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S více než 30.000 instalacemi a 22 roky přítomnosti na 
celosvětovém trhu je PEPS jedním z předních 

CAD/CAM systémů.

Nepřetržitý vývoj systému pokračuje v úzké spolupráci 
se známými výrobci strojů a řídících systémů.

Proto je PEPS CAD/CAM SYSTEM bezpečný a jistý základ 
pro Vaše investice.

2,5D Frézování 3D Frézování 
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Externí 
NC-programování
postavené na PC

PEPS je objektově orientovaný CAD/CAM systém pro externí 
programování obráběcích strojů. Pro jeho běh stačí standardní PC 

s operačním systémem Windows.

CAD/CAM systém založený na jádru Parasolid se úspěšně používá při 
výrobě nástrojů, forem, ve strojírenství, zpracování plechů  a obrábění 

dřeva.

Díky uživatelsky přívětivému rozhraní založenému na systému Windows 
a intuitivnímu ovládání umožňuje PEPS svému uživateli produktivní a 

úspěšnou práci již po extrémně krátkém zapracování. 

CAD data importuje PEPS ze všech 2D a 3D CAD systémů v mnoha 
rozdílných formátech. Užitím inteligentních postprocesorů je převádí do 

strojních příkazů včetně zohlednění specifi ckých strojních cyklů a generuje 
bezchybné NC programy.

K racionalizaci v oblasti tvorby NC Programů nabízí PEPS řadu modulů. 
Díky své schopnosti přebírání 3D informace (Feature) 

z CAD systémů a díky vysokému stupni automatizace umožňuje ve velmi 
krátké době řešit komplexní úlohy. 

Drátové řezání Soustružení Obrábění plechů Přídavné moduly
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Výpočet řezů a projekcí

Projekce do referenční a 
pomocné roviny

PEPS 
CAD rozhraní 

● DXF, DWG, IGES, HP-MI, VDAFS, STEP, XMT, SAT, 
 STL, ProE, Catia Verze 4, Catia Verze 5, 
 Unigraphics, Solid Works, Inventor, IronCAD a 
 Solid Edge

CAD modul
PEPS CAD modul je základ pro všechny ostatní spolupracující 
moduly. Nabízí na základě 2D dat rozsáhlé CAD funkce k tvorbě 
geometrie, ke konverzi geometrie, k manipulaci s geometrií, 
k úpravě geometrie a k výpočtu geometrie.

Obzvlášť pozoruhodnou předností PEPSu je jeho makrojazyk, 
který uživateli umožňuje realizaci specifi ckých dodatkových 
funkcí jako je tvorba vlastních parametrizovaných programů.

● 3D modul SolidCut CAD založený na jádru Parasolid
● Využití Open GL
● Technika vrstev
● Manipulace se sestavami
● Rendering
● Kótování/Texty
● Makrojazyk
● Inteligentní kurzor
● Kontextová nápověda včetně videa

2,5D Frézování 3D Frézování 

Sheet body

Pos./Neg. forma jako těleso

Tečné prodloužení

NURBS plochy
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3D analýza obrobku

PEPS SolidCut CAD

Budoucnost patří tvorbě NC programů na základě 3D 
objemových dat. Camtek speciálně pro tuto oblast  vyvinul PEPS 
Modul SolidCut CAD založený na jádru Parasolid. SolidCut CAD 
je 3D CAD báze pro všechny moduly.

PEPS SolidCut CAD je hybridní modelář. Geometrii ploch a 
těles lze v SolidCut CAD tvořit, načíst, modifi kovat, vzájemně 
kombinovat a odvozovat. 

Objektově orientovaný modul disponuje řadou logicky
vystavěných operací, využitím funkcí OpenGL, realistickým
zobrazením stínovaného modelu, drátového modelu nebo
kombinací obou variant zobrazení.

Konstrukce těles
● Tvorba základních těles jako kvádr, válec, koule, hranol a 

prstenec
● Tvorba těles libovolné geometrie tažením, rotací a tažením 

podél vodících křivek
● Booleovské operace jako sjednocení, rozdíl a průnik
● Výpočet stěn, posunutých ploch, pozitivů/negativů, zvětšení/

zmenšení
● Výpočet dělících ploch forem, zkosení a vystupujících ploch s 

automatickým prodloužením
● Konstantní a proměnné zaoblení a sražení hran, rohů, koutů

● Transformace, zrcadlení, kopírování a změna měřítka
● Konvertování ploch do těles a těles do ploch
● Oprava a automatické uzavření otvorů
● Prodloužení těles
● Výpočet hraničních křivek, 2D a 3D projekce jakož i odvození 

drátových modelů
● Výpočet křivek řezu a geometrií vzniklých rotací
● Výpočet vlastností těles (délka, poloměr, těžiště, hmota)

Konstrukce NURBS ploch

● Tvorba volných ploch jako např. rotačních ploch, sítí křivek
● Vnitřní/vnější vyvážení
● Zaoblení ploch
● Posunuté plochy
● Prodloužení, ořezání a proměny ploch a křivek

Drátové řezání Soustružení Obrábění plechů Přídavné moduly
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Obrábění více stejných dílů

2,5D hrubování zbytkového materiálu

PEPS 
2,5D Frézování 

Velkou částí výrobních úloh v oblasti frézování, vrtání a 
souřadnicového broušení jsou 2,5D úlohy. PEPS dává 
k dispozici speciálně pro tuto oblast použití modul 2,5D frézování. 
Ve spojení s 3D CAD modulem PEPS SolidCut CAD může být 
prováděno 2,5D obrábění také přímo na základě 3D dat jako 
ploch a těles. 
Modulární struktura modulu Frézování (2,5D frézování, frézování 
založené na vlastnostech objektů (Feature), obrábění z více 
stran a 3D frézování) umožňuje plynulé přizpůsobení spektru 
obráběných dílů.
Komfortní pracovní rutiny, přehledný výběr strojních cyklů jakož 
i integrovaná simulace s aktualizací polotovaru a kontrolou kolizí 
zaručují krátký čas programování a vysokou provozní jistotu.
Díky přizpůsobení schopnostem řídícího systému každého 
obráběcího stroje produkuje krátké, přehledné a okamžitě 
spustitelné NC programy.

● Přebírání vlastností (Feature) z CAD systémů
● Obrábění na 3D plochách a tělesech (volitelné)
● Zaoblení dráhy frézy (HSC obrábění)
● Fotorealistická simulace včetně nástroje, držáku a upínačů
● Seznam operací (objektově orientovaný strom vlastností 

(Feature))
● Vícenásobné obrábění
● Opakování kompletní programové sekvence
● Automatická tvorba podprogramů
● Automatická tvorba grafi ckého seřizovacího listu
● Řízení manipulátorů
● Automatický výpočet času
● Databáze nástrojů s uložitelným osazením zásobníku nástrojů 

a seznamem nástrojů

2,5D Frézování – strategie hrubování
● Optimalizované frézování rovin
● Frézování kapes, otevřených nebo uzavřených s libovolným 

počtem ostrovů a radiálním přísuvem přes 90 %
● Výpočet  úkosu, případně libovolného profi lu, se zaoblením 

nahoře i na dně, na kapsách i ostrovech
● Zavrtání speciálních fréz
● Zavrtání po spirále nebo kývavé
● Hrubování zbytků materiálu také na základě 2D dat
● Volba typu hran při frézování ostrovů a kapes
● Trochoidní frézování
● Přísuv vně materiálu (otevřené kapsy)
● Překrytí při najetí a vyjetí

2,5D Frézování 3D Frézování 
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2,5D frézování navinutí

2,5D frézování navinutí

pro HSC správně zaoblené dráhy nástroje

pro HSC správně zaoblené dráhy nástroje

pro HSC správně zaoblené dráhy nástroje

2,5D frézování – strategie 
dokončování
● HSC obrábění (permanentní přistavení v ose Z)
● Dokončování kontury s optimalizovaným najetím a vyjetím, 
 s nebo bez korekce poloměru nástroje
● Výpočet úkosu, poloměru nahoře a na dně, případně 

libovolného profi lu
● Automatické obrobení zbytků (hrubování a dokončování)
● Frézování zkosení hran
● Frézování s projekcí na kouli, válec nebo na šikmou rovinu
● Volné frézování a najíždění
● Frézování pravidelných ploch
● Gravírování různých druhů písma (TrueType fonty) lineární, 

kruhové, vystouplé nebo utopené, včetně vybrání rohů
● Změna technologie během obrábění kontury
● Kyvadlové obrábění (souběžně, protipohybem)

PEPS 
2,5D Frézování 

Drátové řezání Soustružení Obrábění plechů Přídavné moduly



2,5D Fräsen 3D Fräsen

8

Frézování spirálové drážky

Dialogové okno vrtání 

Věžové upínání

PEPS 
2,5D Frézování

2,5D frézování a vrtání 
se strojními cykly
● Cyklus kruhová kapsa
● Cyklus obdélníková kapsa
● Cyklus frézování drážek
● Cyklus vrtání a vrtání hlubokých děr
● Cyklus vrtání sražení
● Cyklus řezání závitů
● Cyklus frézování vnitřních závitů
● Cyklus frézování vnějších závitů 
● Cyklus frézování díry
● Cyklus vystružování 
● Cyklus pro vyvrtávací tyč
● Technika podprogramů
● Posunutí nulového bodu
● Zvláštní cykly specifi cké pro konkrétní stroje (volitelné)

2,5D frézování – obrábění z více stran
● Jednoduché programování  pro obráběcí stroje se 4. a 5. osou
● Věžové upínání
● Výpočet posunutí nulového bodu
● Výstup jako strojní cyklus (závislé na řídícím systému)
● Tvorba navinutí na základě 3D dat (ve spojení se SolidCut 

CAD) 
● Obrábění a simulace rotující osy 

2,5D Frézování 3D Frézování 
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 MILL-Expert Feature

3D nastavení nulového bodu na tělesech
5-osé obrábění z více stran

Souřadnicové broušení

MILL-Expert a 
Souřadnicové 
broušení 

2,5D frézování - MILL-Expert
● Obrábění s automatickou optimalizací dráhy nástroje založené 

na vlastnostech (Features)
● Uživatelem volně defi novatelné vlastnosti  frézování a vrtání 

(Features)
● Optimalizace výměny nástroje zohledňující nulový bod
 (ve spojení s obráběním z více stran a MILL-Expert)
● Přebírání vlastností (Features) z CAD systémů

Souřadnicové broušení 
a broušení profilů
● Cykly souřadnicového  broušení vyvrtaných otvorů
● Posunutí nulového bodu
● Vícenásobné upnutí
● Broušení kontur s automatickým výpočtem pozic C osy
● Broušení kontur s automatickým výpočtem velikosti posuvu
● Přípravek na broušení drážek včetně automatického výpočtu 

bezkolizního najíždění v C ose a 3D simulace 
(ve spojení se SolidCut CAD) 

Drátové řezání Soustružení Obrábění plechů Přídavné moduly
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3D HSC hrubování zbytkového materiál

PEPS SolidCut 
Frézování 3D

Modul PEPS SolidCut Frézování 3D nabízí rozsáhlé strategie 
obrábění. Nezávisle na komplexnosti obráběných dílů vypočítá 
SolidCut Frézování 3D plně automaticky všechny dráhy nástroje. 
SolidCut Frézování 3D se vyznačuje krátkými časy výpočtů, 
optimálními strategiemi HSC obrábění a eliminací drah 
naprázdno.
Podrobná dokumentace a na praxi založené školení uživatelů 
zaručují, že SolidCut Frézování 3D může být produktivně 
používáno již po třídenním obeznámení.

Uživatelské prostředí
● Komfortní ovládání systému a rychlý přístup ke všem pro 

obrábění důležitým datům přes plně integrovaný manažer 
operací

● Jednotné pracovní dialogy zaručují bezproblémové a rychlé 
ovládání systému

● Výpočet pracovních drah následuje volitelně pro sekvenci, 
pro aktivní vstupní masku, nebo pro defi nici více operací 
kombinovaně

Hrubování
● Osově paralelní hrubování se zcela automaticky vypočítaným 

úhlem frézovací dráhy k obráběné rovině, vztaženým na délku 
obráběné dráhy, nebo s ruční defi nicí úhlu

● Hrubování s posunutím s optimalizovanou tvorbou posunutí a 
zcela automatickou minimalizací drah naprázdno

● Urovnání frézovací dráhy při stranovém přísuvu větším 
než 50 %

● HSC rutiny s vyhlazenými obráběcími a spojovacími dráhami
● HSC zavrtávací rutiny

Hrubování zbytkového materiálu
● Automatický výpočet a obrobení všech oblastí se zbytkovým 

materiálem na základě referenční operace, nebo na základě 
zbytkového materiálu

● Redukce schodů po hrubovacích operacích a kompletní  
obrobení všech předtím nedosažených oblastí

3D HSC souběžné dokončování 

3D Z-roviny - dokončování
3D dokončování obrobení zbytkového 

mate
riá

lu

2,5D Frézování 3D Frézování 
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Vyhlazení drah nástroje pro HSC

Dokončování
● Osově paralelní dokončování jedno- a obousměrně 
 s předdefi novaným úhlem frézovací dráhy
● Dokončování rovin s přísuvem na hloubku omezeným 

oblastmi závislými na sklonu
● Spirálové a radiální dokončování uvnitř předdefi novaných 

hraničních kontur
● Dokončení kontur vzniklých projekcí kontur a nápisů na volné 

plochy
● Automatický výpočet ohraničení obráběných oblastí 
 k frézování styčných bodů
● HSC strategie pro nájezdy a výjezdy a pro spojovací dráhy
● Automatické rozpoznání plochých a strmých oblastí

Dokončování zbytkového materiálu
● Rychlé a úplné rozpoznání všech oblastí se zbytkovým 

materiálem
● Obrobení oblastí se zbytkovým materiálem plně 

automatickými obráběcími rutinami
● Obrobení žlábků
● Obrobení podélně nebo příčně ke geometrii zbytku materiálu
● Kombinované obrábění plochých a strmých oblastí 
 s rozdílnou nebo jednotnou strategií obrábění
● Rozlišování plochých a strmých oblastí se zbytkovým 

materiálem
● Diferenciace nebo přesah obráběných oblastí

Nájezdy/výjezdy a spojovací dráhy
● Obecné řízení všech nájezdů a výjezdů a spojovacích drah 

vně a uvnitř materiálu
● Redukce všech zbytečných drah a zpětných pohybů pro 

minimalizaci drah rychloposuvem
● Obecné HSC dráhy nástroje zaručují optimální povrchy na 

obrobku při maximální rychlosti posuvu

Simulace
● Plně integrovaná 3D simulace objemových těles s indikací 

zbytkového materiálu a porovnáním požadovaných a 
skutečných hodnot

● Kontrola kolizí nástroje, držáku a upínek
● Defi nice libovolné roviny řezu
● Rychlá simulace Rapid Cut, zobrazení obrobeného polotovaru 

během několika málo sekund

PEPS SolidCut 
Frézování 3D

3D dokončování obrobení zbytkového 
mate

riá
lu

Drátové řezání Soustružení Obrábění plechů Přídavné moduly
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Databáze nástrojů frézování Databáze nástrojů soustružení

Databáze nástrojů

Databáze nástrojů PEPS je řešením pro Vaši správu nástrojů. 
Je standardně obsažena v modulech Frézování 2,5D, SolidCut 
Frézování 3D a Soustružení.
Nabízí nejen možnost spravovat všechna podstatná data nástrojů, 
ale i pružná rozhraní k existujícím databázím (např. Walter-TDM, 
WINTOOL atd.).
Je kladen velký důraz na pružnost databáze. 

Frézování:
● Geometrie nástroje: frézy válcové, prstencové, kulové a 

kuželové; frézy pro T-drážky, soudečkové frézy a úhlové frézy, 
zvláštní nástroje a vrtáky

● Geometrie držáku: upínací kleště velké a malé, upínací trny, 
vrtací pouzdra, morse kužele, volně defi nované

● ID číslo
● Výpočet parametrů řezu závislý na materiálu
● Automatická aktualizace při změně nástroje

Soustružení:
● ISO nástroje
● Vrtáky
● Zvláštní nástroje
● ID číslo
● Výpočet parametrů řezu závislý na materiálu
● Automatická aktualizace při změně nástroje

2,5D Frézování 3D Frézování 
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Evolventní ozubení

Modul pro soustružnické nože

PEPS přídavné 
moduly

PEPS modul pro ozubená kola
Data potřebná pro výpočet evolventy se zadávají v dialogovém 
okně.
Vložením posunutí profi lu, míry přes válečky nebo míry přes zuby, 
jakož i poloměru hlavové a patní kružnice, může být evolventa 
kdykoli změněna.
Modul ozubení poskytuje všechny důležité míry pro výrobu a 
měření ozubeného kola.

PEPS QUICK-SCAN

QUICK-SCAN je softwarový modul pro skenování neokótovaných 
výkresů, skic nebo vzorků stolním skenerem, fotoskenerem nebo 
videokamerou.

● Skenování stolním skenerem
● Skenování videokamerou nebo fotoskenerem
● Výběr kontur
● Automatické zřetězení kontur
● Defi nice přímek a kružnic 

závislá na toleranci
● Automatická tvorba tečných 

přechodů
● Editace prvků kontury s 

původní konturou na pozadí
● Výstup ve formátu DXF k 

dalšímu zpracování 
 v PEPSu

PEPS Soustružnické tvarové nože

Vypočítá geometrii tvarových břitů potřebnou pro drátové řezání 
v závislosti na zadaných úhlech břitu. Vstupy se zadávají ve 
vysvětlujícím dialogovém okně.

PEPS modul pro vačky

Modul PEPS pro práci s vačkami nabízí obsáhlé výpočty 
geometrie k vytvoření řídících křivek pro drátové řezání,  
frézování nebo souřadnicové broušení.

PEPS zvláštní makra 

● Zabezpečení vypadávajících částí válcových a úkosových 
matric pro drátové řezání

● Manipulace s poloměry pro drátové řezání
● Obrábění částí kontur pro drátové řezání
● Výpočet bodů křivky
● Obrábění 3D spirálových drážek pro modul soustružení
● 3D talířová pera pro Modul SolidCut 3D Frézování
● Korekce úbytku hmoty
● Navinutí geometrie na kužel

2,5D Frézování 3D Frézování 
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Frézování Soustružení
Drátové 
řezání Děrování

Řezání 
laserem

DNC systém pro Windows

Bezpečný přenos dat včetně režimu doplňování dat  mezi PC a 
obráběcím strojem.

NC programy jsou vyžádány NC strojem z PC bez dodatečných 
vstupů do PC.

● Přenos NC programů přes intranet
● Sériový přenos NC programů optickým kabelem
● Radiový přenos NC programů
● Až 32 NC strojů na jediném PC pracovišti
● Integrace do libovolných sítí
● Simulace děrné pásky
● Protokoly ke komfortnímu spojení (např. Heidenhain, Deckel, 

Maho, Mazak, AGIE, CHARMILLES) 
● Přímé vyvolání NC programu z CNC řízení
● Podpora standardních a inteligentních rozhraní

DNC systém

Drátové řezání Soustružení Obrábění plechů Přídavné moduly
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Správa NC programů s prohlížečem těles

CAMMAN 3.5

Správa NC programů
a výkresů

Komfortní systém na správu NC programů a geometrických dat 
včetně správy verzí a DNC.

Správa NC programů CAMMAN usnadňuje přístup k existujícím 
datům a umožňuje zadávání velkého množství dodatkových 
informací jako například číslo výkresu, číslo zakázky, číslo 
projektu, zákazník, komentář, datum, programátor, stroj a 
uvolnění programu.

Výběr souborů je podporován integrovaným grafi ckým 
prohlížečem.
Díky správě programů sdílí centrální databázi jak programátor tak 
i obsluha stroje. Vyloučí se tak možnost záměny a zdroje chyb.

CAMMAN je založen na MS ACCESS, což zaručuje uživateli 
dlouhodobou  bezpečnost, know-how a to, že lze realizovat 
individuální přizpůsobení datových struktur jednoduše a 
s nízkými náklady.

JOBMAN 3.5

Správa zakázek ve spojení 
s automatickým rozmisťováním

Správa zakázek JOBMAN vytváří plně automaticky rozmístěné 
zakázky. Díly ze stejného materiálu a stejné síly JOBMAN vybírá 
a předává modulu Random Shape Nesting.

Díly ke zpracování jsou automaticky vybírány z různých zakázek  
a optimálně umísťovány na plechovou tabuli.

Správa zakázek JOBMAN zajišťuje, že všechny díly jedné 
zakázky budou vyrobeny ze správného materiálu a že žádný díl 
nebude opomenut.

Rozhraní k PPS systémům

Pro CAMMAN a JOBMAN jsou volitelně k dispozici rozhraní ke 
všem PPS systémům jako SAP, Schubert, atd..

2,5D Frézování 3D Frézování 
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Servis/Podpora

Internetová podpora a 
předvádění systému

Uživatelé PEPSu  mohou přes absolutně bezpečné internetové 
spojení vidět obrazovku našeho spolupracovníka technické 
podpory a současně s ním telefonovat.

Spojení je možné v obou směrech. 

Uživatel PEPSu může při změně směru pohledu ukázat svůj 
postup také zaměstnanci Camteku.

Příčiny chyby tak mohou být rychle zjištěny a neprodleně 
napraveny.

Přes internetové spojení je také možné systém předvádět.

Rádi s Vámi dohodneme termín prezentace.

Školení/Služby

Zvláštní důraz klademe na vzdělání 
uživatelů systému

V našich školicích střediscích nebo na místě školitelé s 
praktickými zkušenostmi vypracovávají podklady pro školení 
jednotlivých PEPS modulů na základě prakticky orientovaných 
příkladů použití.

Uvolněná atmosféra školení, cvičné příklady orientované na 
praxi a individuální přístup ke každému jednotlivému účastníkovi 
školení přispějí k tomu, že PEPS může být produktivně nasazen  
po jednom týdnu školení.

Naše termíny školení najdete na internetu na adrese 
www.PEPS.de 

Zvláštní služby
● Obeznámení se systémem na místě
● Bezplatná telefonní podpora
● Bezplatná E-mailová podpora
● Bezplatný servis (stahování)
● Bezplatné systémové konzultace
● Síťové instalace
● DNC instalace
● skenování obrázků

Drátové řezání Soustružení Obrábění plechů Přídavné moduly



VERSION CZ 0605

Admin
Blaha Technologies GmbH                                         Blaha Technologies GmbH (CZ)Englmeierstr. 4                                                            nám.Brí. Capku 1128/1D-94034 Passau, BRD                                                CZ-370 07 Ceské Budejovice 7Tel.: +49 (0)851 490 65 84                                          Tel.: +420 386 466 283Fax: +49 (0)851 490 65 85                                          Fax: +420 386 466 283info@btt-online.de                                                       info@btt.czwww.btt-online.de                                                        www.btt.cz                                               od roku 1995 oficiální distributor CAD/CAM systému PEPS pro CZ / SK ...

Admin
Englmeierstr.

Admin
Technologies

Admin

Admin

Admin




