ARES Mechanical to wielofunkcyjne rozwiązanie CAD
dla projektantów mechanicznych i inżynierów branżowych
ARES Mechanical jest nowoczesnym systemem CAD przeznaczonym
do codziennej obsługi dokumentacji mechanicznej w przestrzeni 2D.
Został wyposażony w kompletny zestaw narzędzi do efektywnego
tworzenia, modyfikacji oraz przeglądania rysunków mechanicznych.
Intuicyjna obsługa oraz możliwość dopasowania do indywidualnych
potrzeb sprawiają, że jest wszechstronnym systemem dla projektantów
oraz inżynierów mechanicznych.

ARES Mechanical został opracowany z myślą
o sprostaniu wymogom codziennej pracy
Konfiguracja funkcji dostępnych w ARES Mechanical została dostosowana
głównie z myślą o użytkownikach korzystających na co dzień z dokumentacji
mechanicznej 2D, oraz okazjonalnie z projektów CAD w przestrzeni 3D.
ARES Mechanical posiada narzędzia potrzebne do realizacj różnorodnych
zadań, takich jak opracowanie planów rozmieszczenia linii produkcyjnych,
organizację zakładów przemysłowych, czy też weryfikację dokumentacji
podczas optymalizacji istniejących procesów produkcyjnych.
Program umożliwia także wykonywanie szybkich szkiców
opracowywanych

podczas

planowania

koncepcyjnego.

Posiada także wszystkie niezbędne narzędzia potrzebne
do tworzenia szczegółowej dokumentacji warsztatowej
na potrzeby produkcji. Funkcjonalność ARES Mechanical
spełnia wymagania szerokiej grupy użytkowników o profilu
mechanicznym.

ARES Mechanical jest obecnie dostępny tylko w języku angielskim.
Obsługiwane standardy obejmują ANSI, DIN, JIS, BSI i ISO.

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

Najważniejsze funkcje ARES Mechanical
Przygotowane profile interfejsu

Projektowanie-Planowanie

Rysowanie oraz opisywanie

Przestrzeń robocza ‚Projektowanie-Planowanie‘

Podstawowa zakładka wstążki programu zawiera najpotrzebniejsze narzędzia przeznaczone

grupuje

do projektowania oraz opisywania rysunków. Zapewnia również łatwy dostęp do zasobów

w

specjalny

sposób

najważniejsze

funkcje potrzebne do utworzenia szybkiego

projektowych

szkicu lub nowego rysunku. Zastosowanie linii

standardowego menu pozwala na uzyskanie dostępu do zestawu funkcji ułożonych w postaci

znajdujących

konstrukcyjnych w połączeniu z innowacyjnym

tematycznych

poleceniem ‚Zaawansowane przycięcie‘, oraz

mogą w każdej chwili skorzystać z dostępnej cały czas linii poleceń.

pasków

się

w

narzędziowych

aktualnym
oraz

funkcją ‚Kopiuj i Wstaw‘, jak również innych
narzędzi z tej zakładki, umożliwia sprawne
szkicowanie oraz rysowanie.

Podsumowanie
najbardziej przydatnych
narzędzi rysunkowych

Linie konstrukcyjne:
Zestaw narzędzi służących do rysowania linii
konstrukcyjnych ułatwia korzystanie z innych
funkcji rysunkowych i edycyjnych. Linie tego
typu mogą zostać wprowadzone w układzie
pionowym,

poziomym,

albo

pod

zadanym

kątem. Umieszczenie obiektów na odrębnej
warstwie umożliwia szybkie włączenie oraz
wyłączanie linii pomocniczych.

Szkice prostokątne:
Sprawne tworzenie szkiców określanych na bazie
obiektów prostokątnych wstawianych do rysunku
razem z wymiarami.

Gotowe wzory kreskowania:
Program udostępnia szeroki zakres gotowych
wzorów kreskowania, które można dodatkowo
zmodyfikować w celu lepszego dostosowania
do indywidualnych potrzeb.

Zaawansowane przycięcie:
Edycja długości elementów przez przycinanie
lub dociąganie obiektów do wybranych krawędzi
jest szybsze niż w innych programach CAD.
Przesunięcie wskaźnika ponad niepotrzebnymi
fragmentami obiektów powoduje automatyczne

Przydatne ustawienia:

przycięcie ich do najbliższych krawędzi. Ścieżka

Odpowiednio skonfigurowany zestaw narządzi

kreślona podczas przesuwania myszy pozwala

ARES Mechanical, nie jest jedynym elementem

na szybkie ucięcie wielu elementów. Wciśnięcie

usprawniającym pracę projektantów. Program

klawisza ‚Shift‘ przełącza działanie funkcji w tryb

pozwala na uproszczenie wykonywanych zadań

dociągania obiektów do najbliższych krawędzi.

za pomocą konfigurowalnych ustawień.

rysunku

rozwijalnych

albo
menu.

poza

nim.

Wybranie

Zaawansowani

trybu

użytkownicy

Menedżer warstw
ARES Mechanical został wyposażony w specjalne narzędzia przeznaczone do obsługi zestawu domyślnych warstw, oraz standardów warstw,
pozwalających na zastosowanie zewnętrznych standardów w ustawieniach projektowych stosowanych w firmie. Menedżer warstw umożliwia
eksportowanie oraz importowanie zestawu domyślnych warstw, oraz oferuje rozbudowane funkcje służące do zarządzania takimi warstwami.

Ustawienia warstw dla różnych typów obiektów

Ustawienia warstw dla obiektów mechanicznych

System obsługi warstw dopasowuje automatycznie
warstwy do rysowanych obiektów, pozwala także
na import, eksport, oraz tworzenie nowych warstw.

Standardy projektowe
ARES Mechanical obsługuje międzynarodowe
standardy projektowe, takie jak: ANSI (metryczny
oraz calowy), BSI, DIN, ISO, oraz JIS. Modyfikacja
lub rozszerzenie domyślnych standardów pozwala
na utworzenie własnych standardów.

ANSI metryczny, ANSI calowy,
BSI, DIN, ISO, oraz JIS

Zasoby projektu
ARES Mechanical został wyposażony w szeroki
zakres standardowych części oraz elementów
mechanicznych obejmujący:
++ Wkręty, śruby oraz połączenia gwintowane,
nakrętki, bolce, podkładki
++ Pojedyncze otwory oraz zestawy otworów,
funkcja fazowania otworów
++ Symbole sposobu wykończenia powierzchni,
symbole połączeń spawanych
++ Numerowanie elementów, tabele rewizyjne,
tabele zestawcze elementów

Dodatkowe funkcje usprawniające rysowanie i edycję
ARES Mechanical posiada dodatkowo wiele przydatnych funkcji używanych w ARES Commander:
++ »Menedżer parametrów « służący do zarządzania powiązaniami
wymiarowymi oraz parametrami użytkownika

++ Funkcja »Import PDF« umożliwia wczytanie danych zapisanych
w plikach PDF, oraz zamianę rysunków na format DWG

++ Pakiet funkcji uzupełniających o nazwie »Dodatkowe narzędzia« ++ Polecenie »Podkład PDF« pozwala na wykorzystanie plików PDF
ułatwiających rysowanie oraz modyfikację

jako podkładu do aktualnie edytowanego rysunku DWG

Poznaj lepiej

rozwiązania Graebert

Dołącz do grona

użytkowników!
Zobacz filmy pokazujące
możliwości innych rozwiązań CAD

youtube.com/graebertTV
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www.graebert.com/pl/oprogramowanie-cad/wersje-instalacyjne/ares-mechanical/

Odwiedź Graebert na platformach społecznościowych:

facebook

linkedin

twitter

blog

facebook.com/arescadsoftware

linkedin.com/company/graebert-gmbh

twitter.com/graebertcad

graebert.com/blog

ARES®, ARES® Commander, ARES® Touch, ARES® Kudo, ARES® Map, ARES Mechanical™, ARES Sketch™, a także
SiteMaster™ są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi będącymi własnością Graebert GmbH.
Wszystkie inne znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe należą do odpowiadających im właścicieli.
Copyright 2020 Graebert GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.graebert.com/pl
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