enROuTe
THE LEADING PROVIDER OF CNC SOFTWARE

SOFTWARE DE
MARCENARIA

Uma mistura de ferramentas de desenho artístico e de precisão combinadas com
um potente mecanismo de caminho de ferramenta torna o EnRoute o software CAD
CAM ideal para uma grande variedade de aplicações em madeira. A interface de
usuário do EnRoute intuitiva, as ferramentas especializadas e o fluxo de trabalho
simples facilitam seu trabalho.

TIPOS DE APLICAÇÕES DE MARCENARIA
• Alto relevo
• Molduras curvas
• Painéis texturizados
• Carpintaria 3D
• Gabinetes
• Fabricação baseada
em otimização
• Corte geral
• Sinais e inscrições de
dimensões
• Designs exclusivos

RECURSOS DE DESIGN CRIATIVO
• Ferramentas de desenho 2D
• A ferramenta de deslocamento transforma facilmente
formas 2D em contornos 3D
• Variedade de ferramentas de criação e edição de contorno
3D
• Ferramenta de corte de relevo
• Empilhador de modelo
• Texturas paramétricas e rápidas
• Ferramentas de textura rápida e modelos
• Texturas simétricas
• Ferramenta de chanfro barroco
• Malha em relevo 3D

RECURSOS DE PRODUÇÃO
• Renderização realística
• Ferramenta de Resultado em painel
grande empilha automaticamente
trabalhos grandes
• Sinais de ranhura em V
• Otimização avançada, dinâmica, de
bloqueio e cópia
• Criação excedente e Otimizar para
excedente
• Corte de linha comum
• Auto Toolpath (ATP)
• Criador de componente
• Compensação de ferramenta
• Gcode Output
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DESIGN

Ferramentas de texto avançado (compatível com fontes de Uma linha)
Filtros de importação 2D atuais (DXF, DWG, AI, EPS)
Assistentes de forma, incluindo Boxster
Criador de componente interligado
Caminho de ferramenta e perfuração 2D avançados

CAMINHO DE
FERRAMENTA

MELHORADO
MELHORADO
NOVO
MELHORADO
NOVO
MELHORADO

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

MELHORADO

2D, Orto e Simulação 3D com materiais reais
Criação e edição de relevo 3D

SUPERFÍCIE 3D

Texturas (paramétrica e bitmap)
Painéis de textura paramétrica simétrica
Corte de relevo vertical
Corte de relevo com máscara Auto Toolpath
Desenrolamento de malha para corte giratório
Empilhador de modelo de malha 2D

OTIMIZAÇÃO

Textura e imagem rápidas
Otimização avançada (3 mecanismos de otimização)

OPT

Bloqueio de otimização com a Linha comum

OPT

Otimizar obstáculos

OPT

Criar excedentes

OPT

Otimização de várias camadas

NOVO

OPT

MELHORADO
NOVO
NOVO

OPT

“Quick Fit” dinâmico (otimização manual)
Auto Toolpath para arquivos DXF, programas de Gabinete
Auto Toolpath para arquivos DXF, programas de Gabinete
Filmes de treinamento sob demanda clicando com o botão direito

PRODUÇÃO
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Save and reuse Toolpaths for fast workflow
Suporte para telefone e e-mail, vídeos do YouTube

MELHORADO

BackPlot Plugin para verificação de resultados
Centenas de drivers de máquinas (colunas)

MELHORADO

OPT

OPT

PRO

Ferramentas de design gráfico (Vetorizar, Limpeza de pontos, Distorção)

PLUS

Conjunto completo do 2D CAD e ferramentas de edição

BASIC
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