
Profesjonalni programiści NC lub operatorzy obrabiarek w 
warsztatach, odpowiedzialni za tworzenie lub edytowanie 
programów NC, potrzebują profesjonalnego narzędzia, które jest 
zarówno szybkie, jak i elastyczne. 

CIMCO Edit to najpopularniejszy edytor NC na rynku. Ponad 80.000 
sprzedanych licencji w ostatnich latach stanowi potwierdzenie, 
iż CIMCO Edit jest podstawowym wyborem profesjonalnych 
programistów NC, oczekujących szerokiego wachlarza funkcji oraz 
niezawodności jak i oszczędności edycji i komunikacji.

CIMCO Edit oferuje kompleksowy zbiór narzędzi do edytowania, które 
spełniają wymagania współczesnych trendów w edycji programów NC.

Program CIMCO Edit nie posiada ograniczeń rozmiaru programu, oraz 
oferuje opcje dla kodu NC, takie jak numerowanie/renumerowanie linii, 
obsługa znaczących kodów i odnajdywanie zakresu XYZ. Posiada on 
również wiele podstawowych funkcji matematycznych, obrót, lustro, 
kompensację narzędzia i przesunięcie. CIMCO Edit oferuje wszelką 
funkcjonalność oczekiwaną od nowoczesnego edytora, między 
innymi edycję tekstu typu „przeciągnij i upuść”. Ponadto, CIMCO 
Edit jest narzędziem szeroko konfi gurowalnym i pozwalającym na 
dostosowywanie na potrzeby dowolnego istniejącego środowiska 
edycyjnego programów NC. 

Program CIMC Edit został odświeżony od każdej strony, od 
wielopanelowego układu zakładkowego do dynamicznych pasków 
narzędzi i menu. CIMCO Edit zawiera również nowe, wydajne funkcje, 
takie jak ulepszone narzędzie porównywania plików, przeprogramowany 
symulator grafi czny,
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Asystent NC czyni edytowanie kodu NC szybszym i łatwiejszym, niż 
kiedykolwiek. Wskaż dowolny kod M lub G, a Asystent NC zidentyfi kuje 
go, pozwalając na modyfi kację wartości przy pomocy interaktywnego 
interfejsu powiązanego z kodem NC. Wprowadź pożądane wartości w 
dowolnym rejestrze, a Asystent NC automatycznie zaktualizuje kod NC.

Narzędzie Asystenta NC pozwala na szybkie wprowadzenie i edycję 
złożonych cykli i czynności. CIMCO Edit posiada wbudowane cykle 
i makra dla najbardziej typowych zadań, takich jak start programu, 
stop programu i zmiana narzędzia. Możliwe jest również zapisanie 
lub stworzenie własnych cykli i makr dla najczęściej powtarzanych 
czynności.

CIMCO Edit posiada szybkie i w pełni konfi gurowalne narzędzie 
porównywania plików, pozwalając użytkownikowi na szybkie wykrywanie 
zmian w programach NC. Narzędzie to identyfi kuje zmienione i usunięte 
/ wprowadzone linie, ignorując nieistotne zmiany formatowe, takie jak 
renumeracja bloków czy ilość spacji. Różnice są wyświetlane w trybie jednej 
linii, trybie wszystkich różnic, lub umieszczane po dwóch stronach ekranu 
w celu szerszej analizy

Grafi czny symulator frezowania 3D / toczenia 2D obsługuje symulację 
krokową, płynną oraz wsteczną kodu NC programów 3-osiowego frezowania 
i 2-osiowego toczenia. Po edycji programu NC, aktualizacja automatycznie 
uwzględniana jest w symulacji. Program posiada również narzędzia do 
dynamicznego powiększania, przesuwania i obrotu widoku oraz funkcje 
pomiarowe. CIMCO Edit wspiera symulację bryłową z równoczesnym 
wykrywaniem kolizji oprawki i podcięć.

CIMCO Edit posiada podstawową funkcjonalność DNC, umożliwiającą 
niezawodną komunikację RS-232 z różnymi sterownikami CNC. 
Wykorzystując pełną funkcjonalność DNC możliwa jest obsługa wysyłania 
i odbierania programów NC dla wielu maszyn jednocześnie z poziomu 
CIMCO Edit.

CIMCO CNC-Calc to w pełni funkcjonalne rozwiązanie CAD 2D działające 
wewnątrz CIMCO Edit. Dodatek ten pozwala na rozwiązywanie zadań o 
złożonej geometrii 2D. Użytkownik może szkicować lub importować pliki 2D 
(DXF), określać obróbki cięcia, dojścia/wyjścia i inne zmienne ścieżki, oraz 
szybko generować kod NC w standardzie ISO, lub innych.
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