
Gstarsoft
A Gstarsoft régóta elismert vezető márka a 2D/3D 
szoftverek területén. Ilyen piacág például az AEC, az 
építőmérnöki, gépészeti, gyártási, elektromos, 
elektronikai, GIS, földmérés, térképészeti terület stb.

1.   Minden GstarCAD funkcióval rendelkezik
2.   A legjobb választás a gépészeti tervezésre
3.   Széleskörű méretező és feliratozó eszközök
4.   Adat generálás automatikus kezelése, mint táblázatok, alkatrész jegyzék és BOM
5.   Kompatibilis a legtöbb CAD szoftver információival
6.   Parametrikus alkatrészek könyvtár
7.   Átfogó PLM adat interfész

8.   60%-kal felgyorsítja a méretezést; 90%-kal a tervezést és a kivitelezést; 75%-kal csökkenti
      a parancsok mennyiségének használatát

                            Jellemzők                                       GstarCAD      GstarCAD  Mechanical

Teljes CAD funkcionalitás                                                                    √                                        √

Ismerős CAD kezelőfelület                                                                  √                                        √

DWG kompatibilitás                                                                            √                                        √

Kompatibilis az AutoCAD Mechanical rajzokkal                                                                           √

Támogatja a nemzetközi szabványokat                                                                                         √

Hatékony rajzolóeszközök                                                                                                            √

Intelligens méretező eszközök                                                                                                      √

Hatékony gépészeti feliratozás szimbólumok                                                                               √

Szabvány alkatrész könyvtárak                                                                                                     √

Asszociatív felirat és BOM                                                                                                             √

Integrált adatkezelő                                                                                                                      √

A teljes rajzolást és méretezést felgyorsítja 60%-kal                                                                    √

A teljes mérnöki és tervezési feladatot felgyorsítja 90%-kal                                                        √

A szükséges parancsok számát lecsökkenti 75%-kal                                                                    √

Miért a GstarCAD Mechanical?

Gyártási
megoldások

GSTARCAD MECHANICAL 2015
GSTARSOFT

GstarCAD Mechanical 2015 egyszerűsíti 
a gépészeti tervezési munkát, hogy a rajz 
készítés és revízió még gyorsabb legyen

K-ÉP Stúdió
A K-ÉP Stúdió két évtizede van jelen a mérnök-informatikai piacon, 
több tervező rendszert (CAD) képvisel , CAFM terméket fejleszt és 
tanácsadói projekteket valósít meg. A GstarCAD szoftver 
magyarországi forgalmazója. 

K-ÉP Stúdió
1149 Budapest, Angol u. 34.
Tel.: +36-1-4451019
E-mail: k-ep@k-ep.hu
Web: gstarcad.tervezoszoftver.hu



GstarCAD Mechanical 2015 tervezőprogram  lefedi a 
gépészeti tervezés minden területét. Biztosítja a legújabb 
szabványos alkatrész könyvtárakat, szimbólumokat és 
méretező eljárásokat a különböző országok szabványainak 
megfelelően. A szabványosított gépészeti tervezés növeli a 
tervező hatékonyságát és segít az ötlet véghezvitelében.

SZABVÁNY ALAPÚ 
GstarCAD Mechanical 2015 megfelel a nemzetközi rajzi 
szabványoknak (ANSI/BSI/CSN/DIN/GB/GOST/ISO/JIS) ,  
testreszabható, a gépészeti tervezést egyszerűsítve segít a 
mérnököknek ,  hogy   megfe le l j enek  a  g lobá l i s  p iac i  
elvárásoknak.

Gyártási 
megoldások

A HAGYOMÁNYOS GÉPÉSZETI TERVEZÉS EGYSZERŰSÍTÉSE

TÉTELJEGYZÉK (BOM), CÍMKE ÉS LISTA
A tételjegyzékben megjeleníthetőek az alkatrész 
tulajdonságok. Összefogja az alkatrészek összes adatát és 
kezeli a változásokat. A GstarCAD Mechanical 2015 képes 
kinyerni a DWG fájlokból az alkatrész adatokat ezzel segítve 
az információáramlást tervezésben és gyártásban dolgozó 
munkacsoportok között.

A címkék alkatrészekhez vannak kapcsolva és a listák adatai 
változás esetén automatikusan frissülnek, ezzel csökkentve 
a hibás adatrögzítésből eredő költségeket.

ELÉRHETŐ PÁR KATTINTÁSBÓL
★   Kiemelt részletek
★   Nagyított nézet
★   Metszetvonalak
★   Sraffozás
★   Szövegmező és rajzlap
★   Asszociatív címkék
★   Asszociatív furatlisták
★   Űrlapok
★   Tételjegyzék
★   BOM

★   Gépészeti fólia rendszer generálás
★   Tengely- és szerkesztővonal
★   Téglalap létrehozása
★   Méretezés szerkesztő eszköz
★   Megjegyzés eszköz
★   Szabványos-alkatrész könyvtár
★   Alkatrész család tervezési rendszer
★   Leélező eszköz
★   Hullám- és szimmetria vonal
★   Alkatrészjegyzék feldolgozása
★   Alkatrész-kártya létrehozása
★   Terület számítás
★   Statisztikai blokk
★   XY nagyítás, megszakítás egy ponton, egynegyed tükör
★   Objektumok dinamikus nyújtása, elemek egyesítése

PONTOS ADATKEZELÉS

AUTOMATIKUSAN GENERÁLHATÓ….

TOVÁBBI TÁMOGATOTT SZOLGÁLTATÁSOK

ADATOK ZÖKKENŐMENTES MEGJELENÍTÉSE
A GstarCAD Mechanical 2015 képes írni, olvasni és megjeleníteni 
az AutoCAD Mechanical rajzokat és azok csatolt adatait. 
Zökkenőmentesen jeleníti meg az adatokat beleértve a 
szövegmezőket, címkéket, lista részeket, anyaglistákat (BOM), 
felületi minőség jeleket, alaktűréseket, hegesztési jeleket, stb.

KÉTIRÁNYÚ KOMPATIBILITÁS

MÉRETEZÉSI ESZKÖZÖK
A gyártástechnológia változókat beállítva a hatékony rajzi méretező 
eszköz jelentősen megkönnyti a tűrések és illesztések kezelését. 
Eszközt kínál a méretek kötegelt kezelésére - melynek 
eredményeként egyenletes méret távolságot kapunk. A szerkesztő 
eszköz képes gyorsan és egyszerűen nyújtani, kombinálni és 
ellenőrizni a méreteket és segíti a pontos munkát.

FELIRATOZÁS SZIMBÓLUMOK
Több mint 10 fajta szibólum (felület minőség, alak- és 
helyzettűrések, hegesztési szimbólumok, stb.) intelligens 
adatbevitelen alapuló beillesztése időt takarít meg és 
lehetőség van saját szimbólumok kialakítására is. A 
szimbólumok a rajzi objektumokhoz vagy méretekhez 
rendelhetők és együtt kezelhetők a csatolt objektumokkal 
(mozgatás, átméretezés, stb.).

GYORSABB DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉS A MÉRETEZŐ ESZKÖZÖK ÉS SZIMBÓLUMOK HASZNÁLATÁVAL


