
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FastCAM® System 

Rysuj, zagnieżdżaj i tnij z łatwością 

Najlepszy do obróbki metalu 

Programowanie maszyn szybkie i łatwe 
Zalety: 

- Przeznaczony specjalnie do 
procesów cięcia 

- zintegrowany edytor ryso-
wania, generator kodów, import 
plików CAD jednym kliknięciem 

- proste i łatwe do nauki opcje 

- najlepsze dopasowanie  

dostępny w 3 wersjach, w 

zależności od Twoich potrzeb 

- zoptymalizowany z pracą 

ponad 40 sterowników 

- wielojęzykowe wsparcie 

- kompatybilny z Windows 

FastCAM® został 
zaprojektowany do 
rysowania, zagnieżdżania i 
cięcia metalu tak prosto i 
efektywnie jak to tylko 
możliwe. Łatwość obsługi 
jest tak samo ważna jak 
stopień wykorzystania 
materiału i optymalizacja 
procesu cięcia, to wszystko 
zapewnia oprogramowanie 
FastCAM®.                     
Rysuj, zagnieżdżaj i tnij  

czyni system bardzo 
produktywny. 

Wieloletnie doświadczenie 
firmy FastCAM® w cięciu 
płyt umożliwiło stworzenie 
systemu idealnego do 
nawet największych 
projektów. FastCAM® jest 
używany w centrach 
usługowych, stoczniach, 
zakładach produkujących 
konstrukcje dla kopalń,  

zakładach prefabrykacji 
konstrukcji metalowych. 

Pierwszy program 
FastCAM® sprzedany w 
1976r, oferuje dzisiaj 
ogromne zwiększenie mocy 
obliczeniowych i 
usprawnienie procesów 
cięcia z zachowaniem 
swoich atutów: 

- Łatwy w nauce 

- Łatwy w użyciu 

- Wysoka wydajność 

- Efektywne wykorzystanie 
materiałów 

- Dokładnie opracowana 
technologia 

- Niskie koszty 

- Niskie koszty obsługi 

z jednego 
systemu. Lub 
używaj ze swoim 
istniejącym 
systemem CAD 
do tworzenia 
zagnieżdżania. 

Łatwa edycja i 
weryfikacja 
geometrii w 
połączeniu z 
szybkim 
zagnieżdżaniem 

- Oryginalny edytor rysowania 
2D, nie „nakładka” z CAD 
 

- Szybkie jednoetapowe 
zagnieżdżanie, zawiera arkusze 
resztkowe 
 

- Konwersja kodów CNC na 
geometrię CAM/DXF 
 

- Inteligentne technologie 
zmniejszające ilość przebić, 
optymalizacja punktów przebić 
 

- Import CAD, czyszczenie i 
kompresja CAD, generowanie 
kodów do cięcia jakościowego 
 

- różne warstwy DXF dla różnych 
procesów obróbki 
 

- technologia Gas Axe do 
rozcinania szkieletu (ażuru) 
 

Obsługa dla popularnych narzędzi na wypalarkach 

FastCAM® obsługuje 
wszystkie kombinacje 
narzędzi na maszynach, 
wszystkie sterowniki z 
kodowaniem ESSI,EIA, G, 
ISO w systemach calowym i 
metrycznym. 

Współrzędne mogą być 
absolutne lub przyrostowe 

FastCAM® symuluje 
działanie maszyny na  

 

ekranie, wyświetlając kod 
NC, każdej operacji 
przyporządkowany jest 
inny kolor i typ linii. 
Obsługuje wszystkie typy 
procesów włączając 
detekcję z zewnętrznych 
plików CAD po warstwach. 

Trasowanie proszkiem, 
plazmą, markerem, rylcem 
linii i tekstu tam gdzie 
obsługuje to kontroler 

Nawet specjalne aplikacje jak ta 
automatyczna linia do cięcia rur może być 
sterowana. FastCAM® oferuje obsługę dla 
maszyn  z pojedynczym lub kilkoma 
palnikami, tlenowymi lub plazmowymi. 
Plazmami HD, źródłami laserowymi, dyszami 
Waterjet, głowicami 3D (plazma, tlen) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tnij mądrzej, wyceniaj szybciej, rozwiązania programowe do cięcia metalu od 1976r. 

Skomputeryzowane cięcie wymaga precyzji, czystego kształtu 

Oszczędzaj czas 

wykorzystując nasze 

inteligentne narzędzia CAD !! 

*FastCAM® może zagnieżdżać, 
czytać, konwertować CAM, DXF, 
DWG, IGES, ESSI, Word Address, 
(EIA) w standardzie. 

DSTV, HPGL są dodatkowo płatne 

FastCAM® jest systemem 
zbudowanym dla procesów 
szybkiej produkcji. 
Sterowniki CNC potrzebują 
precyzyjnych danych o 
każdej linii, łuku, obiekcie. 
Ważne jest aby linie były 
połączone 

W porównaniu, systemy 
CAD zostały 
zaprojektowane aby 
rysować linie na papierze 

Jednakże dzisiaj 
technolodzy posiadają 
wiele danych 
produkcyjnych w wielu 
formatach plików. 
FastCAM® nie może tylko 
wczytywać szerokiej gamy 
plików, on zawiera także 
wiele narzędzi do konwersji 
plików na gotowe kody NC. 

Jeśli dostarczona  w pliku 
geometria detalu zawiera 
wiele szczelin i  

nakładających się linii, lub 
kształt jest zaprojektowany 
zgrubnie FastCAM® może 
wyczyścić te błędy zanim 
detal zostanie wycięty. 

Nawet małe linie mogą być 
zamienione na łuki. 
Wielkość pliku spadnie o 
80-90% i uzyska się gładsze 
linie i co za tym idzie lepszą 
jakość krawędzi wyciętego 
detalu. 

Rysowanie, weryfikacja, kosztorysowanie przed cięciem 

Rysuj, twórz ścieżki, tnij: 

- proste rysowanie w 2D, 
kompatybilne z DXF/IGES 
- powiększanie, 
kadrowanie w czasie rzecz. 
- automatyczne docinanie 
łuków i linii pojedynczym 
kliknięciem 
- 20 kroków undo/redo 
- mostkowanie: kilka typów 
(łączą ze sobą sąsiadujące 
części w celu zmniejszenia 
ilości przebić) 
- edytowalna tabela do 
wydruków 

Wizualizacja, graficzna 

weryfikacja kodu NC, 

dla kodów CAM, DXF,NC 

FastPLOT™ jest zawarty w 
systemie aby umożliwiać 
użytkownikom czytać i 
zapisywać kody z graficzną 
symulacją. To pozwala 
oszacować czas i długość 
cięcia, odległości pomiędzy 
detalami, wykorzystanie 
materiału co jest potrzebne 
do wykonania kosztorysu 
dla pojedynczej części lub  

Edytor kodów NC pokazuje 

każdy proces w innych 

kolorach i typach linii 

całego zagnieżdżania. 
FastPLOT™ może także 
czytać i konwertować 
istniejące kody NC do 
plików CAD, DXF lub CAM 
- znajdowanie linii kodu – 
funkcja pozwala wskazać 
linię kodu opisującą każdy 
obiekt detalu 

- dane w kosztorysie 
zawierają dane o czasie i 
długości każdej operacji 
osobno, np. cięcie 
trasowanie itp. 

Oszczędzaj 50% czasu wykorzystując automatyczne nadawanie ścieżek cięcia 

FastPATH™ ma możliwość 
kompletnej analizy 
nestingu, może wskazać, 
które ścieżki są częściami a 
które otworami, bez 
względu jak głęboko są 
zagnieżdżone. 
Dodawane są wejścia i 
wyjścia, a następnie 
ustalana jest kolejność 
cięcia. Ścieżki cięcia 
dodawane pojedynczo lub 
do rozłożonych części z 
uwzględnieniem  
 

kierunku cięcia, strony 
kompensacji, wejść, wyjść, 
kolejności cięcia, 
dodatkowych opcji. 
 
Oszczędność czasu i części 
w palniku, zwłaszcza przy 
skomplikowanych 
zagnieżdżaniach i dużej 
ilości wejść. 
Kompensacja palnika może 
być obliczona przez 
program FastCAM®, Twój 
sterownik nie musi tego 
robić. 
 

FastPATH™ jest opcją 
dostępną w wersji 
FastCAM® Professional 

Wszystkie powyższe skomplikowane 

zadania tworzenia ścieżek cięcia 

zredukowano do pojedynczego kliknięcia 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tnij mądrzej, wyceniaj szybciej, rozwiązania programowe do cięcia metalu od 1976r. 

Szybkie i proste automatyczne zagnieżdżanie z możliwością ręcznej obsługi 

FastCAM® Standard i 
Professional zawierają 
moduł zagnieżdżania 
FastNEST do optymalizacji 
wykorzystania materiału i 
kolejności cięcia. Części 
mogą być rozkładane ręcznie 
lub automatycznie 
Zagnieżdżanie wielu typów 
plików, z obsługą dla 
drugiego procesu np. 
trasowania. 
Program obsługuje także 
wiele podstawowych 
procesów - także połączeń 
np. tlen, plazma, cięcie z 
ukosowaniem 
 

- szybki nesting 
- prawdziwe kształty 
- proste i skomplikowane 
nestingi 
- pauza w wykonywaniu 
nestingu 
- nesting w szyku 
prostokątnym dla takich 
samych części 
- wiele plików wejściowych 
- wiele palników 
- wiele płyt 
- dosuwanie części do 
wymaganej odległości 

 
 

- linia cięcia odpadu 
- kompresja części w 
nestingu 
- optymalizacja nestingu - 
mostkowanie, cięcie 
przerywane 
- unikanie otworów i 
minimalizacja długości 
szybkich przejazdów 
- dynamiczne obracanie 
części 
- zmiana punktu przebicia 
- nestingi różnych plików 
NC, CAM, DXF, IGES 
 

Twórz zaawansowane 

nestingi w ciągu kilku minut 

Wybierz jedną z trzech wersji, odpowiednią do Twoich potrzeb 

FastCAM® NC 

Rysowanie, brak nestingu, 
tworzenie części i 
generowanie kodów NC. 
Zawiera edytor rysowania 
FastCAM® i FastPLOT™, 
wczytywanie DXF, narzędzia 
CAD. 
Idealny dla pojedynczej i 
powtarzalnej produkcji, 
rysowanie i manualne 
tworzenie ścieżek cięcia, 
najprostszy system, 
najniższa cena 

FastCAM® Standard 

Rysowanie, 
półautomatyczny nesting. 
Pojedyncze płyty. Bogaty w 
funkcje – ale manualny 
Zawiera edytor rysowania 
FastCAM®, FastPLOT™ i 
FastNEST® półautomatyczny 
i narzędzia CAD 
Przeznaczony do mało 
intensywnego cyklu 
produkcyjnego. Możliwy 
upgrade w każdej chwili 

FastCAM® Professional 

Pełny automatyczny nesting, 
wiele płyt, wiele typów plików 
wejściowych, wyjściowych. 
Wszystko automatyczne, 
możliwość zmiany funkcji 
przebić przed i po nestingu.  
Zawiera edytor rysowania 
FastCAM®, FastPLOT™, 
FastPATH™, FastNEST® w pełni 
automatyczny, wiele narzędzi 
CAD. 
Kompletny system 
programowania NC, najlepszy 
do każdego projektu, dokładny 
i szybki. 

Określ typ swojego 
kontrolera na maszynie 
w trakcie zamówienia.  

Sprawdź broszurę porównującą wersję FastCAM w celu poznania 
dodatkowych szczegółów 

Oferujemy solidny serwis, obsługę i wsparcie 

Wszystkie produkty posiadają 
pakiet 30 dniowego wsparcia 
technicznego* obejmującego 
instalację i uruchamianie. 
Bezpłatne poradniki z pomocą 
dostępne na naszej stronie 
internetowej. Niektóre usługi 
serwisowe mogą być płatne, 
według standardowych 
stawek 

Okresowe Umowy Serwisowe 
możliwe są do zawarcia. 

Daje to gwarancję wsparcia, 
pierwszeństwa w obsłudze, 
aktualizacji.  

Uprawnienia do rabatów 

Zapytaj techników FastCAM o 
aktualne ceny 

Szkolenie przez zdalny pulpit 
za dodatkową opłatą. 

Nie jest wymagana znajomość 
systemów CAD. 

Zapytaj swoje biuro FastCAM 
lub sprzedawcę o więcej 
informacji 

„ po 10 dniach pracy z 
FastCAM® zbudowałem 
swoją pierwszą cysternę. 
Teraz to nasz 
podstawowy produkt” 

Ray Castlebury  
Castlebrook Welding  

& Fabricating *wsparcie techniczne przez telefon, email, zdalny pulpit, nie zawiera wyjazdów do klientów. 



 
 

FastCAM dostarcza oprogramowanie technologiczne CAM do cięcia, ścinania, cięcia piłą, wiercenia od ponad 25 

Lat. Nasz flagowy produkt FastCAM® oferuje zintegrowane postprocesory, weryfikację kodu NC i zagnieżdżanie 

NC co wciąż odróżnia go od innych produktów CAM i systemów CAD/CAM. Nowa generacja oprogramowania 

FastCAM jest używana w wielu krajach, w wielu językach i w wielu różnych środowiskach. 

Dzisiaj linia produktów została poszerzona o kilkadziesiąt znaków towarowych, produktów oferujących szeroki 

zakres rozwiązań dla obróbki metalu dla firm i centr serwisowych. 

FastCAM ma partnerów biznesowych i OEM w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Chinach, Australii, 

Nowej Zelandii i Europie (Polska, Wielka Brytania, Czechy, Węgry). Czekamy na zapytania. 

Biura Międzynarodowe:  

Ameryka Północna:      Europa: 

FASTCAM Inc:       FastCAM Polska 
8700 West Bryn Mawr,     Tomasz Sułek 
Suite 800 South       Service Engineer 
Chicago 60631-3507 USA     Email: service@fastcam.pl  
Tel: (312) 715 1535       www.fastcam.pl  
Fax: (312) 715 1536      Kom/Mob: 48 79 735 8009 
Email: fastcam@fastcam.com     tel. +48 76 711 18 74 
 

Australia:       Chiny: 

FASTCAM Pty Ltd       FASTCAM China 
96 Canterbury Rd,        (Zhangjiang Overseas Science Park) 
Middle Park 3206       A-318, 563 Songtao Road 
Victoria, Australia       Zhangjiang, Pudong, Shanghai 201203 
Tel:  (61) 3 9699 9899      Tel: (8621) 5080 3069 
Fax: (61) 3 9699 7501      Fax: (8621) 5080 3071 
Email: fastcam@fastcam.com.au    Email: fastcam@fastcam.cn 
 

FastCAM wspiera: BURNY, LYNX, WESTINGHOUSE, ESAB, PICOPATH, CREONICS, HANCOCK , FANUC, C & G, PCS, KOIKE SANSO, TANAKA, 

MESSER, FAGOR, FARLEY, ANCA, SIEMENS, JHE, HYBRID, MYNUC, ANCA, PDF32   i wiele innych. To nie jest pełna lista – skontaktuj się ze 

sprzedawcą lub biurem FastCAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj opcje do FastCAM® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatki mogące być uzupełnieniem  do 
systemu FastCAM®  

Textmarker – do 
trasowania/identyfikowania części 

Następujące produkty są oddzielnymi 
programami. Mogą być używane 
oddzielnie lub w połączeniu z FastCAM 

FontGEN – czcionki w DXF 

Outline – konwersja zdjęć do DXF 

Tradesman in Box™ - system do 
ręcznego cięcia i punktowania 

FastTRACK® - baza danych arkuszy płyt 

FastCAM® QE – kompletna baza danych 
do tworzenia wycen zapytań 
ofertowych na cięcie detali 

 

FastCA® MTO – program do 
gospodarki materiałowej w 
magazynie stali 

FastSHAPES® - kształty połączeń rur 
wykonane z grubej blachy (ponad 40 
wzorców) 

FastFRAME® i FastPIPE® - programy 
do rozwinięć rur 

FastBEAM® – system programowania 
owiertnic 

FastCOPY® - digitalizacja części do 
DXF 

FastCUT® - optymalizacja cięcia płyt 

FastLINK™ - transmisja kodów NC do       
przecinarki 

 

Połączenie FastCAM® z innymi programami 
oferuje maksymalne zyski w produkcji 

Transformacja prostokąt na okrąg 

 

 

 

 

 

 

 

Przy użyciu FastSHAPES® ta transformacja 
została wykonana w mniej niż 30 sekund i 
stała się gotowa do wysłania do przecinarki. 
Rozwinięcie zawiera nawet linie trasowania i 
wartość kąta zgięcia dla każdej operacji gięcia. 
Wykonuje łatwe i skomplikowane kształty. 
Wszystko wczytywane bezpośrednio do 
systemów CAD 2D i 3D. 

FastCAM, FastPLOT, FastPATH, FastNEST, FastSHAPES, FastTRACK, FastCAM QE, Fast CAM MTO, FastFRAME, FastBEAM, FastCOPY, FastCUT, FastPIPE Tradesman in 
a Box & FastLINK są znakami handlowymifirmy  Fagan Microprocessor Systems Pty. Ltd. Inne znaki handlowe są własnością odpowiednich firm. Wszystkie prawa 
zastrzeżone. 


