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System ZERO-CNC 
do prezentacji tematyki obróbki skrawaniem 
i nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie 

System ZERO-CNC we współpracy z komputerem i odtwarzaczem DVD służy do 
prezentacji tematyki związanej z obróbką skrawaniem na obrabiarkach sterowanych 
numerycznie oraz nauki programowania maszyn CNC na przykładzie tokarek 
sterowanych numerycznie. 

System ZERO-CNC jest dydaktyczną odmianą stosowanego w ponad 160 zakładach 
przemysłowych  Systemu SINUMERIK  i  FANUC   Firmy ZERO. 

Przeznaczony jest dla Szkół Wyższych, Średnich Szkół Technicznych i Zasadniczych 
Szkół Zawodowych mających w programie nauczania zajęcia z obróbki skrawaniem, 
programowania lub obsługi maszyn CNC, automatyki lub budowy maszyn. Zalecany  
w Technikach o kierunkach mechanicznych oraz kierunku Mechatronika. 

Programowanie oparte jest o normy ISO i odbywa się tak, jak dla sterownika SINUMERIK, 
będącego aktualnym standardem krajowym i europejskim, wyposażone jednak w aktywną kontrolę 
błędów programowania i szereg elementów wizualizacji procesu obróbki.  

System ZERO-CNC umożliwia: 

♦ bezpłatne przekazanie uczniom pełnej wersji oprogramowania  

♦ w Zasadniczych Szkołach Zawodowych lub na krótkich kursach w Średnich Szkołach 
Technicznych - oglądanie i analizę przykładowych programów bez zagłębiania się  
w zagadnienia dotyczące programowania obrabiarek CNC, 

♦ w Średnich Szkołach Technicznych - naukę programowania obrabiarki na poziomie 
podstawowym polegającą na tworzeniu prostych programów i dokonywania korekt  
w programach już istniejących - System posiada aktywną kontrolą błędów programowania  
i dysponuje rozbudowaną funkcją Pomocy,  

♦ na Wyższych Uczelniach i profesjonalnych kursach - naukę programowania obrabiarki na 
poziomie profesjonalnym z wykorzystaniem typowych cykli roboczych instalowanych  
w sterownikach obrabiarek, naukę tworzenia i wykorzystania podprogramów, programowania 
parametrycznego, wykorzystania cykli opisu konturu (na przykładzie SINUMERIK)  

♦ obejrzenie w trakcie pisania programu jego działania w postaci takiej jak na monitorze 
obrabiarki oraz obejrzenie trójwymiarowego widoku 3D obrabianego detalu i jego przekroju, 

♦ naukę doboru parametrów obróbki oraz trwałości ostrza, 

♦ zapoznanie się z obrabiarkami sterowanymi numerycznie produkowanymi w Polsce, ich 
budową i osprzętem takim jak imadła, uchwyty, oprawki itp., 

♦ naukę korzystania z katalogów narzędzi i osprzętu dla obrabiarek zarówno w wersji 
drukowanej na papierze jak i  elektronicznej wydawanej na płycie CD, 

♦ tworzenie programów obróbczych przeznaczonych dla tokarek sterowanych numerycznie, jakie 
posiada szkoła. 



System ZERO-OSN wyposażony jest w: 

♦ zestaw 160 przykładowych programów obróbczych, podzielonych na grupy tematyczne: 
podstawowe metody obróbki, pierwsze kroki w programowaniu CNC, zadania dla ucznia typu 
"popraw program", "zaprogramuj obrabiarkę", programy obróbcze opracowane w polskim 
przemyśle i realizowane na krajowych obrabiarkach, programy obróbcze do filmu VIDEO.  
Przykłady zawierają oglądany na monitorze: opis przykładu, rysunek techniczny, program CNC, 
wizualizację 3D, film VIDEO do 50 programów obróbczych (łącznie około 60 minut filmu), 

♦ moduł wizualizacji 3D do przykładowych i tworzonych przez uczniów programów obróbczych, 

♦ 6 godzin filmów na 4 płytach DVD, ze szczegółowym komentarzem, zawierające: podstawy 
obróbki skrawaniem (tworzenie wióra, podstawowe operacje tokarskie i frezarskie), przykłady 
obróbki z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi, prezentacje obrabiarek sterowanych 
numerycznie, fragmenty obróbki detali do programów zawartych w Systemie ZERO-CNC, 

♦ podręcznik zawierający między innymi Samouczek dla nauczyciela (działy dotyczące 
prowadzenia zajęć w zakresie podstawowym, zaawansowanym i nauki programowania tokarek 
CNC), przykładowe konspekty do zajęć, materiały i zadania dla ucznia, opisy z rysunkami do 
wszystkich przykładowych programów obróbczych, opis filmów zawartych na płytach DVD, 
(wersja drukowana oraz elektroniczna - format interaktywny PDF) 

♦ program do doboru parametrów obróbki w procesie toczenia i frezowania stosowany w przemyśle, 

♦ komputerowy Katalog polskich obrabiarek sterowanych numerycznie zawierający ponad 120 
fotografii obrabiarek i ich osprzętu, opisy oraz zestawienie parametrów technicznych, 

♦ komputerowe Katalogi narzędzi PAFANA Pabianice oraz SECO Tools w wersji identycznej  
z drukowaną na papierze, 

♦ elektroniczną wersję  Katalogu narzędzi SECO specjalnie przetłumaczoną na język polski, 

♦ komputerowy Katalog uchwytów BISON-BIAL prezentujący m.in. imadła maszynowe, uchwyty 
tokarskie, trzpienie, tuleje i oprawki frezarskie, imaki i oprawki nożowe, kły tokarskie i inne, 

♦ zestaw rysunków technicznych detali, kart technologicznych i instrukcyjnych w formacie 
*.DWG (AutoCAD) oraz w postaci wydruków. 

Korzystanie z  Systemu ZERO-CNC  nie wymaga: 

♦ jakiejkolwiek wiedzy dotyczącej programowania obrabiarek sterowanych numerycznie 

♦ ze względu na zawartą "ściągawkę", konieczności uczenia się korzystania z Systemu, 
a dołączony podręcznik w istotny sposób ułatwia prowadzenie zajęć 

Wymagania sprzętowe i programowe: 

System ZERO-CNC może działać zarówno w sieci jak na pojedynczych komputerach. 

♦ wersja minimalna: Windows Vista / XP / 7 / 8 / 10 , PC Pentium 3GHz, 1GB RAM, VGA lub 
SVGA, 30 GB wolnego miejsca na dysku, odtwarzacz DVD lub czytnik DVD  

♦ Zalecana konfiguracja: Windows 10, 8, 7, XP, procesor i ilość pamięci dostosowana do 
systemu operacyjnego komputera, karta graficzna SVGA, 30 GB wolnego miejsca na dysku, 
DVD-ROM 

Cena: 

O cenę oprogramowania dla Waszej Szkoły proszę każdorazowo pytać !! 
(Warunki płatności do uzgodnienia : nieoprocentowane raty, kredyt, opóźniona płatność) 

Proponowana cena od 3990 zł brutto (cena na 20.09.2017) za dowolną liczbę stanowisk w szkole  
Cena uaktualnienia od 2760 zł brutto (cena na 20.09.2017) za dowolną liczbę stanowisk w szkole  
 (Warunki płatności do uzgodnienia : nieoprocentowane raty, kredyt, opóźniona płatność) 
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