
Ü R Ü N  G Ö Z D E N  G E Ç İ R M E

SolidSteel parametric, SOLIDWORKS ile %100 entegre 
çalışan, klasik tesis, çelik yapı ve makine mühendisliği 
süreçleri için uygun bir parametrik 3B çelik yapı  
çözümüdür.

SolidSteel parametric, sizi ilk çizimden otomatik  
imalat süreçlerine kadar destekler.

Yaratacılığınız için limit yoktur.

Standart olarak içerikte geniş ve genişletilebilir pro-
fil kütüphaneleri, devasa adette çelik bağlantı türünü 

içinde barındıran bir işlev kütüphanesi ve merdiven, 
tırabzan ve profil köşeleri gibi montajları kolayca ve 

otomatik olarak yapmanızı sağlayan ek prgramlar vardır.

SolidSteel parametric aynı zamanda farklı konfigürasy-
onlar için malzeme listesi oluşturma gibi tasarım sonrası 

alt operasyonları da destekler. Bunun yanı sıra teknik re-
simler oluşturabilir ve imalat verilerini dışa aktarabilirsiniz.
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*Otomatik NC veri oluşturma uygulaması „DSTV Assistant for SOLIDWORKS“ ek bir modüldür.

Profiller & Kütüphaneler

• Geniş ve genişletilebilir kütüphaneler
• Avrupa, Rusya ve Amerika ASTM standartları hazır olarak gelir.
• Çizim hattı, noktadan noktaya ve parçalı öteleme gibi seçeneklerle 

profillerin kolay konumlandırılması
• İşlemler ve kesme için çok fazla seçenek

Merdiven ve Tırabzanlar

• Ek platform ve desteklere ek olarak basamak konumlandırmalarını 
cıvata delikleri ve civatalarıyla birlikte otomatik olarak hesaplayabi-
len endüstriyel merdiven oluşturma işlevi

• Standart adımlarla genişletilebilir kütüphane
• Pek çok seçenekle birlikte parçalı tırabzanların otomatik 

oluşturulması

Teknik resimler, malzeme listeleri & NC veri

• Yapısal çelik tasarımında olması gerektiği gibi parça ve montajların 
ölçüleriyle birlikte otomatik olarak teknik resimlerinin oluşturulması

• Tüm sac parçaların DXF olarak çıktısı
• SOLIDWORKS BOM veya Excel formatında parçaların otomatik 

numaralandırılması ve görselleştirilmesi ile birlikte malzeme listesi 
çıktı seçenekleri

• DSTV formatında otomatik olarak imalata uygun NC veri dışa aktarma*

Yapısal Analiz

• SOLIDWORKS Simulation ile parçalar ve kaynaklı montajların 
analizi.

• Harici yapısal analiz programlarıyla çift yönlü olarak çalışmasına 
olanak sağlayan akıllı SDNF arayüzü

• SDNF ile içe aktarılmış tüm çelik yapının tüm kirişlerinin otomatik 
konumlandırılması.

Genel çelik bağlantıları 

• Çelik bağlantıları için geniş fonksiyon kütüphanesi
• Plakalar, destekler, bağlık bağlantılar, civatalı bağlantıları, kesme 

işlemleri, köşe kesmeleri
• Tekil bağlantı çeşitlilikleri için kendi kendine öğrenebilen veri tabanı
• Binlerce vida civata ve rondela içeren veri tabanı  

(Toolbox gerektirmez.)

Lütfen SolidSteel parametric for  
SOLIDWORKS videolarına erişmek  
için QR kodu taratın.

https://youtu.be/-AtvXHMw8iE

