
• Ciągłe udoskonalanie technologii 
synchronicznej podnosi poprzeczkę 
w dziedzinie szybkiego i elastycz-
nego modelowania

Symulacja: zadbaj o odpowiedni 
przepływ cieczy, korzystając z wbu-
dowanej funkcji analizy przepływu.
• Dokładna i szybka symulacja oraz 

analiza przepływu cieczy i przekazy-
wania ciepła

• W pełni zintegrowane środowisko: 
brak konieczności przenoszenia pli-
ków między narzędziami

• Łatwość użycia dla projektanta, 
potężne możliwości dla specjalisty

 
 

Produkty z pakietu Solid Edge ST10 
przeniosą każdy aspekt rozwoju 
produktu na nowy poziom. Dzięki nim 
otrzymasz dostęp do najnowszych 
technologii projektowania: 
- W pełni zintegrowana analiza 
przepływu. 
- Najnowsze narzędzia do druku 3D. 
- Więcej opcji tworzenia publikacji 
technicznych. 
- Pełna kontrola nad danymi 
projektowymi niezależnie od ich ilości. 
- Zupełnie nowy wymiar współpracy w 
chmurze. 
Solid Edge ST10: przyszłość rozwoju 
produktu. 

Projektowanie: nastała nowa era 
projektowania.
• Twórz projekty zoptymalizowane 

pod kątem masy i wytrzymałości, 
używając optymalizacji topologii i 
projektowania generatywnego

• Z łatwością drukuj prototypy 3D  
części gotowych do produkcji, wyko-
rzystując wytwarzanie addytywne

• Z łatwością skanuj, edytuj i wytwa-
rzaj produkty dzięki nowym 
funkcjom inżynierii odwrotnej 

• Znacznie zwiększ wydajność procesu 
projektowania produktu, dzięki opra-
cowanej przez firmę Siemens 
technologii modelowania konwer-
gentnego (zbieżnego)

www.siemens.com/solidedge

Solid Edge ST10:
Kształtowanie przyszłości  
rozwoju produktu

Produkcja: twórz wyjątkowe pro-
dukty, wykorzystując zintegrowane 
rozwiązania CAM i narzędzia do 
druku 3D.
• Skuteczniej programuj swoje obra-

biarki CNC, wykorzystując 
zaawansowane, dedykowane funk-
cje CAM. Ścieżki narzędzi są 
powiązane z częściami i złożeniami 
Solid Edge, dzięki czemu można je 
szybko zaktualizować tak, aby 
uwzględniały zmiany projektowe

• Twórz skomplikowane komponenty 
blaszane zoptymalizowane pod 
kątem produkcji

• Drukuj części 3D samodzielnie lub 
korzystając z sieci usług wytwarza-
nia przyrostowego — wybierz 
odpowiednie materiały i sposób 
dostawy

 
 



Nowości w Solid Edge ST10

 
SOLID EDGE

Publikacje techniczne: Interaktywne. 
Cyfrowe. Powiązane.
• Szybkie tworzenie szczegółowych 

rysunków projektów
• Publikowanie interaktywnej doku-

mentacji cyfrowej na potrzeby 
instrukcji produkcyjnych

• Wyeliminowanie błędów w przy-
padku aktualizacji powiązanej 
dokumentacji

Zarządzanie danymi: pełna kontrola 
bez względu na ilość danych.
• Dzięki skalowalnemu zarządzaniu 

danymi każde przedsiębiorstwo 
może postawić na cyfryzację

• Poprawki wprowadzone w dostęp-
nym w Solid Edge systemie do 
zarządzania danymi ułatwiają zarzą-
dzanie danymi produktu

• Lepsza integracja z Teamcenter 
umożliwia bardziej zaawansowane 
zarządzanie danymi

• Nowe pakiety Solid Edge i 
Teamcenter to korzystne 
rozwiązanie

 
 

Portal Solid Edge: nowy wymiar 
współpracy
• Zaproś innych użytkowników, 

dostawców i klientów do współpracy 
w bezpiecznym środowisku chmury

• Przesyłaj pliki i zarządzaj nimi w fol-
derach projektu przechowywanych 
w chmurze

• Możliwość przeglądania plików Solid 
Edge, SolidWorks i innych formatów 
CAD, używając dowolnej 
przeglądarki
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