VariCAD
O VariCAD é um sistema CAD para engenharia mecânica. Foi talhado
meticulosamente e aperfeiçoado para reflectir o pensamento do
desenhador, de modo que as ideais possam passar à prática com o menor
esforço e número de comandos possível. É altamente interactivo, muito
fácil de aprender e devolve resultados impressionantes. A versão standard
vem totalmente carregada com todas as opções que satisfazem qualquer
desenhador. Graças à sua alta performance, ferramentas poderosas
e facilidade utilização, o VariCAD representa um investimento de alto valor.

VariCAD para Windows
e Linux
O VariCAD é desenvolvido e testado para MS Windows XP e Vista,
bem como para as maiores versões de Linux. Existem versões 32
e 64-bit.

Tecnologia standard nas
suas mãos
STEP, o standard para Exchange of Product Model Data, é um formato
standard ISO (ISO 10303) que decreve como representar e exportar
informação em formato digital.
The Open Design Alliance™ é uma associação de empresas de software
e utilizadores, comprometidos em promover e divulgar o uso de formatos
standard da indústria de informação CAD.
O formato OpenDWG™, é um standard da indústria, baseado no formato
DWG usado no AutoCAD.
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Tudo incluído

Ambiente 3D e 2D

Modelação 3D, CAD 2D, cotagem, bibliotecas de símbolos, blocos

Existem muitas ferramentas 3D que permitem criar protótipos

e peças mecânicas, cabos, tubagens, sólidos de espessura fina,

virtuais de modelos muito complexos. Existem possibilidades para

chapa quinada, cálculos, ferramentas para trabalhar com listas de

extrudir ou rodar perfis ou usar sólidos pré-definidos, furos

materiais e legendas... Tudo isto torna o VariCAD num sistema
poderoso, por conseguir trazer novas ideias à realidade.

roscados, furos, rasgos, boleados, chamfros, ferramentas para
cablagens e tubagens, sólidos de espessura fina, etc. As vistas dos
modelos criados podem ser exportados para o ambiente 2D de

Simples

modo a obter desenhos rapidamente. Cada alteração feita no
modelo 3D é automaticamente actualizada no desenho 2D.

O ambiente gráfico do VariCAD foi criado para permitir uma orientação rápida
e simples no ecrã e no espaço 3D. Foi talhado meticulosamente e aperfeiçoado para
reflectir o pensamento do desenhador. Cursor inteligente, diferentes modos de
selecção e detecção, linhas de construção 2D, são apenas algumas das ferramentas
que tornam o VariCAD muito simples de usar.

Bibliotecas
O sistema contém bibliotecas 3D e 2D de peças mecânicas (DIN

Montagens

e ANSI), símbolos hidráulicos e eléctricos, soldadura e simbologia
de tolerâncias, etc.

Quando são criadas montagens, é consigo a escolha de utilizar
ligações entre a montagem e as peças individuais, ou se prefere ter
tudo no mesmo documento. Se decidir usar as ligações, então
todas as alterações nas montagens ou nas peças são
automaticamente actualizadas nos desenhos de que necessita.

Observa
e verifica
O VariCAD possui várias ferramentas para verificar os modelos

Compatibilidade

construídos. É possível detectar interferências entre sólidos,

O VariCAD suporta os seguintes formatos de ficheiros: DWB, DWG

nas Listas de Materiais. O sistema pode também calcular volume,

(AutoCAD), DXF, IGES, STL e STEP. Os formatos exportados do

massa, centros de gravidade, momentos de inércia, áreas de

VariCAD podem ser posteriormente processados em renderização,

superfície e mais.

atributos dos sólidos de modo a que sejam correctamente inseridos

CAM ou sistemas FEA (elementos finitos). Os desenhos podem ser
em milímetros ou polegadas. O VariCAD pode correr em MS
Windows ou Linux (em ambos para versões 32 e 64-bit). O VariCAD

Acessível

usa Unicode, que suporta outras fontes (ex. Japanese, Chinese,

Pelo dinheiro que poupa, pode comprar um monitor de qualidade,

Cyrillic ...) e caracteres especiais usados em desenhos técnicos.

um computador poderoso e uma cadeira confortável. Ponha-se
confortável e goze o seu trabalho.

