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Usinagem eficiente e confiável

O hyperMILL® é uma das soluções CAM mais poderosas do mundo para programação independen-

te da máquina e do controlador. O sistema oferece estratégias CAM extremamente inovadoras, 

 flexíveis e poderosas que permitem aos fabricantes atingirem objetivos de qualidade, tempo e 

custo de modo muito mais rápido, mesmo em peças desafiadoras. 

As superfícies e bordas são visivelmente mais suaves, limpas e precisas. Em suma, isso é usi-

nagem de alta precisão. Mesmo as áreas difíceis de alcançar podem ser usinadas em segurança 

graças à confiável função de prevenção de colisões. O hyperMILL® oferece aos usuários a seguran-

ça de saber que eles podem fabricar novos componentes de modo rápido e flexível.

2,5D 3D 5eixos Fresamento-
torneamento

Medição

Sete razões para
escolher o hyperMILL®:

1  Investimento para o futuro

2  Máximo desempenho

3  Fácil de usar

4  Processos eficientes e confiáveis

6  Excelente qualidade

7  Tudo pode ser automatizado 

5  Fluxo de trabalho otimizado



Usinagem 2,5D
A usinagem 2,5D do hyperMILL® é usada tipicamente para pro-
cessamento de placa em fabricação de moldes e ferramentas 
onde existem várias cavidades, níveis de plano, contornos e 
furação. Mecanismos inteligentes – que detectam cavidades 
e recursos de furação, por exemplo – aceleram ainda mais a 
programação. 

Usinagem 3D
O hyperMILL® oferece funções poderosas e precisas para fresa-
mento 3D. Ele permite que os usuários produzam superfícies de 
alta qualidade de modo rápido e confiável, mesmo com peças 
de trabalho complexas. Várias estratégias de desbaste e acaba-
mento garantem uma usinagem 3D eficiente.

Usinagem de 5eixos
A usinagem de 5eixos do hyperMILL® é ideal para trabalhar com 
geometrias desafiadoras, superfícies de forma livre e cavida-
des profundas. É significativamente mais eficiente que a tec-
nologia de 3eixos. O hyperMILL® oferece uma ampla gama de 
estratégias de 5eixos para desbaste e acabamento simultâneo 
e indexado, o que permite aos usuários produzir superfícies da 
melhor qualidade.

Aplicações especiais dos 5eixos
Com pacotes para impellers, blisks, lâminas de turbina, tubos 
e moldes de pneus, o hyperMILL® oferece soluções para usina-
gem completa de geometrias de peças complexas. Funções au-
tomatizadas inteligentes, estratégias de fresamento otimizadas 
e um fluxo de trabalho simples permitem até que usuários sem 
conhecimento especial programem ciclos com confiança e efe-
tividade.

Fresamento-torneamento 
Uma única solução CAM permite uma fácil programação de 
ciclos de fresamento e torneamento em uma configuração na 
máquina de fresar/tornear. O fresamento-torneamento está 
completamente integrado ao hyperMILL®. Isso permite que o 
banco de dados da ferramenta, o rastreamento de peças em 
bruto, a verificação de colisões e os pós-processadores sejam 
usados em conjunto para todas as operações de fresamento e 
torneamento.

Medição
O controle de qualidade do processo interno na máquina-fer-
ramenta CNC está se tornando cada vez mais importante. É por 
isso que o hyperMILL® também possui ciclos de medição que 
fornecem os dados de medição necessários no processo.

Estratégias CAM poderosas

TREINAMENTO
Conceito de
treinamento
abrangente



Banco de dados único
A integração facilita processos contínuos graças a um banco de 
dados unificado. Os sistemas CAD e CAM usam o mesmo mo-
delo de dados.

Programação 
Várias estratégias de usinagem estão disponíveis em uma única 
interface de usuário para programar ciclos CAM de modo rápido 
e confiável. Os usuários não precisam trocar entre dois ou mais 
programas, o que simplifica a operação, oferece mais facilidade 
de uso e garante uma programação com a melhor qualidade 
possível.

Automação
Os usuários podem programar furos, cavidades, variantes e fa-
mílias de peças de maneira automática e imediata usando o 
sofisticado reconhecimento de características do modelo e ma-
cro. A tecnologia de automação da OPEN MIND é uma das mais 
avançadas do mundo e preenche todos os requisitos. Nossos 
especialistas podem criar soluções sob medida – para automa-
tizar um processo completamente ou conectar um processo a 
uma interface API, por exemplo. 

Simulação
A precisa simulação de máquina e de remoção de material per-
mite que os usuários verifiquem os movimentos de ferramenta 
de modo rápido e dinâmico. O recurso de simulação de máquina 
no hyperMILL® permite que os usuários verifiquem se os proces-
sos estão seguros antes que o programa NC final seja criado.
Além disso, o hyperMILL® VIRTUAL Machining Center permite que 
os usuários criem uma simulação baseada no código NC. A veri-
ficação de colisões ocorre após cada execução do pós-processa-
dor – ou seja, diretamente no programa NC gerado – garantindo 
a máxima segurança do processo.

Usinagem
Programas de peças de alto desempenho e pós-processadores 
otimizados significam que o hyperMILL® garante processos se-
guros de fabricação. Graças a confiáveis prevenção e verificação 
de colisões, a usinagem de 5 eixos de componentes complexos 
é tão confiável quanto a usinagem de tarefas 3D.

Gerenciamento
Atualmente, é necessário que os dados do processo e do compo-
nente sejam administrados de modo central. O hyperMILL® preen-
che esse requisito ao fornecer interfaces para os principais siste-
mas de gerenciamento do ciclo de vida do produto: ENOVIA, 
Teamcenter e Windchill.

CONSULT ORIA
Consulta

individual com
especialistas

SUPORTE
Técnicos

especialistas em
todo o mundo

Processos mais seguros



Desempenho melhorado
Atualmente, a velocidade é mais importante do que nunca.  

O hyperMILL® MAXX Machining permite que você  

reduza significativamente os tempos de usinagem.

O pacote de desempenho hyperMILL® MAXX Machining 

 abrange três módulos separados para desbaste, acabamen-

to e furação altamente eficientes. Percursos de ferramenta 

 trocoidal garantem a remoção de material rapidamente. 

Estratégias inovadoras para fresa barril, também conhecidos 

como fresas de topo de segmento circular, permitem um aca-

bamento extremamente rápido com qualidades de superfícies 

equivalentes ou significativamente maiores. Ferramentas de 

fresamento com inclinação na direção do corte podem fazer 

cavidades de maneira rápida e fácil, mesmo em materiais que 

são difíceis de furar e sem a necessidade de um pré-furo.

Mais segurança durante a usinagem
É melhor prevenir do que remediar! É para isso que servem a 

verificação e prevenção de colisões automáticas. O hyperMILL® 

detecta colisões e oferece soluções poderosas para evitar 

colisões durante usinagens 2,5D, 3D e de 5 eixos. O ângulo 

da ferramenta livre de colisão é calculado automaticamente 

para a usinagem simultânea de 5 eixos. O usuário pode decidir 

a qual o eixo de rotação deve ser dada prioridade durante a 

prevenção de colisões, levando em consideração a cinemática 

da máquina.

Desbaste HPC

Acabamento

Furação

Simulação de máquina

Dr. Josef Koch, CTO da OPEN MIND Technologies AG

“Procuramos e definimos
estratégias únicas
para uma usinagem eficiente.”



À vontade em todos os setores

Não importa se você trabalha com componentes simples ou altamente complexos, o hyperMILL® permite que

você reduza significativamente seus tempos de programação e usinagem. Os resultados atendem os mais

exigentes requisitos dos nossos clientes quanto a precisão, confiabilidade, qualidade da superfície e tempo

de usinagem.

Estratégias CAM únicas fáceis de operar

O hyperMILL® é uma solução CAM modular e flexível para fresamento 2,5D, 3D e de 5eixos, bem como ope-

rações de fresamento-torneamento e usinagem como corte de alta velocidade (HSC) e corte de alto desem-

penho (HPC). As aplicações especiais para impellers, blisks, lâminas de turbina, tubos e pneus de fresamen-

to encerram o leque de funções disponíveis no hyperMILL®.

Pós-processadores otimizados

Poderosos até a saída do programa. Consideramos a tecnologia de pós-processador como uma das nossas 

principais competências. É por isso que desenvolvemos todos os pós-processadores e os adaptamos per-

feitamente às máquinas. WE PUSH MACHINING TO THE LIMIT.

Sucesso global 

Os nossos clientes vêm de todo o mundo e de diversos setores, incluindo engenharia, ferramentas, 

 prototipagem e fabricação de moldes, bem como os setores de Automobilismo, indústria aeroe spacial, 

indústria médica e relojoaria e joalheria, entre muitos outros. Os usuários apreciam as economias

de custos significativas e aumentos de eficiência, além dos excelentes resultados de usinagem.

hyperMILL® for SOLIDWORKS – o sistema completo
para programação CAM eficiente e confiável



A solução SOLIDWORKS 3D CAD permite que empresas de todos 

os setores e de todas as áreas de aplicação acelerem o desen-

volvimento da sua produção, reduzam os custos de produção e 

melhorem a qualidade do produto. A integração do hyperMILL® 

significa que os usuários do SOLIDWORKS também podem usar 

um dos sistemas CAM mais poderosos para programação inde-

pendente da máquina e do controlador durante a fabricação.

Funcionalidades
n  Integração direta com SOLIDWORKS

n  Associativamente vinculado a dados CAM  
e de geometria

n  Funciona no modo de peça única e modo  
de montagem

n  Um arquivo único para dados CAD e CAM

n  Detecção de funcionalidades de geometria

n  Fixações e suportes fáceis de encaixar  
no modo de montagem

n  “Gold Product” de longa duração

Integração CAD direta
O hyperMILL® foi certificado como “Gold 
 Product” pela Dassault Systèmes para o  
SOLIDWORKS e, portanto, cumpre os mais 
altos requisitos em relação a integração,  
credibilidade e facilidade de uso. Isso  
significa que as empresas podem integrar  
o hyperMILL® facilmente às suas cadeias  
de processo existentes.

Solução de janela única
O hyperMILL® é inicializado diretamente atra-
vés do botão hyperMILL® no SOLIDWORKS.  
Os usuários podem alternar livremente entre 
as guias CAD e CAM em qualquer estágio.

Funciona no modo de peça única  
e modo de montagem
O hyperMILL® permite que você 
trabalhe tanto no modo de peça única 
quanto no modo de montagem As 
fixações e os suportes são levados em 
consideração durante a verificação de 
colisões.

Tire proveito das funcionalidades  
de geometria 
A tecnologia de recursos do hyperMILL® 
permite que você use os recursos CAD 
existentes. Por exemplo, o reconheci-
mento automático de recursos permite 
que você detecte furos, roscas e cavi - 
dades em modelos sólidos e de face.



www.openmind-tech.com

OPEN MIND Technologies AG é representada  
mundialmente com suas subsidiárias e através  
de parceiros competentes, e é membro do grupo 
tecnológico Mensch und Maschine, www.mum.de
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