
The CAM Force

We push machining to the limit
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Volker Nesenhöner, 
CEO da OPEN MIND Technologies AG

“OPEN MIND não é  
apenas o nosso nome, 
mas a nossa atitude.”
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Pioneira

Libertando o potencial

Em meados dos anos 90 do século XX, muitas áreas de produção perceberam  

que embora tivessem máquinas de 5 eixos poderosas, elas simplesmente não 

conseguiam explorar todas as capacidades da máquina com sistemas de CAM 

convencionais. Foi essa situação que motivou os fundadores especializados  

em tecnologia da OPEN MIND a desenvolver funcionalidades CAM únicas. Desde  

aí, a empresa cresceu e se transformou em um desenvolvedor líder na área de 

software e pós-processadores CAD/CAM para a projeção e fabricação de peças  

e moldes complexos.

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 esportes motorizados, indústria aeroespacial, 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. 

Tinha que começar em algum lado.
O início da OPEN MIND.



Levamos a usinagem ao limite
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Segredos do sucesso

Forte foco em CAM

Três letras mágicas nos fazem avançar: CAM. CAM é e sempre será a nossa principal 

prioridade. Como resultado, decidimos conscientemente nos focar exclusivamente 

em CAM/CAD. Nosso objetivo é nada menos que o desenvolvimento de um sistema 

CAM/CAD líder a nível mundial para a programação de máquinas CNC: hyperMILL®.   

CAM ‘Made in Germany’

A essência do hyperMILL® não se baseia somente na distribuição precisa de bits, 

bytes e estruturas lógicas. A paixão e especialização dos nossos matemáticos, 

especialistas em CNC e TI provenientes da Alemanha é apenas um dos segredos do 

nosso sucesso. Além disso, estamos crescendo organicamente e não por meio de 

aquisições. Queremos ser os melhores, e não os maiores.

Definindo as novas tendências nas inovações de CAM

O nosso forte foco em tópicos de CAM aliado a uma mente aberta a novas tecno-

logias resultaram na definição de nnovas tendências nas inovações de CAM, que 

possibilitam alcançar os objetivos de qualidade, prazos e custos. Para esse fim, a 

OPENMIND trabalha em aliança técnica junto com renomados provedores de siste-

mas CAD, fabricantes de máquinas, ferramentas e controladores.

O que distingue a OPEN MIND?



Sete razões para escolher  
o hyperMILL®:
1 2 3
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     Investimento preparado para o futuro       Máximo desempenho       Excelente operabilidade  
     Processos eficientes e confiáveis       Fluxo de trabalho otimizado       Qualidade magnífica  
     Automatização total

Dr. Josef Koch, Diretor Técnico da OPEN MIND Technologies AG  

“Procuramos e definimos 
estratégias únicas para uma 

usinagem eficiente.”
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Vantagem  
competitiva

Estratégias CAM únicas fáceis de operar

Muitas pessoas inicialmente conectam o hyperMILL® com estratégias CAM de 5 eixos 

únicas. Isso pode ser atribuído ao nosso sucesso enquanto pioneiros de 5 eixos. 

Todavia, nosso sucesso atual no mercado é resultado da nossa capacidade de ofe-

recer uma solução CAM completa e modular para processos 2D, 3D, 5 eixos, HSC/

HPC e de torneamento, bem como aplicações especiais. Cada estratégia é única e 

fácil de operar. 

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 perfeitamente às máquinas.  –  

We push  machining to the limit.

Mais automações

Já é possível programar automaticamente furos, cavidades e famílias de peças. 

Além de grandes economias de tempo, as empresas também se beneficiam de 

fluxos de trabalho de processo estabelecidos e padronizados – boas práticas que 

podem ser reproduzidas.

CAD para CAM

Os programadores CAM usam sistemas CAD de maneira diferente da maioria dos 

engenheiros e designers. Por esse motivo, o hyperCAD®-S da OPEN MIND foi criado 

especificamente para satisfazer as exigências dos usuários CAM. 

O que transforma um sistema CAM  
em um hyperMILL®?



Hoje, é uma tarefa de 3 eixos.  
Amanhã, talvez 5? – Nunca se sabe.
O hyperMILL® da OPEN MIND irá ajudar você a  
melhorar o desempenho operacional, tanto do ponto  
de vista tecnológico como do financeiro.
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Segurança

Processos mais seguros

A segurança não pode ser vista. Por isso, providenciamos toda a segurança: Os 

dados são transferidos de forma segura e confiável e preparados especificamente 

para CAM. As entradas seguras durante os processos de programação e de fabrica-

ção sem colisões garantem segurança ao usuário quando ele inicia o programa da 

máquina, mesmo até durante a configuração.

Mais do que a simples segurança do investimento

O hyperMILL® garante mais do que apenas a segurança do investimento e integra-

ção contínua na estrutura de TI da empresa. Ele proporciona a você conforto no 

conhecimento que pode também fabricar os componentes e ferramentas exigidos 

na máquina. O sistema CAM não faz uma distinção entre aplicações de fabricação 

fáceis e desafiadoras. 

Garantindo uma vantagem competitiva

O hyperMILL® também oferece uma vantagem competitiva aos nossos clientes. Ele 

permite reduzir significativamente os tempos de programação e usinagem, aumen-

tando ao mesmo tempo a qualidade e resultados. Tudo isso tem um efeito muito 

positivo nos custos de fabricação.

Sinta-se seguro sabendo  
que o hyperMILL® está instalado
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O nosso  
compromisso

Soluções perfeitas

A OPEN MIND oferece soluções e serviços CAM que se adaptam perfeitamente às 

necessidades do cliente, cumprindo simultaneamente os requisitos mais rigorosos. 

Os clientes confiam na obtenção do melhor das suas máquinas, de forma simples 

e rápida. A nossa tecnologia transporta imediatamente os novos clientes para o 

futuro.

Os resultados falam por si

Os nossos clientes estão muito impressionados com os resultados que o hyperMILL® 

proporciona ao usinar um componente programado. As superfícies e bordas  

são visivelmente mais suaves e mais limpas. Em suma, isso é usinagem de alta 

 precisão. É possível processar áreas de difícil acesso com segurança. Não somos  

os únicos a ficar impressionados. Programadores e operadores de máquina por  

todo o mundo estão impressionados também.

Muito confiável em operação em contínuo

A OPEN MIND é um fabricante CAM responsável. Todas as funcionalidades são 

 amplamente testadas individualmente e em interação complexa com outras funcio-

nalidades e sistemas alinhadas de forma otimizada entre si. Por essa  

razão, a nossa solução CAM permite aos usuários trabalhar com um grau elevado  

de confiabilidade e precisão.

Os especialistas confiam  
na qualidade da nossa marca



Perfeito. Preciso. Programando.

As nossas marcas são atrativas  
e garantem os níveis mais elevados  

de satisfação do cliente.
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O futuro

Um sentido de responsabilidade pela competitividade

Manter a competitividade a longo prazo é um grande desafio. Por isso, é necessário 

ajustar constantemente a tecnologia CAM/CAD a novos requisitos do mercado.  

A OPEN MIND demonstrou ter um espírito pioneiro e inovador desde o início, reve-

lando a sua abertura a novos tópicos. 

Abertura à inovação

Os especialistas da OPEN MIND buscam o diálogo, reúnem informações e expandem 

sua base de experiências através do contato com muitos fabricantes e outros parti-

cipantes do mercado. Eles pesquisam, examinam, avaliam e, sempre que possível, 

implementam com sucesso novas tecnologias e tendências para uma usinagem 

bem-sucedida. Isso possibilita o desenvolvimento de estratégias para tipos inova-

dores de ferramentas para operações de acabamento e procedimentos especiais 

para programação de novas tecnologias, tais como fabricação de aditivos. 

Inovações à sua disposição

A OPEN MIND oferece aos seus clientes um acordo de manutenção que disponibiliza 

versões de software atualizadas, juntamente com várias inovações, cortadores e 

melhorias.

Atualização constante

Bola Puzzle  
no YouTube
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Serviço

Presença global: A vantagem de jogar em casa

O hyperMILL® é muito procurado em todos os principais mercados CAM na Europa, 

Ásia e América. Por essa razão, a OPEN MIND recruta suas equipes para as filiais 

locais no país respectivo. Todos os funcionários do serviço têm experiência no setor 

de Máquinas e ferramentas e recebem treinamento contínuo no local e na sede na 

Alemanha. O mesmo se aplica a países onde a OPEN MIND está representada por 

parceiros. Dessa forma, conseguimos adaptar nossa abordagem a características 

nacionais, proporcionar serviços de consultoria valiosos e oferecer apoio confiável.

Parceiros peritos de contato

Os clientes que escolhem o hyperMILL®, um dos sistemas CAM mais modernos e po-

derosos do mundo, esperam também um serviço perfeito. Atendemos as demandas 

mais elevadas. Os nossos funcionários da área de suporte estão bem preparados e 

certificados, graças a programas de treinamento adequados. Os nossos parceiros 

de contato competentes e cordiais estão disponíveis para responder a qualquer 

questão sobre a solução CAM de fácil aprendizado. Eles desenvolvem soluções e 

oferecem ideias valiosas aos seus funcionários o mais rápido possível.

Falamos a linguagem dos 
usuários por todo o mundo.



Sede

Subsidiária

Filial 

Parceiros comerciais

Sede em Wessling 
AlemanhaBoston 

Massachusetts

Valência 
Espanha

Bicester 
Reino Unido

São Paulo 
Brasil

Estrasburgo 
França

Wängi 
Suíça

Rho 
Itália
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Moscou 
Rússia

Bangalore 
Índia

Cingapura 
Ásia

Xangai 
China

Chungli City 
Taiwan

Tóquio 
Japão

Hanôver

Übersee

HerzogenaurachLudwigsburg

Lahr

Füssen

Wessling perto 
de Munique

Dortmund



As seguintes empresas utilizam o software CAM 
hyperMILL® da OPEN MIND: 
Adidas AG | Aeronamic | Alessi | AVIC HAIG | Benozzi | Borg Warner | Bosch | Braun | Chopard | Continental AG | Daishin |  
Dallara | Dentaurum | DESY | DLR | DMG Mori Seiki | DOCOL | ESO | Faurecia | Federal-Mogul | Festo | Fresenius | Gerresheimer |  
GKN Aerospace | Glashütte | GL Precision | Goodyear | Grupo Bocar | Hermle | Honda Engineering | Hoerbiger Gruppe |  
HPE COXA | Hyundai Motorsport | IHI | Kalyani Technologies | KHI (Kawasaki Heavy Industry) | Krumpholz | Liebherr | Linde AG |  
Lufthansa Technik AG | LuK | Magna Corporation | Mahle | Marchesini Group | Max-Planck-Institut | MECCANICA GN | MHI |  
MTU Friedrichshafen | NWS | Nobel Biocare | Ottobock | Paul Scherrer Institut | Perm Engine Company | Phoenix Contact | Polygona | 
Plansee Group | PP Polesie JV | PSA Peugeot Citroën | Rehau AG + Co | Roche Diagnostics GmbH | Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG |  
SAINT-GOBAIN SEVA | SBW Group | Schaeffler | SGL Group | Siemens Power Generation | Sick AG | STAM | Starrag Group | Sumitomo | 
Swarovski | Under Armour | Veca | Volat | Volvo | VW | Webasto | Weber Manufacturing | WEFA | Wolpert | Xycarb Ceramics



www.openmind-tech.com ©
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