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TYÖKALUT – OHJELMISTOT - TUKIPALVELUT

CAMCUT OY
Toiminta-ajatuksemme
kiteytyy
kokonaispalveluun, jonka avulla
parannamme
asiakkaidemme kilpailukykyä sekä
tuottavuutta.
Tuomme
maahan
ja
myymme
laadukkaita työkaluja sekä
CAM-ohjelmistoja.
Olemme teknisenä tukena
kaikissa edustamissamme
tuotemerkeissä sekä koulutamme niiden käyttöä.
Yrityksemme palveluihin
kuuluvat myös kehitys- ja
asiantuntijapalvelut, sekä
menetelmä- ja kiinnitinsuunnittelu asiakkaidemme tarpeiden mukaan.

OTA YHTEYTTÄ
CAMCUT OY
Työkalut ja tukipalvelut
Janne Pesonen
puhelin 045 1872 212
Ohjelmistot ja koulutus
Mikko Vepsäläinen
puhelin 045 1872 211
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@camcut.fi
myynti@camcut.fi
Kotisivu:
www.camcut.fi
www.facebook.com/camcutfi
www.youtube.com/camcutfi

Tuotevalikoimiimme kuuluvat mm.


Lastuavat työkalut, pitimet ja kiinnittimet



Mittavälineet ja -laitteet



Öljyt, rasvat ja kemikaalit



Ohjelmistot



Sekä paljon muita tuotteita ja tarvikkeita

Palveluihimme kuuluvat mm.


Kehitys- ja asiantuntijapalvelut



Koulutuspalvelut



Teroitus- ja erikoistyökalupalvelut



Sekä muita suunnittelu- ja tukipalveluita

”Kilpailukykyä, tehokkuutta, tuottavuutta”

ALIHANKINTAMESSUT 2015
Tampereella 15.-17.9.2015 järjestettävät
Alihankintamessut ovat hyvä tilaisuus
tutustua tuotteisiimme ja palveluihimme.
Camcutin löydät viime vuodesta tuttuun
tapaan Zenex Computing Oy:n messuosastolta
C921. Esittelemme messuilla Mastercamin
lisäksi mm. Walter Toolsin uutuus työkaluja sekä
Romer Absolute Arm nivelvarsimittalaitetta.
Tämän lisäksi esittelemme osastolla Walter Tools
mobiilisovelluksia
ja
arvomme
kaikkien
käyntikorttinsa jättäneiden kesken Apple iPad
Mini-tabletin. Tervetuloa!

KEHITYS- JA ASIANTUNTIJAPALVEUT
Tarjoamme
osaamistamme
konsultoimalla
kehityshankkeissa, esimerkiksi mitä asioita kannattaa
huomioida uusien työstökoneiden hankinnassa, jotta
koneella voidaan käyttää nykyaikaisia työkaluja ja CAMohjelmistoja myös tulevaisuudessa. Kauttamme saat
koulutukset Mastercamille ja mittausohjelmistoille sekä
nykyaikaisten työkalujen ja menetelmien tehokkaaseen
käyttöön. Lue lisää kehitystyöstämme HT-Laser Oy:llä
uusimmasta
Eurometallilehdestä
(7/2015
sivu30)
klikkaamalla viereistä kuvaa. Tule keskustelemaan
kehittämistarpeistasi Alihankintamessuille osastolle C921

WALTER TOOLSIN UUDET INNOVAATIOT
Walter Tools julkaisi syyskuun alussa i-PAC 2015-1 uudet tuotteet kuvaston,
jossa esitellään Walterin uusimmat innovaatiot. Esimerkiksi Proto▪max™ST
varsijyrsin tuoteperhe vahvistui uudella 5-laikkuisella jyrsimellä, jolla
saadaan lisää tehoa dynaamisille työstöradoille. Entistä avarampien ja 35
asteen kulmaan asetettujen lastu-urien ansiosta varsijyrsin soveltuu hyvin
suuren lastuvirran hallitsemiseen. Olemme testanneet työkalua
asiakkaillamme ja todenneet sen olevan luotettava ja tehokas ratkaisu
dynaamisille työstöradoille. Tule tutustumaan tähän ja muihin Walter
Toolsin uutuus työkaluihin Alihankintamessuille osastolle C921
MASTERCAM X9
Toimimme Mastercam-ohjelmiston virallisena jälleenmyyjänä sekä kouluttajana.
Kauttamme saatte koulutukset, uudet ohjelmistolisenssit, vanhojen lisenssien päivitykset
sekä ohjelmiston tukipalvelut. Alkukesästä 2015 julkaistu Mastercamin uusin X9-versio
sisältää jälleen paljon uusia ominaisuuksia mm. profiili- ja tasausoperaatioiden esikatselu,
säteittäisen lastunohennusnopeuden laskenta, solidin purkaminen osiin, moniakselinen
linkitysrata, työstöradan analysointi. Tule tutustumaan Mastercamiin Alihankintamessuille
osastolle C921
PATE-PIENTARVIKEHISSI
Pientavaravarastojärjestelmä, jonka tarkoituksena on
helpottaa pientavaroiden, kuten ruuvien, muttereiden,
työkalujen, teräpalojen / poranterien, hitsauspuikkojenja tarvikkeiden sekä erilaisten pienien komponenttien
varastointia esim. kokoonpanopisteissä. Varasto voidaan rakentaa lähes 4 m korkeaksi ja lattiaalan tarve on vain 2 m², jolloin lattiapinta-alaa saadaan parempaan hyötykäyttöön. Lisäksi
tuotteet pysyvät järjestelmässä helposti puhtaina, koska järjestelmä on suljettu. Varasto on
helposti siirrettävissä haarukkavaunuilla tai trukilla esim. layout muutosten vuoksi. Varastoon on
saatavana optiona Varastonhallintaohjelma, joka helpottaa varaston hallintaa ja käytettävyyttä.
TÄMÄN TUOTTEEN SAA MYÖS RAHOITUKSELLA. Kysy lisää!

TAULUKOT JA OPPAAT
Tutustu kotisivujemme tuki-osioon, josta löydät mm. vapaasti
ladattavia oppaita ja taulukoita (mm. kierretaulukko sisältäen
kylkihalkaisijat sekä toleranssitaulukko, jossa on yleistoleranssien
lisäksi myös yleisimmät ISO-toleranssit sekä geometriset
toleranssit). Kotisivuiltamme löydät myös työpiirustuksia ja 3Dmalleja CAM-ohjelmiston harjoitteluun. Sivustolta on ladattavissa
myös mm. Mastercam-työkalukirjasto Walter Tools työkaluille
joka sisältää yleisimmät työkalut oikeilla geometrioilla sekä lähtö
työstöarvoilla S355J2G3 materiaalille. Kotisivujemme kautta voit
myös tilata Mastercam demo/opiskelijaversion sekä Walter GPS
offline-version.

