
Zwiększ wydajność projektowania CAD 

Parametryczne oprogramowanie CAD, 

które zapewni Twojej firmie dostęp do 

wielu zaawansowanych narzędzi 2D/3D 

pozwalających na sprostanie obecnym 

i przyszłym wyzwaniom projektowym!

Projektowanie 2D Modelowanie 3D

Dokumentacja 2D Parametryzacja

Elementy blaszane

Współpraca z CAM RenderingZestawienia BOM

Analizy MES

Symulacje dynamiczne

Złożenia 2D/3D Instrukcje montażu
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T-FLEX CAD 2D+ to coś więcej niż zwykły CAD 2D. Oprócz wielu narzędzi 

2D do pracy z parametrycznymi szkicami i dokumentacją techniczną, 

daje wsparcie dla importu i eksportu modeli i złożeń 3D!

Wsparcie dla parametrycznych części 

i złożeń z T-Flex CAD 2D/3D

Otwieraj parametryczne części i złożenia 

3D z T-Flex CAD 2D/3D, wprowadzaj zmiany 

w oknie parametrów lub w zmiennych, 

odświeżaj dokumentację i zestawienia 

materiałowe (BOM).

2D+

Wsparcie dla selekcjonowania 

i widoczności części 3D

Dokumentuj, zarządzaj, opisuj, renderuj 

i/lub eksportuj tylko wybrane części 3D. 

Idealne rozwiązanie dla narzędziowni

i eksportu do systemów CAM.

Zaawansowane przekroje 3D i 2D

Obs ługa zaawansowanych widoków 

przekrojów części i złożeń 3D z możli-

wością  zamieszczania na stronach 

dokumentacyjnych.

Import i eksport plików 2D i 3D

W wersji 2D+ uzyskujesz moż l iwość 

importu i eksportu plików w różnych 

formatach wymiany danych tj. Parasolid, 

IGES, STEP, DWG/DXF itp. 

Import plików bezpośrednio z innych 

systemów CAD: SolidWorks®, Inventor®, 

NX Unigraphics®, Solid Edge® itp.

Narzędzia, których potrzebujesz do 

wydajnej pracy w 2D

Parametryczne szkicowanie, adnotacje, 

złożenia 2D, BOM, biblioteka normaliów, 

animacje 2D, niezależność od innych 

aplikacji (własny edytor zmiennych i bazy 

danych) to tylko kilka z wielu funkcji 

i możliwości T-FLEX CAD 2D+.

Wykonanie dokumentacji 2D

Kompletny zestaw narzędzi do tworzenia 

parametrycznej dokumentacji technicznej 

od podstaw oraz na podstawie modelu 

lub złożenia 3D.

Biblioteka materiałów

 

 

Możliwość zastosowania wielu materiałów 

wnętrza i pokrycia z zaawansowanym 

trybem wyświetlania nierówności. 

Dostępność różnych stylów widoku 3D oraz 

fotorealistycznego renderingu w czasie 

rzeczywistym.

Analiza i weryfikacja modelu 3D

Dostępne są narzędzia do pomiaru, 

sprawdzania oraz analizy części i złożeń 

3D m.in. gładkość powierzchni, krzywizna 

powierzchni, samoprzecięcia części 

(kolizje) i inne.

Obustronna współpraca z DWG i DXF

Importuj i eksportuj dwuwymiarową 

dokumentację w najpopularniejszym 

formacie wymiany danych 2D z opisem

i warstwami.

Narzędzia, których potrzebujesz do 

wydajnej pracy w 2D

Parametryczne szkicowanie, adnotacje, 

złożenia 2D, BOM, biblioteka normaliów, 

animacje 2D, niezależność od innych 

aplikacji (własny edytor zmiennych i bazy 

danych) to tylko kilka z wielu funkcji 

i możliwości T-FLEX CAD 2D+.

Analiza i weryfikacja modelu 3D

Dostępne są narzędzia do pomiaru, 

sprawdzania oraz analizy części i złożeń 

3D m.in. gładkość powierzchni, krzywizna 

powierzchni, samoprzecięcia części 

(kolizje) i inne.

Obustronna współpraca z DWG i DXF

Importuj i eksportuj dwuwymiarową 

dokumentację w najpopularniejszym 

formacie wymiany danych 2D z opisem

i warstwami.



Elementy blaszane

Zaawansowane operacje modelowania 

elementów blaszanych dają możliwość 

szybkiego przygotowania modelu 3D wraz 

z docelowym konturem do wycięcia. 

Dodatkowo dzięki pracy  w  bezmo-

dułowym środowisku na każdym etapie 

projektowania możliwe jest korzystanie 

zarówno z dedykowanych jak i wszystkich 

pozostałych operacji 3D.

Modelowanie 3D

Obszerny zestaw narzędzi do parametry-

cznego modelowania 3D , zapewnia 

możliwość wydajnego tworzenia brył 

i powierzchni o dowolnym stopniu 

skomplikowania. Współpraca z wew-

nętrznym edytorem zmiennych, bazami 

danych oraz możliwość wykonania wielu 

wariantów i konfiguracji, zapewnia pełną 

kontrolę nad projektem. 

2D/3D

Projektowanie 2D/3D

Możliwość wykonania dowolnego rodzaju 

geometrii w intuicyjnym hybrydowym 

środowisku 2D/3D. 

Środowisko trójwymiarowe T-FLEX CAD 

jest nieodłączną częścią środowiska dwu-

wymiarowego, co zapewnia niespotykaną 

nigdzie indziej swobodę, wydajność 

i komfort projektowania.

Własne okna dialogowe parametrów

T-FLEX CAD oferuje możliwość szybkiego 

wykonania własnych okien dialogowych 

parametrów. Dzięki nim, każdy (nawet 

pracownik działu handlowego) w bardzo 

intuicyjny sposób jest w stanie wprowadzić 

odpowiednie dane do projektu i wygene-

rować potrzebny w danej chwili wariant 

produktu. Ta wyjątkowa funkcjonalność 

nie wymaga znajomości żadnych języków 

programowania. 

T-FLEX CAD 2D/3D oprócz funkcjonalności 

wersji 2D+ zapewnia dostęp do wielu 

standardowych i zaawansowanych 

narzędzi modelowania 3D oraz 

pracy ze złożeniami 3D. 

www.tflex.pl

Eksplodowania i instrukcje montażu

W dowolnej fazie tworzenia złożenia 3D 

jest możliwość wykonania animowanych 

widoków eksplodowanych oraz kolejnych 

etapów instrukcji montażu. T-FLEX CAD 

generuje wielostronicowe pliki PDF z wido-

kami 3D, które mogą być również animo-

wane. Dodatkowo posiadając T-FLEX VR 

możesz wejść w wirtualny świat swojego 

produktu, robić szkolenia i nowoczesne 

prezentacje.

Złożenia 3D

Budowanie złożeń 3D za pomocą funkcji 

programu jest szybsze, bezpieczniejsze 

i bardziej odporne na zmiany niż kiedy-

kolwiek wcześniej. Funkcjonalność ta 

w połączeniu z wydajnym silnikiem gra-

ficznym programu, daje możliwość pracy 

w szczegółowym widoku nawet na 

złożeniach składających się z wielu tysięcy 

części.



 

 

 

T-FLEX CAD da Ci jeszcze więcej, dzięki możliwości rozszerzenia 

jego funkcjonalności o integrujące się dodatki:

Daje możliwość szybkiego i zarazem optymalnego 

rozłożenia części np. rozkrojów blach na arkuszach. 

Dostępne rodzaje nestingu to: liniowy, gilotynowy 

i dokładny.

T-FLEX Nesting

Zestaw specjalistycznych narzędzi umożliwiających 

inżynierom wirtualnie przetestować i przeanalizować 

części i złożenia pod względem wytrzymałości na 

różne czynniki. Dostępne analizy to m.in. statyczna, 

wyboczeniowa, termiczna, częstotliwościowa 

i zmęczeniowa.

T-FLEX Analysis

Dynamics to rozwiązanie do symulacji ruchu oraz 

anal izy działania skomplikowanych z łożeń 

mechanicznych. Pozwala przetestować wirtualne 

prototypy i zoptymalizować projekty pod względem 

wydajności, bezpieczeństwa i komfortu bez potrzeby 

budowania kolejnych fizycznych modeli prototypów.

T-FLEX Dynamics 

Rozszerza funkcjonalność oprogramowania T-FLEX 

CAD o możliwość bezpośredniego importu plików 3D 

z takich systemów jak: CATIA®, CREO®, I-DEAS®.

T-FLEX Extended Import

Oprogramowanie T-FLEX CAD 2D+ i 2D/3D dostarczane jest na licencji 

bezterminowej z roczną usługą wsparcia technicznego i aktualizacji.

Dystrybutor:

NewTech Solutions sp. z o.o.

ul. Inżynierska 8, 67-100 Nowa Sól

tel. +48 68 388 07 61

info@newtechsolutions.pl

www.newtechsolutions.pl 

www.tflex.pl

 
ZOBACZ WIDEO:  

   

Licencja przenośna na kluczu programowym lub kluczu USB.

T-FLEX VR
Środowisko T-FLEX CAD umożliwiające przepro-

wadzenie analizy swojego produktu w przestrzeni 

wirtualnej za pomocą manipulatorów i okularów VR.

Uproszczone wersje T-FLEX Analysis i T-FLEX Dynamics dostępne są w podstawowej wersji T-FLEX CAD 2D/3D.
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