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EnRoute

®

UM LÍDER DA INDÚSTRIA EM SOFTWARE CAD/CAM

O EnRoute 7 da SAi leva a produção CAD/CAM para o próximo nível. Para uso nas indústrias de
sinalização, marcenaria e fabricação, o EnRoute simplifica seu fluxo de trabalho, levando você do conceito
ao design, até o produto acabado em menos tempo. O EnRoute combina ferramentas de design intuitivas
com um mecanismo de caminho de ferramenta potente, que geram saídas para sua máquina CNC.
Seus trabalhos de corte ficam mais fáceis, mais rápidos e com uma qualidade melhor do que nunca.

Novidades do EnRoute 7
• Mecanismo de 64 bits

• Novo processador ATP
• Interface de usuário atualizada
• Janela de nuvem da SAi
• Janela de seleção
• Contornos preenchidos exibidos
• Selecione e mova em perspectiva
• Clique duplo no texto
• Base de conhecimento do usuário

Recursos
• Desenhe à mão livre utilizando o stylus ou o mouse
• A vetorização permite converter em contornos
utilizáveis
• Ferramentas de edição precisa para textos e formas
• Modelos de textura prontos para uso
• Design e edição em 2D e 3D
• A simulação realística revela erros antes do corte
• Biblioteca de materiais personalizáveis
• Otimização avançada para uso eficiente de materiais
• Criação de excedente para uso de sobra de folhas

Aplicativos

Sinalizações 2D e 3D

Letras de canaleta

Painéis ATP

Aplicações em madeira

Painéis texturizados

Máquinas para metal e alumínio
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Recursos do SAi
EnRoute 7
Conjunto completo de ferramentas de CAD 2D e de edição

DESIGN

Ferramentas de design gráfico (vetorizar, limpeza de pontos, distorção)
Ferramentas de texto avançadas (suporte a OneLineFonts.com)
Filtros de importação 2D atuais (dxf, dwg, ai, eps)
Assistentes de forma, incluindo Boxster
Criador de componente interligado
Textura e imagem rápidas
NOVO - Ferramenta de distorção plana

CAMINHO DE
FERRAMENTA

NOVO - Otimização do preenchimento sem levantamento
Caminho de ferramenta e perfuração 2D avançados
Gravura 3D, ferramenta pirâmide, passe limpo em 3D
Controle do ponto inicial, edição de ponte, distorção do caminho de ferramenta
Corte de superfície em relevo 3D, esculpir na superfície
Simulação 2D Orto e 3D com materiais realistas

SUPERFÍCIE 3D

Criação e edição de relevo 3D
Texturas (paramétrica e bitmap)
Painéis de textura paramétrica simétrica
Corte de relevo vertical
Corte de relevo com máscara de caminho de ferramenta
Desenrolamento de malha para corte giratório

OTIMIZAÇÃO

NOVO - Ferramenta de polígono/primitiva
Otimização de forma avançada (3 mecanismos de otimização)

OPC

Bloqueio de otimização com linha comum

OPC

Otimização ao redor de obstruções

OPC

Criar excedentes

OPC

Otimização em várias camadas

OPC

“Quick Fit” dinâmico (otimização manual)
Auto Toolpath para arquivos DXF, programas para gabinete

OPC

OPC

Auto Toolpath Lite para arquivos EnRoute ativos
NOVO - Janela de seleção aprimorada
NOVO - Movimentação de objetos em perspectiva

PRODUÇÃO

NOVO - Ferramentas de recursos na nuvem
NOVO - 64 bits / interface moderna
Vídeos de treinamento sob demanda acionados com o botão direito
Salvar e reutilizar os caminhos de ferramenta para um fluxo de trabalho rápido
Suporte por telefone e e-mail, vídeos do YouTube
Plugin BackPlot para verificação de resultados
Centenas de controladores de máquinas

SAi HQ América do Norte - info@ThinkSAi.com | 1800229.9068 | 801.478.1900

SAi América Latina - la-info@ThinkSAi.com | + 55 11 2949-6069

SAi Europa e África - eu-info@ThinkSAi.com | +32 2 725 52 95

SAi Japão - japan-info@ThinkSAi.com | + 81 463 60 3804

SAi Austrália - au-info@ThinkSAi.com | 1800.823.575

SAi China, Hong Kong e Taiwan - china-info@ThinkSAi.com | +18621189970

SAi Alemanha - andreasl@ThinkSAi.com | +49 (0) 40 54 80 83 50

SAi SE Ásia e Oriente Médio - asiame-info@ThinkSAi.com | +91 88 88 33 22 77

www.thinksai.com

