
 

Potfolio produktů Solid Edge ST10 

od firmy SIEMENS přináší novou 

úroveň pro navrhování Vašich 

produktů. Obsahuje nejnovější 

technologie v oblasti návrhu. Plně 

integrovaná analýza proudění. 

Nástroje pro 3D tisk a výrobu. Více 

možností pro tvorbu návodů a 

manuálů. Přesné řízení dat 

v libovolném měřítku. A nové 

možnosti spolupráce v cloudu.  

Solid Edge ST10: Utváření 

budoucnosti návrhu produktů. 

 

Návrh: Generativní navrhování je 

zde. 

 Navrhujte výrobky s ideálním 

poměrem mezi hmotností a 

pevností díky optimalizaci 

topologie a generativnímu 

navrhování 

 Tiskněte snadno 3D prototypy 

dílů pro výrobu s využitím 

technologie aditivní výroby 

 Skenujte, upravujte a vyrábějte 

výrobky s využitím nových 

nástrojů reverzního inženýrství 

 

 

 

 

 
 

 Efektivně zlepšete návrh 

produktů se SIEMENS 

konvergentním modelováním 

 Neustálé rozšiřování možností 

synchronní technologie 

umožňuje ještě rychlejší a 

flexibilnější navrhování 

Simulace: Plynulý návrh 

s integrovanou analýzou proudění 

 Rychlé a přesné analýzy 

proudění tekutin a simulace 

přenosu tepla 

 Plně integrované prostředí: 

data není nutné přenášet mezi 

různými nástroji 

  Snadno použitelné pro 

konstruktéra, dostatečně 

komplexní pro specialistu 

 

 

 

 

Výroba: Vyrábějte úžasné věci 

s komplexním nástroji CAM a 3D 

tisku 

 Programujte efektivně Vaše 

CNC obráběcí nástroje 

s rozsáhlými možnostmi 

asociativního CAM obrábění. 

Trasy nástrojů jsou asociativní 

k modelům Solid Edge, tj. lze je  

 
 

 

kdykoliv po změně modelu 

rychle aktualizovat a doplnit. 

 Navrhujte komplexní plechové 

komponenty, optimalizované 

pro výrobu 

 Sami si vytiskněte komponenty 

na 3D tiskárně nebo využijte síť 

dostupných služeb pro aditivní 

výrobu s možností výběru 

materiálů nebo dodávky 

 

 

 

 

Technické publikace: Interaktivní. 

Digitální. Asociativní 

 Rychle vytvořte detailní popisy 

a obrázky Vašich produktů 

 Vydávejte interaktivní digitální 

dokumenty, návody nebo 

technologické postupy 

 Omezte chyb díky 

asociativnímu propojení 

dokumentů na 3D model 

  



Správa dat: Dokonalá kontrola bez 

ohledu na množství dat 

 Škálovatelná správa dat 

pomáhá firmám všech velikostí 

stát se digitálními společnostmi 

 Vylepšení integrované správy 

dat Solid Edge pro jednoduché 

PDM 

 Vylepšená integrace s PLM 

Teamcenter pro komplexní 

správu dat 

 Nové cenově výhodné balíky 

Solid Edge s PLM Teamcenter 

 

 

 

 

Solid Edge Portál: Nová cesta pro 

spolupráci 

 Pozvěte ostatní kolegy, 

dodavatele a zákazníky ke 

spolupráci v zabezpečeném 

cloudu 

 Nahrajte a spravujte Vaše data 

projektově v cloudovém 

úložišti 

 Multiplatformní webový 

prohlížeč dat Solid Edge, 

SolidWorks a jiných CAD 

formátů 
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