
SolidCAM 2021 
ToolKit / What’s New 2021



Inhoud

• Verschillende tabellen 
• Exporteren oude gereedschapstabel 
• Variabele snijgegevens 
• Meerdere materialen toevoegen 
• Meerdere snijpunten   
• Omgaan met complexe 

gereedschappen



Wat gaan we behandelen?

• 2020 vs. ToolKit 2021 

• Verschillende nieuwe tabellen 

• Componenten tabel 

• Samenstelling tabel 

• Machine setup tabel 

• Instellingen en standalone 
werken



SolidCAM 2021 ToolKit
Gereedschapstabel 2020 vs. ToolKit 2021



2020 vs. ToolKit 2021 
ToolKit is een volledige (op zichzelf staande) gereedschapbibliotheek. 
Deze ondersteunt geavanceerde gereedschappen en zorgt voor een 
beter tool management en versnelling van het programmeerproces.

SolidCAM 2020 SolidCAM 2021



Omzetten oude gereedschapstabel 
De oude TAB bestanden worden geïmporteerd in de nieuwe versie als 
Samenstelling tabel of als Machine setup table.



Importeren TAB bestand 
Maak een nieuwe Samenstelling tabel en importeer het TAB bestand 
via ‘Convert old format file’.



SolidCAM 2021 ToolKit
Verschillende nieuwe tool tabellen



• Componenten tabel (.tlv) 

• Samenstelling tabel (.tls) 

• Machine setup tabel (.tlm)

Nieuwe tool tabellen 



SolidCAM 2021 ToolKit
Componenten tabel



• Voeg hierin al jouw 
gereedschappen, houders en 
verlengstukken toe 

• Stel je snijcondities in voor 
meerdere materialen 

• Nieuwe meet en view functies

Componenten tabel 



Het toevoegen van componenten 
Gereedschappen opbouwen begint met het vullen van de 
componenten tabel. Gebruik daarvoor o.a. de Drag & Drop functie.



• Zowel STEP als STL 
bestanden kunnen direct 
worden ingeladen 

• Eenvoudig te downloaden 
vanaf website van de 
gereedschapleverancier

Toevoegen van meerdere formaten

Makkelijk het STL model 
toekennen vanuit de verkenner



• Selecteer het juiste item in de 
tree om de gegevens te wijzigen 

• Data Toolbar  

• Verschillende opties voor het 
definiëren van de vorm: 
• Parameter gegevens 
• 2D sketch 
• 3D model

Definieer je gereedschap
Data Toolbar

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/F30BkpuzJbY
https://youtu.be/F30BkpuzJbY
https://youtu.be/F30BkpuzJbY
https://youtu.be/F30BkpuzJbY
https://youtu.be/F30BkpuzJbY
https://youtu.be/F30BkpuzJbY


• Voedingen en toerentallen definiëren  

• Verschillende materialen,  
bijbehorende voedingen en 
toerentallen voor een gereedschap 
toevoegen 

• Verdeling tussen frees en draai 
gereedschappen

Snijconditities

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/ATb3zN6tQbE
https://youtu.be/ATb3zN6tQbE
https://youtu.be/ATb3zN6tQbE
https://youtu.be/ATb3zN6tQbE
https://youtu.be/ATb3zN6tQbE
https://youtu.be/ATb3zN6tQbE


• Joint(of knoop) punt definiëren 
voor het goed aanleggen van het 
volgende component 

• Je kunt meerdere joints 
toevoegen voor bijvoorbeeld een 
multi houder 

• Drive Unit Type voor 
aangedreven houders

Connectie data



Nieuwe meet en view functies 
We hebben de optie ‘Meten’ in de ToolKit, waardoor je 
makkelijk afstanden meet in de Tool preview. We hoeven 
hiervoor niet meer terug naar SOLIDWORKS.

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/jCeL7hGdjXw
https://youtu.be/jCeL7hGdjXw
https://youtu.be/jCeL7hGdjXw
https://youtu.be/jCeL7hGdjXw
https://youtu.be/jCeL7hGdjXw
https://youtu.be/jCeL7hGdjXw


Volledige mapstructuur importeren  
Het is mogelijk om meerdere mappen in één keer te importeren in 
de ToolKit omgeving. Dit zorgt voor een snelle import van 
meerdere STEP files. 



SolidCAM 2021 ToolKit
Samenstellingstabel



Samenstellingstabel 
Koppel de componenten aan elkaar in de Samenstelling tabel. Doordat 
we makkelijk componenten kunnen toevoegen, kopiëren en vervangen 
geeft dit een enorme flexibiliteit. 



Samenstellingstabel 
Sleep de componenten vanuit de componenten tabel naar de 
samenstelling tabel en zet ze in de juiste volgorde. Zo bouw je 
stap voor stap jouw gereedschap op.

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/sQEXBw67SBw
https://youtu.be/sQEXBw67SBw
https://youtu.be/sQEXBw67SBw
https://youtu.be/sQEXBw67SBw
https://youtu.be/sQEXBw67SBw
https://youtu.be/sQEXBw67SBw


• De uitsteeklengte bepalen 
voor elk component 

• Joint point van het 
gereedschap is gekoppeld 
aan de uitsteeklengte van het 
gereedschap 

• Door in venster te klikken kun 
je scrollen met je muis, de tool 
wordt direct geüpdate

Uitsteeklengtes wijzigen

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/XztT5cEfCuw
https://youtu.be/XztT5cEfCuw
https://youtu.be/XztT5cEfCuw
https://youtu.be/XztT5cEfCuw
https://youtu.be/XztT5cEfCuw
https://youtu.be/XztT5cEfCuw


Complexe gereedschappen opbouwen 
De ToolKit geeft jou de mogelijkheid om zeer complexe 
gereedschappen makkelijk samen te stellen.



Link: componenten en samenstelling 
‘Update Component’ geeft jou de mogelijkheid om componenten 
die gewijzigd zijn, te updaten in de samenstelling tabel. 



Meerdere snijpunten toevoegen 
SolidCAM ondersteunt nu het toevoegen van meerdere 
contactpunten. Bij een zwaluwstaart frees kun je nu een snijpunt 
leggen op de boven én onderzijde.

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/-zkcNkxEpkQ
https://youtu.be/-zkcNkxEpkQ
https://youtu.be/-zkcNkxEpkQ
https://youtu.be/-zkcNkxEpkQ
https://youtu.be/-zkcNkxEpkQ
https://youtu.be/-zkcNkxEpkQ


• Elk willekeurig snijpunt kiezen 

• De tool inmeten in verschillende 
posities, bijvoorbeeld onder 45 graden 

• Automatische radius detectie zorgt 
ervoor dat het snijpunt altijd op de 
radius ligt

Snijpunt voor draaigereedschappen



SolidCAM 2021 ToolKit
Machine setup tabel



Machine setup tabel 
Beheer de gereedschappen in de machine. Hier worden alle spindels 
en turrets weergegeven en plaats je de juiste tool op het juiste station.  



• Definieer hier het toolnummer 
en Tool ID 

• Wijzig tool oriëntatie door op 
de cirkel te klikken 

• Jouw tool op het juiste station 
plaatsen 

Quick Acces menu

Tool orientatie



SolidCAM 2021 ToolKit
Instellingen en standalone werken



• Automatisch toevoegen van 
houders en adapters bij het 
aanmaken van een gereedschap 

• Importeer en exporteer instellingen 

• Standaard componenten tabel 
gebruiken

ToolKit instellingen
See Demo

on YouTube

https://youtu.be/rYuLLGDHnFg
https://youtu.be/rYuLLGDHnFg
https://youtu.be/rYuLLGDHnFg
https://youtu.be/rYuLLGDHnFg
https://youtu.be/rYuLLGDHnFg
https://youtu.be/rYuLLGDHnFg


Tabel starten buiten SolidCAM 
Volledig geïntegreerd, maar ook standalone is de nieuwe Toolkit te 
gebruiken. 



Highlights

SolidCAM ToolKit

• Nieuwe tabellen  

• Eenvoudig complexe 
tools bouwen 

• Verschillende 
snijcondities voor 
materialen



Meer weten?
Klik hier voor onze ToolKit training >

https://cad2m.nl/solidcam-2021-toolkit-training

