
Program Mastercam jest dobrze znany technolo-
gom. Warto wymienić kilka jego zalet:
● jest prosty w obsłudze – zwykle wystarczą dwa–trzy 
dni szkolenia, aby biegle posługiwać się programem, 
a nowoczesny interfejs jest nieustannie doskonalony 
od kątem praktycznego wykorzystania,
● kompletne środowisko CAD/CAM pozwala na nie-
zależną od innych systemów CAD pracę technologa; 
można szybko budować dodatkowe modele techno-
logiczne, które skracają czas i podnoszą jakość wy-
konania; w uzasadnionych przypadkach można też 
uruchomić program Mastercam 2021 jako dodatek do 
programu SolidWorks,
● nowoczesne techniki obróbki zgrubnej i wykończe-
niowej frezowaniem w trzech do pięciu osiach zapew-
niają znaczną redukcję czasu i kosztów wykonania 
zlecenia (nawet o 60÷80%) w porównaniu z tradycyj-
nymi rozwiązaniami,

● automatyczne projektowanie pełnego procesu tech-
nologicznego (feature based machining) części maszyn 
z użyciem edytowalnej bazy wiedzy, narzędzi i para-
metrów skrawania stosowanych przez użytkownika,
● dla ambitnych – wyrafinowane obróbki frezowa-
niem w pięciu osiach,
● specjalizowane dodatki do wspomagania projek-
towania technologii w CAM do wybranych tematów 
technologicznych (np. wirników, sond przedmioto-
wych, Art),
● łatwe programowanie obróbek tokarskich i na cen-
trach tokarsko-frezarskich z wykorzystaniem: cykli 
tokarskich, wydajnych strategii obróbki (np. dyna-
micznych), osi Y i C na obu wrzecionach oraz wyra- 
finowanej symulacji,
● specjalistyczne programowanie wieloosiowych 
centrów tokarsko-frezarskich z gotowymi, szcze-
gółowymi symulacjami VR 3D i przeznaczonymi do  

– ekonomiczne rozwiązanie 
 dla wymagających

Od pierwszego zastosowania aplikacji Mastercam w przemyśle (prawie 40 lat temu) jej sprzedaż stale rośnie. 
Ten sukces jest bezpośrednim rezultatem bliskiego kontaktu twórców programu z użytkownikami i śledzenia 
trendów w branży produkcyjnej. W najnowszej wersji programu – Mastercam 2021 – znajdują się kolejne in-
nowacyjne sposoby na zwiększenie szybkości i wydajności zarówno opracowania technologii, jak i produkcji.



konkretnych maszyn (przetestowanymi) postproce-
sorami umożliwia wykorzystanie ogromnego poten-
cjału skomplikowanych obrabiarek – stosowanych 
zwykle w produkcji seryjnej – do efektywnej obróbki 
małych serii i produkcji jednostkowej; osiągnięto to 
za pomocą prostego interfejsu użytkownika, intuicyj-
nych metod projektowania obróbki, zaawansowanych 
narzędzi do synchronizacji ruchów i wizualizacji pro-
cesu VR 3D, w ścisłym powiązaniu z możliwościami 
maszyny i oprzyrządowania,
● zaawansowane programowanie obrabiarek EDM 
(wycinanie drutowe) i frezarek do drewna (kompozy-
tów) typu Router, z dwiema do pięciu osiami,
● wyrafinowane modelowanie od podstaw oraz edy-
cja importowanych modeli 3D,

● otwartość systemu i synergia z potrzebami Platfor-
my 4.0,
● nowoczesny program szkoleń i wsparcia technicz-
nego.

Nowe funkcje i ulepszenia w programie Mastercam 
2021 dotyczą zmieniających się możliwości technolo-
gicznych, lepszego operowania geometrią, skrócenia 
czasu programowania obrabiarek, realistycznej symu-
lacji i poprawy wydajności produkcji. Udoskonalone 
narzędzia do analizy obróbki pomagają podejmować 
lepsze decyzje przed wysłaniem programu na maszy-
nę. Mastercam łączy zalety gromadzonej od dziesiątek 
lat wiedzy technologicznej, praktycznego podejścia do 
obróbki i najnowocześniejszych strategii wytwarza-
nia. Pozwala na wymierną redukcję czasu i kosztów 
realizacji zlecenia.

Więcej szczegółów oraz wersję demo (treningową) 
programu Mastercam 2021 można znaleźć na stronie: 
www.mastercam.pl.

Warto pamiętać o możliwościach prezentacji pro-
gramu w Państwa firmie, zorganizowania szkolenia 
przed ewentualnym zakupem oraz komercyjnego  
wypróbowania pełnej wersji programu.
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