
Strojírenské øe�ení ve 2D
MechSoft PLUS pro AutoCAD LT 2002

Prùvodce
souèástmi
a výpoèty
MechSoft vám umo�-
ní tvorbu strojírensky
správných souèástí bìhem minut s ohledem na
zvolený standard.

K dispozici je více ne� 50 prùvodcù pro øe�ení rùz-
ných strojírenských úloh, napøíklad ozubení, drá�-
kování a per, kontrola svaru èi lepeného spoje,
pru�iny, svìrné spojení a lo�iska.

On-line strojírenská pøíruèka
MechSoft  vám zpøístupní strojírenskou teorii a pra-
vidla pøímo v prostøedí CAD systému.

MechSoft umo�òuje ka�dému konstruktérovi zvý�it
produktivitu, zkrátit èas potøebný k vytvoøení
souèásti a� o 75% a zkrátit èas potøebný k jejím
úpravám a� o 95%.

Neplýtvejte èasem!

Knihovna normalizovaných souèásti
Obsáhlá knihovna inteligentních normalizovaných
souèástí dle mezinárodních i národních norem
(zpracováno cca 1500 norem ANSI, BS, ÈSN, DIN,
FN, ISO, JIS a STN).

Konstruování ve 2D
MechSoft pøidává celou øadu pøehledných nástro-
jových li�t, ve kterých jsou umístìny funkce pro
snadnìj�í a rychlej�í konstruování. Inteligentní
kurzor po umístìní na objekt a stisknutí prostøed-
ního tlaèítka my�i zobrazí kurzorové menu s pøí-
kazy vhodnými pro úpravu této entity nebo pro
vytvoøení entity stejného charakteru. Nástroj
�Menu voleb� reaguje na spu�tìný pøíkaz, nabí-
zí pøíslu�né volby a hodnoty pro rychlý výbìr kur-
zorem, a tím minimalizuje nutnost práce
s klávesnicí.

MechSoft podporuje práci v multinoremním
prostøedí (ANSI, BS, ÈSN, DIN, FN, ISO, JIS, STN).
Pøi vytváøení dokumentace lze zvolit normu, pod-
le které má být dokumentace vytváøena a v�echny
funkce pak automaticky pou�ívají odpovídající na-
stavení, kótování, tvar rozpisky na výkrese atd.

MechSoft podporuje jednoduchou práci s pøed-
definovaným systémem hladin a automaticky pøe-
píná mezi automaticky pøiøazenými hladinami.
Navíc pøidává mo�nost ovládat více hladin najed-
nou seskupením vìt�ího mno�ství hladin do tzv.
superhladin. Tím lze dosáhnout pøehlednosti i u
nároèných strojních sestav nebo pøi vytváøení va-
riantních øe�ení.

MechSoft øe�í zcela automaticky viditelnost vzá-
jemnì se pøekrývajících 2D objektù. Pro vyøe�ení
viditelnosti staèí pou�ít jediný pøíkaz.M
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www.mechsoft.com

MechSoft, MechSoft.com a MechSoft-PROFI jsou ochranné známky spoleènosti MechSoft. Ostatní jména a znaèky jsou ochrannými
známkami svých pøípadných majitelù.

MechSoft obsahuje øadu kvalitních nástrojù pro
komplexní oznaèení výkresu normalizovanými rá-
meèky, razítky, znaèkami a kótami, samozøej-
mì v pøíslu�ném mìøítku. MechSoft automaticky
definuje kótovací styl ve shodì s nastavenou nor-
mou, pøidává mnoho roz�íøených kótovacích funkcí
i nìkteré nové kótovací pøíkazy (napøíklad tabul-
kové èi automatické kótování) a podstatnì roz�i-
øuje mo�nosti editace kóty.

MechSoft umo�òuje oznaèování drsností, to-
lerancí, svarù, zápichù nebo støedicích dùl-
kù celou øadou pou�ívaných a normalizovaných
strojírenských znaèek. V�echny znaèky je mo�né
zpìtnì mìnit.

MechSoft dává k dispozici výkonný a pøitom jed-
noduchý nástroj pro tvorbu kusovníkù a pozi-
cování. Ka�dá normalizovaná souèást obsahuje
v�echny potøebné informace, nenormalizované
souèásti lze snadno tìmito informacemi opatøit.
MechSoft z nich pak vytváøí kusovník, ze kterého
lze automaticky vytváøet rozpisku a opatøit sou-
èásti jednotlivì nebo automaticky pozicemi. Mech-
Soft udr�uje informace o vzájemné vazbì mezi sou-
èástí, øádkou rozpisky a praporkem pozice a ve�-
keré zmìny jsou automaticky aktualizovány.

MechSoft pøidává modul pro práci s plechovými
díly. Rozvinuje standardní tvary jako válce, krych-
le, jehlany, napojení trubek, pøechody, kolena atd.
Zároveò vytváøí ze v�ech tìchto tvarù pøíslu�né po-
hledy.

MechSoft nabízí také výkonný nástroj pro správu
dokumentace � Projekt.

Databázové pøipojení
MechSoft umo�òuje pøipojení libovolných u�iva-
telských dat pomocí ODBC a definovaných para-
metrù. S vyu�itím tohoto modulu tak není pro-
blém napøíklad doplnit do kusovníku vnitropod-
nikové skladové èíslo normalizované souèásti a
její poøizovací cenu nebo omezit mo�nost vklá-
dání jen na ty souèásti, které jsou zavedeny do
podnikové databáze skladu materiálu.

MechSoft - nejmodernìj�í
technologie v oblasti
strojírenského navrhování

Podporované operaèní systémy
Windows 2000 Professional®
Windows NT® version 4.0 SP 5 nebo 6
Windows 98®, Second Edition

Podporované verze AutoCADu LT
AutoCAD LT 2002

Jazykové verze
Èeská
Anglická

Headquarters
MechSoft, Inc.
1017 RR 620 South, Suite 220
Austin, TX 78734, USA
Phone: +1 (512) 263-8707
Fax: +1 (512) 263-8779
sales@mechsoft.com

European Headquarters
MechSoft
Jílová 22, 639 00 Brno
Czech Republic
tel.: (05) 4321 6642
mobil: 0602 426 895
sales.europe@mechsoft.com

Køi��álový disk
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