuração precisa da ferramenta no Mastercam

Importar
• Importe os novos conjuntos de ferramentas para a 

peça via Mastercam Tool Manager

• Visualize a montagem da ferramenta e os dados do 
componente diretamente no Mastercam

• Remova o fardo de pesquisar e inserir 
manualmente os dados das ferramentas após 
exportar um trabalho de um software CAM como o 
Mastercam

Programar
• Criar caminhos da ferramenta por meio da 

programação CAM e realizar simulações iniciais

• Prepare seu arquivo de programa NC para 
importação no VERICUT

Right click to bring up context menu. Select: Import/export tools >  
Import tooling data from > MachiningCloud
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  Etapa 3    Simular e otimizar os dados do programa NC com VERICUT

Importar
• Importar dados de ferramentas diretamente dos 

pacotes de arquivos do MachiningCloud

• Os dados de ferramentas são configurados 
instantaneamente, pré-preenchidos e prontos para 
simulação no VERICUT sem a necessidade de 
entrada manual

Otimizar
• Otimize os caminhos da ferramenta para criar os 

programas NC mais eficientes possíveis

• Aproveite o VERICUT para simular as condições 
reais de corte e ajustar automaticamente os 
avanços e velocidades quando necessário

• Use os recursos OptiPath ou Force do VERICUT 
para melhorar a vida útil e o desempenho da 
ferramenta

Simular
• Verificar as operações individuais de um 

programa NC, uma série de operações ou 
programas NC completos com base em certos 
dados de ferramentas do fabricante altamente 
precisos para simulações mais seguras e 
precisas
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MachiningCloud e VERICUT resultam nas 
simulações de corte mais precisas e 
realistas possíveis
Tanto o MachiningCloud quanto o VERICUT oferecem suporte 
a uma variedade de aplicativos de programação CAM 
reconhecidos pela indústria. O código NC pós-processado do 
software CAM é tão bom quanto a própria lógica do aplicativo 
antes de importar para um programa de simulação CNC, como 
o VERICUT. O software CAM nem sempre leva em consideração 
os fatores de usinagem do mundo real que podem realmente 
fazer a diferença para um projeto de sucesso. 

É fundamental que a configuração real de uma máquina CNC e 
as condições de corte sejam replicadas com precisão, a fim de 
confirmar um programa NC bem-sucedido. Com o VERICUT, as 
simulações CNC são emuladas para corresponder ao controle 
da máquina, lendo o código NC real e se comportando 
exatamente como a máquina CNC física no chão da fábrica. O 
VERICUT preenche a lacuna entre a teoria do software e a 
realidade física, detectando proativamente potenciais colisões 
e erros do programa NC sem a necessidade de um teste.

Com o MachiningCloud, fique tranquilo sabendo que modelos 
3D concisos e padronizados e dados de ferramentas do 
fabricante são sempre importados para o software de 
simulação CNC VERICUT - independentemente de qual 
software CAM foi usado para desenvolver um programa NC.

Dados agnósticos e atualizados de 
ferramentas do fabricante para eficiência 
do processo
• Interface unificada

Transições de dados de ferramentas de corte contínuas e 
confiáveis entre MachiningCloud e o software de 
simulação CNC VERICUT

• Integridade de dados consistente 
Um fluxo de dados uniforme e independente do 
fabricante para as simulações CNC do VERICUT que está 
sempre atualizado e voltado para a qualidade

• Diligência mais rápida da ferramenta 
Elimine a entrada manual e reduza o tempo que leva para 
fazer o trabalho certo da primeira vez

• Configuração perfeita de dados de ferramentas 
As propriedades da ferramenta são preenchidas 
automaticamente 

e prontas para funcionar, sem entrada manual

• Acelere o tempo de entrada no mercado. 
Reduza o tempo de configuração e desenvolvimento para 
acelerar o cronograma de entrega

•  Percursos de ferramentas de alta qualidade com 
menos tempo de configuração As recomendações do 
fabricante do MachiningCloud resultam em validações de 
ferramenta mais fáceis no software CAM e simulações CNC 
altamente precisas no VERICUT 

• Otimiza o desempenho da máquina
Os dados de ferramentas do fabricante usados no VERICUT 
ajudarão a maximizar as capacidades do equipamento e 
prolongar a vida útil

• Tempos de ciclo aprimorados e maior produtividade  
Aumente a produtividade e libere recursos do chão de 
fábrica

Dados confiáveis do fabricante ajudam a 
recriar as condições reais de corte
MachiningCloud é uma fonte agnóstica de aplicativos para os 
dados de ferramentas mais recentes, trabalhando em todos 
os aspectos do processo de desenvolvimento do programa 
NC. Combinado com os recursos de simulação, verificação e 
otimização do VERICUT, os programadores CAM podem ter 
certeza de que estão reproduzindo as condições de corte do 
mundo real graças aos dados do fabricante mais atualizados 
e padronizados possibilitados pelo MachiningCloud.

MachiningCloud e VERICUT trabalham 
em sincronia para:

• Aumente a produtividade por meio da otimização
• Reduzir o tempo de desenvolvimento de programação
• Reduzir os tempos de ciclo
• Menores variações de processo
• Prolongar a vida útil da máquina
• Melhorar a qualidade da peça
• Maximize os recursos e a vida útil da ferramenta
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Sobre MachiningCloud 
MachiningCloud é um fornecedor independente de dados de ferramentas CAM dos fornecedores líderes mundiais. Nós 
entregamos o que os usuários estão clamando - acesso instantâneo aos dados de ferramentas mais atuais, entregues diretamente 
em seus desktops. Nós integramos um conjunto de ferramentas de alta potência que dá aos usuários a capacidade de colocar os 
dados das ferramentas para trabalhar na hora - elevando seu fluxo de trabalho a um novo nível de eficiência e precisão para a 
programação CAM.

A comunidade MachiningCloud está crescendo exponencialmente a cada mês, à medida que novos parceiros ficam online. 
Incentivamos continuamente as marcas líderes em todo o mundo a publicar seus dados de produtos no MachiningCloud. Se você 
ainda não vê sua marca de ferramenta de corte favorita em nossa biblioteca, encorajamos você a entrar em contato com seu 
fornecedor de ferramenta para ingressar no MachiningCloud.

Para obter mais informações sobre as soluções MachiningCloud, Smart
Manufacturing e Industry 4.0, visite  www.machiningcloud.com.
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