
CoroPlus® ToolPath para 
PrimeTurning™

Características

• Além do torneamento longitudinal, o software 
PrimeTurning™ ToolPath também é compatível 
com perfilamento e faceamento para torneamento 
externo

• O software proporciona a seleção correta de 
classe e geometria, bem como as recomendações 
de dados de corte, com base nos ajustes da 
pré-usinagem 

• Possibilidade de importar modelos CAD (STEP/IGS) 
para definir peças e blanks 

• A simulação 3D com detecção de colisão também 
está disponível

• Interface intuitiva e fácil de usar

Benefícios

• Acelera suas operações e processos de planejamento

• Garante o percurso correto da ferramenta com 
espessura uniforme dos cavacos e entrada correta na 
peça, propiciando produtividade máxima, excelente 
vida útil da ferramente e processo seguro

• Compatível com diversas máquinas CNC que usam 
códigos ISO

• Proporciona armazenamento automático para seus 
perfis de peças desenhados e pode ser usada em 
desktops e dispositivos móveis

O software PrimeTurning™ ToolPath (antes conhecido 
como gerador de código PrimeTurning™) fornece técnicas 
e códigos de programação para garantir o melhor 
desempenho das aplicações PrimeTurning™.

Agora, o software está atualizado com diversos recursos 
novos que irão ajudá-lo a usufruir de todos os benefícios 
oferecidos pelo método PrimeTurning™ e pelas ferramentas 
CoroTurn® Prime.

Otimize o percurso de sua ferramenta



Para mais informações, entre em contato com seu representante Sandvik Coromant local, ou visite 
www.sandvik.coromant.com
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Versão de avaliação grátis

Informações sobre assinatura

• O PrimeTurning™ ToolPath é um software baseado em assinatura e para 
um usuário específico

• O período de assinatura é de 12 meses

• As atualizações de software posteriores são recebidas automaticamente 
durante o período de validade da assinatura

www.sandvik.coromant.com/coroplustoolpath/primeturning

• Versão de avaliação grátis válida por um mês

• Faça um teste prático antes de fazer a assinatura anual

• Contém todas as funcionalidades disponíveis na licença comprada

primeturning.sandvikcoromant.com/RegisterForFreeTrial


