
SolidCAM 2021 
What’s New in SolidCAM 2021



Agenda

• SolidCAM Simulator  
• HSR/HSM Turbo 
• Nieuwe functies zoals Edge 

Breaking, Edge Trimming en 
3+2 Roughing 
• Geodesic Machining 
• ShopFloor Editor



Wat gaan we behandelen?
• SolidCAM Simulator 
• SolidCAM 2,5D 
• SolidCAM Draaien  
• HSR/HSM  
• Turbo HSR 
• Turbo HSM  
• HSS 
• Geodesic Machining  
• 3+2 Roughing 
• SolidCAM Edge Breaking 
• SolidCAM Edge Trimming 
• SolidCAM ShopFloor Editor



SolidCAM 2021
SolidCAM Simulator



SolidVerify en meer … 

• Originele simulatie 
mogelijkheden 

• Betere graphics 

• Geoptimaliseerde performance

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/f52CM5XIuuk


Aparte simulatie voor grote onderdelen

• ‘Heavy Part’ simulatie 

• Snellere berekening bij grote 
onderdelen met veel 
bewerkingen en complexe 
geometrieën 



Simulator instellingen

• Jouw eigen simulatie opties en 
mogelijkheden samenstellen 

• Verschillende instellingen van 
de simulaties met elkaar 
combineren

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/20L6nCpMec4


Geavanceerde botsing controle

• Botsing controle om elke botsing 
tussen alle componenten weer te 
kunnen geven 

• Punt van de botsing wordt 
weergegeven in de balk onderin 

• Door met de muis over het punt te 
gaan gaat de tool automatisch 
naar het punt waar de botsing 
plaatsvindt

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/3QA_BOpcKHo


Meten in de simulatie

• Meten op elk punt in de 
simulatie  

• Uitgangsmateriaal meten om 
de maten te controleren 

• Ook de hoeken en afstanden 
tussen gaten kunnen worden 
gemeten

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/xBWNxxZUtZs


SolidCAM 2021
SolidCAM 2,5D



SolidCAM 2,5D – Roll In

• Roll In optie bij het vlakken 

• Kan nu toegepast worden bij 
elke gereedschapsbaan

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/f5ZTyNY-Qtk


SolidCAM 2,5D - Draadfrezen

• Rough Pattern opties voor 
meer flexibiliteit 

• Multi start

See Demo

on YouTube

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/6OLtpMMUqic
https://youtu.be/E71kf01CbkE


SolidCAM 2,5D - Draadfrezen

• Volledige controle over de 
inloop en uitloop 

• Boog en loodrecht

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/aIv4Bk5WS2E


SolidCAM 2,5D - Draadfrezen

• Minimale diameter kan 
worden gedefinieerd 

• Voorkomt ‘lucht’ frezen 



SolidCAM 2,5D - Draadfrezen

• Eerste stap definitie 

• De volgende stappen nemen 
automatisch af om een constante 
belasting op het gereedschap te 
behouden



SolidCAM 2021
SolidCAM Draaien



Optimalisatie Trochoïdaal draaien 

Trochoïdaal draaien optimaliseert de gehele voorbewerkingsprocedure 
door de banen aan het einde van het uitgangsmateriaal te verbeteren



Draaien – Botsing controle houders

• Botsing controle op de STL 
houder 

• Gereedschap banen worden 
automatisch aangepast



Draaien – Botsing controle opspanning
• Voorkomt botsingen tussen 

opspanning en gereedschap 

• Extra toegift voor meer veiligheid 

• Gereedschap banen worden 
automatisch aangepast



Draaien – Voeding voor in- en uitloop

• Optie om voeding voor inloop en 
uitloop te definiëren wat zorgt voor 
een mindere belasting op het 
gereedschap 

• Wenselijk bij harde materialen



Draaien – Drag & Drop
Drag & Drop kan gebruikt worden door je template op het model te slepen 
vanuit de Task Pane en zo eenvoudig en snel bewerkingen aan te maken

See 
Demo

on 
YouTube

https://youtu.be/l4WDiAH2KY4


SolidCAM 2021
SolidCAM HSR/HSM



HSR – Sluitende banen verlengen
• Met sluitende banen kan je gebieden 

met elkaar verbinden 

• Met verlengen kun je het gebied 
uitbreiden voor een mooiere freesbaan 
op de randen van het product

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/ejekO8z-8c0


HSR – Sluitende banen verlengen

Originele  
bewerkingsbanen

Sluitende banen

Verlengen



SolidCAM 2021
SolidCAM Turbo HSR 



Turbo HSR – Begrenzing opties
• Automatische dwang begrenzing 

creëren op basis van:  

- Silhouet van het onderdeel 
- Het onderdeel & hoogte 
- Contactpunt gereedschap

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/ufvO8ht7DY4


Turbo HSR – Begrenzing opties

• Silhouet van het onderdeel 
wordt gebruikt als standaard 

• Het begrenzingsgebied wordt 
berekend vanuit het centrum 
van het gereedschap



Turbo HSR – Begrenzing opties

• Bij het onderdeel & hoogte is 
het contour gebaseerd op de 
silhouet en de radius van het 
gereedschap 

• Het begrenzing gebied 
vergroten met de toegift



Turbo HSR – Begrenzing opties

• Contactpunt gereedschapmethode is 
gebaseerd op het contact tussen 
gereedschap en onderdeel 

• Bij de schuine wand verandert het 
contactpunt waardoor het 
begrenzingsgebied alleen aan die zijde 
groter wordt



SolidCAM 2021
SolidCAM Turbo HSM



Turbo HSM – Constant Z
• Nieuwe technologie: 
   Constant Z gecombineerd met: 

• gekromde vlakken 

• Lineair 

• Constant step over



Turbo HSR – Constant Z
Constant Z + Constant stepover

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/i6yMfIyuJ0Q


Turbo HSR – Constant Z
Constant Z + Lineair

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/lNW2wps6Q6E


Turbo HSR – Optimalisatie bewerkingsbanen

De gegenereerde gereedschapbanen bevatten nu minder punten. Dit zorgt 
ervoor dat de operatie sneller wordt gegenereerd en de G-code korter is. De 
kwaliteit van de bewerking blijft hetzelfde

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/VwU94beIlc4


SolidCAM 2021
SolidCAM HSS



HSS – Perfecte sturing bij meerdere vlakken

• Meerdere kettingen en 
vlakken bewerken ín één HSS 
bewerking voor een snellere 
doorloop van het 
programmeerproces 

• Te gebruiken bij ‘Parallel aan 
een curve’

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/gpN0I5Ay-tU


HSS – Extend Edge Curve
‘Extend edge curve’ optie om een kortere curve door te trekken naar dezelfde 
lengte als de langste curve. Dit voorkomt het onnodig buigen van de 
bewerkingsbanen   

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/_4HnQhzIUb0


SolidCAM 2021
SolidCAM Geodesic Machining



SolidCAM – Geodesic Machining
• Afstand tussen de banen is 

overal gelijk ongeacht de 3D 
vorm 

• Een globaal afstandsveld 
zonder een vaste richting, 
wat volledige flexibiliteit 
mogelijk maakt

Parallel aan curve

Morph tussen twee curven

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/wCY20c0pQGM


SolidCAM 2021
SolidCAM Edge Breaking



SolidCAM - Edge Breaking
• SolidCAM Edge Breaking zorgt ervoor 

dat de scherpe randen aan jouw product 
worden afgebroken 

• Met Edge Breaking wordt automatisch 
de hoek van de tool bepaalt waardoor 
we elke scherpe kant kunnen breken 

• Ook eventuele botsingen worden 
ontweken, en de banen aangepast.

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/RFk7Z7YsL1k


SolidCAM - Edge Breaking

• Randen kunnen automatisch 
gevonden worden of aangegeven 
worden door de gebruiker 

• Afschuining kan op constante 
diepte of op constante breedte 

• Volle radius frezen en lollipop frezen 
kunnen hiervoor worden ingezet



SolidCAM - Edge Breaking

• 5 types van gereedschap as controle 

• 3 assen 
• 4 assen 
• 4 + 1 (automatische hoekbepaling) 
• 5 assen (minimale hoekverandering) 
• 5 assen

See Demo

on YouTube

See Demo

on YouTube

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/W1QQsFwcfI8
https://youtu.be/qV93d5TwGvQ
https://youtu.be/Kk0hNtsqUBo
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SolidCAM Edge Trimming



SolidCAM - Edge Trimming

• Edge Trimming is voor 
het nabewerken van 
randen van o.a. 
spuitgietproducten en 
vacuümgevormde 
onderdelen



SolidCAM - Edge Trimming
• Een geautomatiseerde bewerking voor 

het trimmen van de randen 

• De randen kunnen automatisch 
gedetecteerd worden of handmatig 

• De positie van de gereedschap as t.o.v. 
de geometrie kan op verschillende 
manier gedefinieerd worden (van 3 
assig tot complex 5 assig)
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SolidCAM Auto 3+2 Roughing



Auto 3+2 Roughing

• SolidCAM 3+2 Roughing kan 
met één bewerking jouw 

onderdeel vanuit meerdere 
oriëntaties bewerken 

• Geen meerdere nulpunt 
posities meer nodig



Auto 3+2 Roughing

• 3 verschillende methodes 
• Automatisch 
• Semi automatisch 
• Handmatig

See Demo

on YouTube

https://youtu.be/lfWz2-t-cmU


Auto 3+2 Roughing 

• Automatische modus  

• SolidCAM bewerkt vanuit alle 
mogelijke hoeken jouw model 

• Parameters als geïndexeerde hoek, 
offset van het uitgangsmateriaal en 
de kantelhoek zijn belangrijk



Auto 3+2 Roughing 

• Semi automatische modus  
• Je kiest zelf vanuit welke 

richting je wilt beginnen met 
bewerken 

• De eerder genoemde 
parameters bepalen de 
volgorde van vlakken



Auto 3+2 Roughing 

• Handmatige modus  

• Je kiest zelf wat je wilt gaan 
bewerken 

• Je bepaalt ook zelf de volgorde



SolidCAM 2021
SolidCAM ShopFloorEditor



ShopFloor Editor

• De ShopFloor Editor is een perfecte 
oplossing om operators achter de 
machine de kans te geven om 
bewerkingen aan te passen 

• Geen SOLIDWORKS licentie 
nodig 

• Wijzigen van parameters in de 
bewerking zoals voeding/
toerental en gereedschap



Highlights

SolidCAM 2021

• Simulator 
• HSR/HSM Turbo 
• Edge Breaking 
• 3+2 Roughing 
• ShopFloor Editor



SolidCAM 2021


