ARES Mechanical to wielofunkcyjne rozwiązanie CAD
dla projektantów mechanicznych i inżynierów branżowych
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ARES Mechanical został opracowany z myślą
o sprostaniu wymogom codziennej pracy
Funkcjonalność ARES Mechanical dopasowano do potrzeb użytkowników
regularnie korzystających z dokumentacji mechanicznej w przestrzeni 2D,
oraz okazjonalnie z projektów CAD w przestrzeni 3D.
ARES Mechanical posiada narzędzia potrzebne do realizacji różnorodnych
zadań, takich jak na przykład opracowywanie planów rozmieszczenia linii
produkcyjnych, organizacja zakładów przemysłowych, czy też weryfikacja
istniejącej dokumentacji podczas optymalizacji procesów produkcyjnych.

Program umożliwia również opracowanie szybkich szkiców
wykorzystywanych

podczas

planowania

koncepcyjnego.

Posiada także wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia
szczegółowej dokumentacji warsztatowej na potrzeby
produkcji.
spełnia

Funkcjonalność
wymagania

systemu

szerokiego

o profilu mechanicznym.

ARES

grona

Mechanical

użytkowników

WERSJA MOBILNA
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ARES Touch umożliwia przeglądanie,
nanoszenie komentarzy, oraz udostępnianie
dokumentacji projektowej, za pomocą
tabletu lub telefonu, bezpośrednio
na miejscu realizacji inwestycji.

Najważniejsze funkcje ARES Mechanical
Skonfigurowane przestrzenie robocze

Planowanie i projektowanie

Rysowanie oraz opisywanie

Przestrzeń robocza ‚Projektowanie-Planowanie‘
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ARES Mechanical został wyposażony w specjalne narzędzia służące do obsługi zestawu domyślnych warstw i standardów warstw, pozwalających
na
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eksport

oraz

import zestawu domyślnych warstw, udostępnia również rozbudowane funkcje służące do zarządzania tymi warstwami.

Ustawienia warstw dla różnych typów obiektów

Ustawienia warstw dla obiektów mechanicznych

innych narzędzi znajdujących się w tej zakładce,
znacząco usprawnia szkicowanie oraz rysowanie.

Podsumowanie
najbardziej przydatnych
narzędzi rysunkowych
Automatyczna zmiana warstw podczas rysowania
obiektów, import, eksport, oraz szybkie tworzenie
nowych warstw.

Linie konstrukcyjne

Standardy

Zestaw specjalnych funkcji do rysowania linii
konstrukcyjnych ułatwia korzystanie z innych

ARES Mechanical obsługuje międzynarodowe

narzędzi

edycyjnych.

standardy projektowe, takie jak: ANSI (metryczny

Linie konstrukcyjne mogą być wprowadzane

oraz calowy), BSI, DIN, ISO, oraz JIS. Modyfikacja

w pionie, w poziomie, albo pod zadanym

lub

kątem. Umieszczenie tych obiektów na oddzielnej

domyślnych pozwala na utworzenie własnych
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Prostokąty
Szybkie rysowanie szkiców prostokątnych obiektów,
umieszczanych w rysunku razem z wymiarami.

Zasoby projektu
Gotowe wzory kreskowania

ARES Mechanical został wyposażony w szeroki

Program został wyposażony w szeroki zakres

mechanicznych, obejmujący:

zestaw standardowych części oraz obiektów

przygotowanych wcześniej wzorów kreskowania,
które można dodatkowo modyfikować w celu

++ Bolce, śruby, wkręty, połączenia skręcane,

dopasowania do indywidualnych potrzeb.

nakrętki, bolce, podkładki
++ Pojedyncze otwory oraz zestawy otworów,

Zaawansowane przycięcie

fazowanie otworów
++ Symbole powierzchni oraz oznaczenia

Dociąganie i przycinanie obiektów do krawędzi

połączeń spawanych

jest teraz szybsze niż w jakimkolwiek innym
programie CAD

++ Numerowanie elementów, tabele zestawcze
Wystarczy

przesunąć

wskaźnikiem

elementów, tabele rewizyjne

przez

niepotrzebne fragmenty obiektów, aby dociąć
je do najbliższych elementów wyznaczających
krawędzie.

W

trakcie

przesuwania

myszy

Konfigurowalne ustawienia

Dodatkowe funkcje usprawniające rysowanie i edycję
ARES Mechanical posiada szereg dodatkowych funkcji zastosowanych w programie ARES Commander:

umożliwiająca

Zestaw narządzi branżowych oferowanych przez

szybką modyfikację przecinanych elementów.

ARES Mechanical nie jest jedynym elementem

Wciśnięcie klawisza ‚Shift‘ powoduje zmianę

wspierającym pracę. System posiada poszerzony

trybu działania funkcji z przycinania obiektów

zakres konfigurowalnych ustawień ułatwiających

na dociąganie do krawędzi.

oraz przyspieszających projektowanie.

powstaje

na

ekranie

ścieżka

++ ‚Menedżer parametrów‘ umożliwiający zarządzanie więzami
wymiarowymi oraz parametrami użytkownika
++ Zestaw funkcji ‚Dodatkowe narzędzia‘
ułatwiających rysowanie oraz edycję

++ Polecenie ‚Import PDF‘ przeznaczone do wczytywania projektów
zapisanych w postaci plików PDF, oraz zamiany ich na format DWG
++ Funkcja ‚Podkład PDF‘ umożliwiająca wykorzystanie danych z pliku
PDF jako podkładu dla aktualnie edytowanego rysunku DWG

Poznaj lepiej
rozwiązania Graebert

Dołącz do grona

użytkowników!

Zobacz filmy pokazujące
możliwości innych rozwiązań CAD

youtube.com/graebertTV

BEZPŁATNA
WERSJA

TESTOWA
BIBLIOTEKA
SYMBOLI

Więcej informacji na stronie
www.graebert.pl/aresmechanical

POBIERZ WERSJĘ
INSTALACYJNĄ

Bezpośredni dostęp do biblioteki ‚Cadenas Part Library‘
obejmującej setki katalogów z gotowymi komponentami
oraz standardowymi częściami w postaci bloków.

www.graebert.com/getpartcommunityforares

Odwiedź Graebert na platformach społecznościowych:

facebook

linkedin

twitter

google+

facebook.com/arescadsoftware

linkedin.com/company/graebert-gmbh

twitter.com/graebertcad

plus.google.com/+Graebert
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Więcej informacji na temat innych rozwiązań Graebert można znaleźć na stronie www.graebert.pl
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