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RADAN
Den fullständiga CAD/CAM lösningen för plåtindustrin

RADAN är den fullständiga
CAD/CAM lösningen för
plåtindustrin
Vår styrka är att tillhandahålla innovativa lösningar som ger er mjukvaruapplikationer för konstruktion,
tillverkning och produktionskontroll av plåtkomponenter och produkter.

Marknadsledande i över 40-år
Det är så länge som vi har utvecklat mjukvara. Vi har lärt oss ett och annat sedan 1976, då vi börjande
erbjuda mjukvara till plåtbearbetningsbranchen. Vårt mål är att utveckla produkter och service som
skall hjälpa våra kunder att bli mer framgångsrika och lönsamma.

Bästa tänkbara support
Vi förstår att det är viktigt att maximera produktiviteten, vilket är anledningen till att vår support har
utvecklats med era framgångar i åtanke. Vare sig via telefon, på plats, e-mail eller vår portal, så är
våra tekniker här för att hjälpa er.

Kvalitet driver produktivitet
Vi har en bevisad tillförlitlighet när det gäller våra produktleveranser och vi kör mjukvarorna genom
rigorösa tester för att säkerställa att vi enbart släpper de stabilaste produkterna till våra kunder. Vi
lyssnar på våra kunders önskemål och bygger in detta i mjukvaran för att möta deras nutida och
framtida förväntningar.
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Intelligent offerering
Radquote är ett offertsystem för plåtbranschen som gör att du snabbt och enkelt skapar offerter för plåtdetaljer. Det ger er en fullständig
fördelning av kostnaderna och låter er ändra på varje kostnadsställe för att ge dig den flexibilitet du behöver när du förhandlar. Flexibel
rapportering ger er möjlighet att skicka professionella offerter och göra interna rapporter för analys. Kundhantering och påminnelser
hjälper dig att spåra aktiva offerter och registrera framgångsgrader.

Flexibla kostnadsberäkningar
Radquote levereras med en uppsättning standardiserade
kostnadsberäkningar så som materialåtgång, laserskärning,
stansning, bockning, svetsning, målning, jobb hos
underleverantör och montering. Dessa kostnadsställen kan
kundanpassas och nya kan läggas till för att uppfylla era
önskemål. Andra offertfunktioner så som analyser och
transportkostnader ingår också.

Snabb och flexible under förhandlingar
Radquote ger er en fullständig överblick på var era kostnader
kommer från, så att ni kan se vilka områden som påverkar
kostnaden mest. Under prisförhandlingar kan ni snabbt justera
era marginaler och modifiera beräkningarna för att uppnå ert
försäljningspris, samtidigt som ni behåller kontrollen över era
kostnader.

Professionella rapporter och dokument
Radquote använder sig av en kraftfull rapporteringsmotor för att
producera professionella rapporter och dokument. Radquote
levereras med ett antal standarddokument som enkelt och
snabbt kan anpassas med er logotyp och företagsinformation. Ni
kan också lägga till eran egen layout och era egna rapporter.

Koppling till affärssystem
Radquote kan också länkas till olika affärssystem, framförallt till
WORKPLAN. Detta betyder att om det finns en registrerad
prisökning i affärssystemet, så kommer Radquote att använda
den informationen.

Hantera era offerter
När ni har utfärdat er Offert till en kund, så kan ni ställa in ett
påminnelsedatum och lägga till anteckningar, för att kunna följa
upp offerten på bästa sätt. När ni vinner eller förlorar en offert
kan ni dokumentera resultatet för användning i era
månadsrapporteringar och analyser.

Utnyttja kraften i RADAN för att förbättra
kostnadsberäkningarna
Genom att använda kraften i RADAN systemen, blir Radquote ett
unikt, snabbt och ett mycket noggrant sätt, att med några få klick få
fram offerter som genererar er mera affärer. När ni förhandlar med
kunder om offerter, så behöver ni ha en noggrann översikt över era
kostnader för att vara konkurrenskraftiga, men utan att förlora
pengar.
Ni kan använda Radan´s 2D och 3D CAD/CAM för att skapa exakta
geometrier för att beräkna parametrar såsom geometri längder och
detaljarea. Radan detaljer kan nestas för att noggrant få fram
plåtutnyttjandet och fördelat ut kostnaden för överblivet skrot per
detalj. Radan verktyg kan användas för att få fram noggranna
körtider och verktygskostnader. Radquote använder all denna
information för att ge er bättre kontroll på era marginaler.

Sammanfattning av funktioner i Radquote
• Utnyttja geometri och verktyg från RADAN detaljer
• Snabb beskrivning av detaljen utan geometrisk ritning.
• Stöd för monterade detaljer
• Materialkostnad baserad på nestad plåt
• De vanligaste funktionerna levereras som standard
• Kundanpassade funktioner och beräkningar
• Flexibel rapportering
• Nedbrytbar kostnadsanalys
• Kundhantering
• Påminnelse för uppföljning av offert
• Full offerthantering och statistik

4

Manufacturing Intelligence hexagonmi.com | radan.com

.r.

-..
•

.
0

r,,.

.....

- - ---

Funktionsöverblick WORKPLAN
• Realtidskontroll av produktion- och artikelkvantiteter
• Produktionsanalys
(produktiva & oproduktiva processer)
• Flödesrapport
• Hantering av avavikelser
• Leverantörsanalys
• Mätinstrument
• Nyckelindikator för prestation och kvalité

WORKPLAN och RADAN
WORKPLAN är ett intelligent projekthanteringssystem som kombinerar försäljning och produktion, samt styr och
övervakar olika produktionsprocesser, i en och samma databas. WORKPLAN blir stommen i ett tillverkande
företag, genom att sammankoppla all data. Man får en helhetsbild, som gör det möjligt att förbättra
produktionsprocessen. Man får överblick av exempelvis, maskinbeläggning, CMMS (datoriserat
underhållssystem), CAM övervakning, produktionsflöde och spårbarhet av detaljer i produktionen.

Radan integration

Lager och nest

WORKPLAN använder Radquote, ett
kostnadsberäkningsprogram för plåt, till att beräkna
– materialkostnader och produktionskostnader.
Programmet gör det även möjligt att koppla bilder
på detaljer till dokument. Direktkopplingen mellan
RADAN och WORKPLAN, uppdaterar kontinuerligt
data mellan systemen, för att effektivisera
produktionen.

WORKPLAN erbjuder en enkel och effektiv
lagerhanteringslösning för nestade plåtdetaljer. Systemet
hanterar in och utleverans av detaljer ur lager, lagersaldo,
hantering av skrot och spårbarhet av detaljer. Integration
med CAM mjukvaran, datarapportering i WORKPLAN och
förändringar av materiallager är lätt tillgängligt med några
få knapptryckningar.

• Kalkylering av materialåtgång
• Import av detaljer som skall produceras i RADAN
• Import av tillgängligt materiallager med
tjocklekar och plåtstorlekar
• Synkronisera program direkt i WORKLAN
för att hantera produktionen

Aktivitets korg
När flera arbetsmoment från olika projekt utförs
samtidigt inom samma operation (stansning,
laserskärning etc.) är det svårt att överblicka och
tilldela rätt tidsåtgång utan att det blir obalans
jobbrapporteringen. WORKPLAN har en integrerad
"Aktivitets korg" med olika grupper av
arbetsmomentsom fördelar kostnaderna efter era
behov.
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Mycket effektiv CAD,
anpassad för plåt
Ett viktigt element i ert CAM-system är Radan 2D,
som ger er en komplett lösning för 2D ritningar och
är framtaget med erfarenheter inom plåtindustrin.
Programmets många och användarvänliga funktioner
gör RADAN 2D till ett pålitligt och prisvärt system.
Ett av huvudkraven för ett CAM-system som används i
en produktionsmiljö är förmågan att stödja felaktiga
filer från ett tredjepartssystem.
RADAN 2D erbjuder en snabb och enkel metod för att
reparera eller förenkla geometrier importerade från
andra system.
Med tillvalet "Parametrics" kan man enkelt skapa
variationer av återkommande detaljer i en fullt
automatiserad process.
Eftersom RADAN 2D antingen kan köras manuellt
eller från ett enkelt kalkylblad är det möjligt att
automatiskt skapa utbredningar av delar, för att
producera och skapa kompatibla dataformat som
kan användas i resten av RADAN:s produktportfölj.

Funktionsöverblick Radan 2D
• Enkelt och användarvänligt
• Specifika funktioner anpassade för
plåtindustrin
• Snabb geometrisk konstruktion
• Ökad produtivitet
• Pålitlig hantering av DXF, DWG och
IGES filer
• Underlättar samarbetet mellan
leverantörer och underleverantörer
• Full automation

3D modellering,
detaljutbredning och
plåtfunktioner
RADAN Designer utgör en viktig del av vår CAD /
CAM lösning som förbereder delar för bockning,
nesting och skärning.
Denna ultimata CAD lösning modellerar, reparerar,
modifierar och färdigställer geometrier för
produktion.

Omfattande utbud av CAD gränssnitt
Förbereda för utbredning
Flertalet kraftfulla plåtfunktioner finns tillgängliga vid
utbredning av plåtdetaljer.
I Radan Designer finns det funktioner för att korrigera
tjocklek, ändra bockradie, göra förändring av
bockvinkeln och längder.

RADAN Designer kan importera data av en mängd olika
format, såsom Parasolid, IGES, STEP, ACIS, DXF, DWG, STL,
och VDA, men även ursprungliga data från följande CAD
system:

• Catia V4 och V5
• Pro/ENGINEER och PTC Creo

Utbredning
Att breda ut en plåtdetalj kan inte bli lättare. Radan
Designer erbjuder ett flexibelt materialbibliotek och
flertalet beräkningsmetoder för att skapa den korrekt
utbredda formen. Vi beräkning används avdrag vid 90
grader, en k-faktor, DIN korrigering, eller så används
bara V-öppningen på den dynan som kommer att
användas bocka detaljen.
Utbredningsparametrar, så som bockavdrag kan
kontrolleras oberoende av geometrin, genom att utgå
från den faktiska maskinen och verktygen som skall
användas i produktionen för att få en exakt
utbredning.
Detta leder till:

• Mer noggranna plana utbredningar
• Mer noggranna bockningar
• I slutändan en produkt av högra kvalitet

• Autodesk Inventor
• Siemens NX
• SolidWorks
• Solid Edge

Summering av funktioner i Radan 3D
• Användarvänligt gränssnitt
• Import av de flest CAD format
• Olika beräkningsmetoder vid automatisk
utbredning
• Noggranna utbredningar, även av
importerade modeller
• Direkt modellering i CAD-miljö
• Kraftfull skiss funktionermed
automatiserad regionskapande
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Programmering av CNC styrda stansmaskiner
Radpunch är en världsledande lösning för
programmering av CNC styrda stansmaskiner. Med
över 40-års erfarenhet har RADAN framgångsrikt
installerats till tusentals maskiner över hela
världen.
Tack vare denna historik kan vi enkelt integrera
med olika generationer av stansmaskiner, även
maskiner med moderna FMS system innehållande
detaljsortering

Den tekniska grunden för anpassad stansning i
Radpunch
innehåller
programmeringsfunktioner
oavsett vilka verktyg som används (standard, special,
formning, hjul etc.)
Att förstå förmågan och
gränserna
för
varje maskin är nyckeln till en intelligent och effektiv
produktion. Radpunch hjälper era operatörer att
optimera tillverkningskapaciteten för alla era maskiner.

Programmering av laserskärning,
plasma- eller vattenjet maskiner
Radprofile är en automatiserad programvarulösning
för laserskärning, plasma, vattenjet och
gasskärningsmaskiner. Radprofile integrerar hela
programmeringsprocessen för skapande av geometri,
nesting, beräkning av skär mönster, skärordning,
kodgenerering och slutligen DNC-anslutning till
maskinens styrning.
Era maskiner fungerar då med en "direct link" till
produktions- och försäljningsorder. Detaljerna hanteras
enligt de strategier som specificeras av den tekniska
operatören. Varje nest konverteras till maskinspråk på
bara några sekunder för att vara lättåtkomlig för
produktion.
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Alla era maskiners tekniska funktioner och
specifikationer är integrerade i Radprofile: märkning,
skärning av plastfolie, pulsning, små och stora konturer,
snabbskärning ... är anpassad och lätt att komma åt i
Radprofile. Skärfunktioner för texter och skannade
ritningar är lättillgänglig i programmet.
Radprofile har en exklusiv funktion för säker placering
avlead-ins, vilket ger en säker laserskärning och ökad
produktiveten. Programvaran hanterar skärordningen
med automatik beroende på värmeuppbyggnaden i
materialet.

CNC punching machine

Laser cutting

CNC Stansmaskin

Laserskärning
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Radpunch / Radprofile-funktioner
• Hantering av verktygsuppsättning och
dynor
• Stödjer avancerade stansningsfunktioner
• Automatisk / manuell hantering av detaljer
• Grafiska rapporter
• Helt automatisk multi-part nesting
• Optimerad stansningssekvens
• Gemensamma klippskär och automatisk
omplacering av klämmor
• Skärning i realtid med koppling till er
produktionshantering
• Minskad uppstartstid
• Snabb och enkel överföring av produktion
från en maskin till en annan

Automatisk nesting anpassad för
stans- och skärmaskiner
Hög nivå av automatisering
Det är enkelt att hantera arbetsflödet på dina
maskiner tack vare de intelligenta funktionerna i det
integrerade projektläget i Radnest.
Projektläget i Radnest hanterar produktionen med
hänsyn till ditt materiallager samt dina kunders
deadlines och prioriteringar.
Funktionerna i Radnest stärker helheten i Radpunch
och Radprofile och optimerar plåtutnyttjandet, vilket
leder till betydande besparingar av råmaterial.

Radnest sköter skärordningen och postprocessorn
generar program med automatik.
Radnest analyserar den exakta formen på detaljerna,
nestar detaljerna och anpassar antalet detaljer som
ska tillverkas och mängden plåtar som krävs.
Radnest analyserar alla tillgängliga plåtstorlekar som
möjliggör optimal användning av materialet.
Skillnader i parametrar mellan detaljer anpassas i
databasen efter material / tjocklek / maskin för att
säkerställa en stadig och optimal produktion.

Radnest ka även kommunicerar med ditt
produktionshanteringssystem. Detta kan minska
risken för möjliga misstag vid manuella inmatningar.

Radnest-funktioner
• Aktiveras av detaljer och assemblies
• Lägre materialkostnad
• Automatiserad programmeringsprocess
• Tar hänsyn till maskinens kapacitet
• Minskad implementeringstid
• Integrerad i Radan-programvara
• Snabb och enkel överföring av produktion
från en maskin till en annan
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Programmering av rörskärning
Radtube kommunicera med alla CAD-system som
finns i marknaden. Den levereras med
standardgränssnitt som IGES och DXF, samt
inbyggda format som DWG, Inventor, VISI,
SolidWorks, Solid Edge och IronCAD.

Radtube är kompatibel med de flesta maskiner i
marknaden tex: Adige, NTC, Trumpf, Mazak och
Amada... Om en maskin inte finns på listan, Radtube
anpassar sig efter maskinens specificering så att den
kan uppnå processorers krav.

För att bli komplett, finns det flera alternativ så som:
Catia V4-V5, Unigraphics, Pro Engeneer, VDA and STEP.
Även om modellen är wireframe, surface eller solid,
programmet verkställer verktygsbana för varje
geometrityp.

Den levereras med ett bibliotek med parametriska
rörformer som förenklar skapandet av rör som ska
skäras. Om det inte finns en lämplig sektion, så kan
man använda sig av Alternativet 'Freeform' för att skapa
den speciella formsektionen. Om ingen av
standardformerna är passande, möjligheten att
designa en "outside/ inside" form med hjälp av 3D CAD
verktyg.

5- axlig skärning
Radm-ax är en 5-axlig förläggning av Radtube
somtillåter programmering av laserskärmaskiner,
Vattenskärning och ....
Dessa två program har samma grafiska miljö vid
import och behandling av 2D- och 3D-filer.
Radm-ax är ett beprövat system som är anpassad för 5axligamaskiner på marknaden (NTC, Prima, Trumpf,
Mazak, Amada etc.). Det har också en kraftfull
postprocessor för att slutföra CNC-koden och uppnå

en exakt simulering av maskinen.
Kollisionsdetektering för skärhuvudet använder
snabba och säkra algoritmer, som gör det enkelt och
säkert vid programmering.
Radm-ax innehåller kraftfulla verktyg för att generera
och skära stödfixturer. Processen med att hålla
detaljen kvar på skärbordet görs via Radm-ax för att
säkra skärningen.

Radm-ax / Radtube funktioner
• Kommunikation med externa CADverktyg
• Anpassningsbara system med post
processorer
• Bibliotek med rör och standardfomer
• Automatisk nesting på rör
• Snabbt tillägg av laserbanor
• Enkel och snabb manuell retuschering
• Fullständig kontroll över skärhuvudets
vinklar
• Styrning av skärning vid alla punkter
• Importering och bearbetning av 3Dmodeller
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Programmering av
CNC kantpress
Radbend kan öka produktiviteten för kantpressar.
Kompatibel
med
alla
numeriskt
generationer av kantpressmaskiner.

styrda

Kollisionsdetektering, bocksekvens, och beräkningen
av bakre anslag används för att generera ett
tillförlitligt dokument till operatören såväl som NCprogrammet.
För
kantpressar
utan
kommunikationsport,
sätts dokumentets värden in i maskinens styrning
för att starta produktionen.
Programvaran innehåller avancerade funktioner som
automatisk beräkning av bocksekvenser, automatiskt
verktygsval och automatisk positionering av bakre
anslag.
Alla dessa funktioner kan nås snabbt och enkelt
och möjliggör enkel programmering med hög
produktivitet.
Radbend beräknar potentiella kollisioner med
verktygen eller kantpressen under programmeringsoch simuleringsprocessen.
Denna väsentliga process säkerställer hög tillförlitlighet
i programmet. Om en kollision upptäcks, ger Radbend
ifrån si en signal med en färg (beroende på vilken typ av
kollision den är) och ger ett varningsmeddelande.
Operatören har alla funktioner för att analysera
och lösa eventuella kollisioner som kan uppstå
under de olika faserna av bockningen.

Radbend-funktioner
• Enkelt programmeringsverktyg för alla
dina maskiner
• Kollisionsdetektering
• Minska oproduktiv maskintid
• Tillgänglighet av
tillverkningsinformation
• Importering av 2D- eller 3D-detaljer
• Garanterar bra resultat
• Realistisk simulering av
bockningsprocessen
• Ökar din självständighet i förhållande
till dina maskiner
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Vi lyssnar
RADAN är kärnan i plåtindustrin, där de mest effektiva produktionsprocesserna så som
stansningoch skärning producerar delar färdiga för kantpressning. Radan täcker alla dessa krav
och uppdateras kontinuerligt och förbättras av vårt utvecklingsteam; en strategi som går
tillbaka till skapandet av RADAN 1976.

Vårt sortiment av modulär och integrerad programvara inkluderar

• Radimport: för att importera dina inbyggda 2D-3D-filer
• Radquote: för att producera snabba och exakta beräkningar av kostnad / pris
• RADAN 2D: 2D-ritningar i plåt
• Designer: 3D-modellering och utbredning
• Radpunch, Radprofile, Radm-ax, Radtube och Radbend: för att driva dina
CNC-maskiners med hög produktivitet
• Radnest: för automatisk nestning av detaljer på en plåt

Produktivitet | Pålitlighet | Flexibilitet | Lönsamhet
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Hexagon är världsledande inom sensor-, programvaru- och autonoma lösningar. Vi
sätter data i arbete för att öka effektivitet, produktivitet, och kvalitet över industri,
tillverkning, infrastruktur, säkerhet, och mobilitetsapplikationer.
Vår teknik formar världs- och produktionsekosystem att bli alltmer ansluten och
självständig – säkerställa en hållbar framtid.
Hexagon’s Manufacturing Intelligencedivision erbjuder lösningar som använder
data från design och teknik, produktion och metrologi för att göra tillverkningen
smartare. För mer information besök hexagonmi.com.
Läs mer om Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) på hexagon.com och följ oss
@HexagonAB.
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