enROuTe
THE LEADING PROVIDER OF CNC SOFTWARE

SOFTWARE DE
PRODUÇÃO DE
SINALIZAÇÃO

O EnRoute simplifica seu fluxo de trabalho na produção de sinalizações, desde a
concepção do design ao produto acabado, em menos tempo. O EnRoute combina
ferramentas de design intuitivas e fáceis de utilizar com um mecanismo de caminho de
ferramenta potente, que geram instruções de corte em sua máquina CNC. O EnRoute torna
cada etapa do processo mais fácil e rápida, desde o corte de letras simples até sinais
arquitetônicos em 3D complexos.

TIPOS DE APLICAÇÕES DE SINALIZAÇÃO
• Letra de canaleta
• Sinalização
dimensional 2D
• Sinais arquitetônicos
• Alto e baixo relevo
• Sinais de ranhura em
V
• Sinais artísticos em
3D
• Letras em formato de
pirâmide
• Gravação decorativa
• Prêmios e placas
• Sinais texturizados

RECURSOS DE DESIGN CRIATIVO
• Desenhe à mão livre utilizando o stylus ou o
mouse
• Um potente mecanismo de vetorização
converte uma ilustração em linhas e
contornos
• Ferramentas Quebra-cabeça e Solda para
editar formas
• Ferramentas de edição precisa
• Edição de texto avançada
• Design e edição em 3D
• Texturas paramétricas e rápidas
• Modelos de textura prontos para uso

RECURSOS DE PRODUÇÃO
• A simulação realística mostra o erro antes do corte
• Caminhos de ferramenta associados à geometria para redimensionamento rápido e
fácil
• Salve e retorne às estratégias de caminho de ferramenta para uma rápida
configuração
• Biblioteca de material personalizável que inclui alimentação e velocidades e diminui
o tempo de configuração do trabalho
• A otimização avançada utiliza os materiais de forma eficiente
• A Criação excedente etiqueta e salva sobras de folhas, reduzindo o desperdício de
material de forma eficiente

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

MELHORADO
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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

Principaisrecursosdo
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