
Simulace: Plynulé obtékání dosáh-
nete pomocí integrované analýzy 
proudění.
• Přesná a rychlá simulace a analýza 

proudění tekutin a přenosu tepla.
• Plně integrované prostředí – není 

nutné přenášet data mezi různými 
nástroji.

• Snadno použitelný nástroj pro kon-
struktéry, dostatečně výkonný pro 
specialisty.

Výroba: Pomocí integrovaných 
nástrojů pro CAM a 3D tisk lze 
dosáhnout špičkových výsledků.
• Efektivní tvorba programů pro CNC 

obráběcí stroje pomocí výkonného 
asociativního řešení. Dráhy nástrojů 

Solid Edge ST10 od společnosti 
Siemens posouvá ve všech aspektech 
vývoj výrobků na novou úroveň. Návrh 
je realizován pomocí nejnovějších 
technologií nové generace. Plně 
integrovaná analýza proudění. 
Nejnovější nástroje pro 3D tisk. Více 
možností tvorby technické 
dokumentace. Dokonalé řízení sestav 
libovolné velikosti. A také zcela nový 
způsob spolupráce v cloudu. Solid 
Edge ST10 představuje budoucnost 
vývoje výrobků. 

Návrh: Nová generace návrhů je 
konečně tady
• Optimální návrh lze vytvořit s nízkou 

hmotností a vysokou pevností 
pomocí optimalizace topologie  
a generativního návrhu.

• 3D prototyp vytisknete a získáte sou-
části připravené k aditivní výrobě.

• Výrobky jednoduše skenujete, upra-
vujete a vyrábíte díky novým 
funkcím zpětného inženýrství. 

• Pomocí konvergentního modelování 
společnosti Siemens se zrychlí pro-
ces navrhování.

• Neustálá vylepšení synchronní tech-
nologie přináší rychlé a flexibilní 
modelování.

www.siemens.com/solidedge

Solid Edge ST10
Budoucnost vývoje výrobků

jsou asociativní se součástmi  
a sestavami Solid Edge, takže je 
můžete rychle aktualizovat tak, aby 
vždy zohlednily provedené změny.

• Vytvořené složité komponenty ple-
chových součástí jsou 
optimalizované pro výrobu.

• 3D tisk můžete provádět sami nebo 
se připojit k online službě s možností 
výběru materiálu a dalších 
nastavení.

Technické publikace: Interaktivní. 
Digitální. Asociativní.
• Podrobné ilustrace se vytvářejí 

snadno a rychle.
• Vytvářejte interaktivní digitální 

dokumenty s pokyny pro výrobu.
• Asociativní aktualizace dokumentů 

odstraní chyby.

 
 



Novinky v Solid Edge ST10

 
SOLID EDGE

Správa dat: Dokonalá správa dat bez 
ohledu na jejich velikost
• Škálovatelná správa dat, která 

pomáhá firmám všech velikostí na 
cestě k digitálnímu podniku

• Vylepšená správa dat Solid Edge pro 
jednoduché PDM

• Vylepšená integrace Teamcenteru 
pro složitější operace správy dat

• Nové balíčky Solid Edge  
a Teamcenter nabízející skvělé řešení

Portál Solid Edge: Nový způsob 
spolupráce.
• Ostatní uživatele, dodavatele  

a zákazníky lze pozvat k bezpečné 
spolupráci v cloudu.

• Odeslané soubory lze spravovat  
ve složkách projektu v cloudu.

• Multiplatformní webové prohlížení 
souborů Solid Edge, SolidWorks  
a dalších CAD formátů.
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