
Wymagania systemowe 

 Minimalne wymagania sprzętowe: procesor 2 GHz, pamięć robocza 2 GB, karta graficzna z pamięcią 256 MB,  wolna przestrzeń 500 MB  

 Minimalne wymagania programowe: system operacyjny Windows XP / Vista / Win7 (32-bit / 64-bit) i Win8 /8.1 (32-bit / 64-bit) 

VisKon V8 3D-CAD/CAM 

 
Dach - Ściana - Maszyna 

Projektuj konstrukcje na życzenie klienta w jeszcze krótszym czasie 
Kosrzystaj z nowoczesnych technologii w pakiecie z wiedzą praktyczną 

VisKon V8, najbardziej przyjazny interfejs w programach 3D-CAD/CAM 

Szybko i elastycznie:  

 

 Jednoczesna praca w trybach 2D i 3D 

 Projektowanie dachów, facjat i kondygnacji za pomocą Asystenta 

 NOWOŚĆ: Asystent ułatwiający tworzenie widocznych konstrukcji 
dachów, konstrukcji spodniej (miecze, słupy, stężenia i inne) oraz  
dobudowy i rozbudowy 

 Zestawienia (drewna, elementów dachu, profili stalowych i inne) 

 NOWOŚĆ: Łatwe tworzenie podwójnych płatwi i nadbudowy krowi 

 NOWOŚĆ: Odbicia lustrzane pojedynczych elementów, wierceń  
i grup elementów (całych dachów i kondygnacji) 

 NOWOŚĆ: Wyznaczanie dachu z automatycznym rozpoznawa-
niem zarysu 

 NOWOŚĆ: Zoptymalizowana wymiana danych z programem Vis-
Kalk (przenoszenia danych według kondygnacji, obiektu lub warst-
wy) z rozszerzonymi wariantami materiałów i uproszczoną obsługą 

Rysunki ze szczegółami:  

 

 Fotorealistyczna prezentacja projektowanych obiektów 

 NOWOŚĆ: Rozszerzone tekstury i zoptymalizowana prezen-
tacja modelu w trybie 3D 

 NOWOŚĆ: Biblioteka pokryć ponad 800 rodzajów dachówek 

 NOWOŚĆ: Nowy tryb prezentacji 3D (Tryb półprzezroczysty) 

 Wizualizacja okien i drzwi ze szczegółami i detalami 

 NOWOŚĆ: Zoptymalizowana prezentacja drewnianych ele-      
mentów giętych i łukowych oraz konstrukcji kratowych 

 NOWOŚĆ: Wymiarowanie w trybie 3D łącznie z kotami wyso-     
kościowymi, przekrojami i wymiarami długości oraz odległości 
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D A C H - Ściana - Maszyna 

Facjaty & dobudowy przy pomocy Asystenta 
 Niezależny Asystent facjat ze wszystkimi popularnymi rodzajami facjat takimi, jak 

np. jednospadowa, dwuspadowa, naczółkowa, trapezowa, trójkatna i inne z indywi-

dualnymi parametrami i automatycznym wstawianiem elementów drewnianych 

 NOWOŚĆ: Asystent dobudowy do szybkiego wstawiania dachów dobudów  

 Automatyczne wstawianie wymianów krokwi i kleszczy od razu podczas wstawiania 

facjat w połaciach z jednoczesnym przeliczaniem słupów i belek nadproży oraz 

podparapetowych, wszystko z podglądem w czasie rzeczywistym  

Belki, kleszcze i krokwie / nadbudowy krokwi 
 Wstawianie belek, kleszczy, krokwi i nadbudowy krowki w stałym lub dopasownym 

rozstawie osiowym  

 Wstawianie belek do wyboru: w poziomie lub w dowolnej płaszczyźnie 

 Szybka i oczywista konstrukcja z elementów np. takich, jak „ukośne krokwie pod-

wieszone“ 

Dowolne konstrukcje 

Szczegóły obróbek maszynowych elementów 
 Precyzyjne planowanie wykończenia przez wykonanie popularnych połączeń takich, 

jak np profilowanie, wiercenia, zacięcia, połączenia na zakładke i nakładkę, połącze-

nia czopowe, w jaskółczy ogon czy na wrąb i wiele innych 

 Wszystkie sposoby połączeń wraz z wymiarowaniem i operacjami maszynowymi 

 Projektowanie kompletnych konstrukcji za pomocą dowolnych elementów drewnia-

nych, profili stalowych w dowolnych płaszczyznach (np. dachów Mandala, dachów 

krzywych i krzywoliniowych lub zupełnie dowolnych konstrukcji) 

 Katalog profili stalowych zgodnych z normami DIN 1025 / 1026 

 Projektowanie konstrukcji kratowych i elementów drewnianych giętych i łukowych 

Łatwa & perfekcyjna ciesielka 
 Zaprojektuj planowany obiekt dzięki zintegrowanemu Asystentowi dachów  

(NOWOŚĆ: rozbudowana biblioteka zarysów)  

 NOWOŚĆ: Wstawianie konstrukcji warstwowej wraz ze wszystkimi elementami 

dachu ze sprawdzonym definiowaniem profila (oddzielnie nadbudowa, podbudowa,  

nadbudowa krowki, podwójne płatwie z przeliczeniem ilości) 

 Określanie ustawień profila dachu takich, jak nachylenie, wyskość położenia,  

nadzacięcie czy przekroje elementów drewnianych itd. 

 NOWOŚĆ: Szybkie i najbardziej kompleksowe wyznaczanie dachu, nawet w kilka 

sekund, dzięki automatycznemu rozpoznawaniu konturów zarysów dachu lub  

podkładów zarysów z zaimportowanych plików DXF / DWG 

 NOWOŚĆ: Biblioteka pokryć dachowych w zintegrowanym katalogu z ponad 800 

rodzajami dachówek dostępna przez naciśnięcie jednego przycisku  

 Wstawianie okien połaciowych i kominów z automatycznym wstawianiem wymia-

nów wraz z możliwością wykonania połączeń ciesielskich 

 NOWOŚĆ: Wykonanie okapików w okapach tylko trzema kliknięciami myszki 

 Swobodna edycja wszystkich połaci z dowolnym łączeniem dachów 

 NOWOŚĆ: Odbicia lustrzane dachów, ścian, wierceń i pojedynczych belek 

http://www.weto-software.pl
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Indywidualne konstrukcje ścian & stropów 
 NOWOŚĆ: Konstrukcje ścian do dziesięciu warstw definiowanych jako słupy, płyty, 

łacenie, deskowanie, bale lub warstwy z materiałów masywnych (litych) 

 Stropy wielokątne do dziesięciu warstw konstrukcyjnych 

 Wsparcie postępu pracy przez zastosowanie podglądu 3D w czasie rzeczywistym 

 Możliwość dzielenia ścian szkieletowych w poziomie i w pionie 

 NOWOŚĆ: Tworzenie warstw z materiałów masywnych (litych) np. ze sklejki wraz 

z obróbkami maszynowymi i dopasowaniem do rozstawu konstrukcji 

System narożny i doczołowy łączenia ścian  
 Dowolnie definiowany system łączenia ścian dla odpowiednich konstrukcji ścian  

 Wstawianie dodatkowych słupów narożnych o dowolnym przekroju elementu  

 Automatyczny jak również indywidualny system podziału i wstawiania wymianów 

Ściany z bali z połączeniami węgłowymi 
 Dostępne połączenia węgłowe prawie każdego rodzaju: połączenia węgłowe bali o 

różnych grubościach, połączenia bali w ścianach wielowarstwowych, połączenie w 

zamek tyrolski, połączenie w gołębi ogon (Dovetail) jak również w jaskółczy ogon 

 Uwzględnianie luzów oraz listew ślizgowych wewnątrz połączeń węgłowych a także 

dowolnie, parametrycznie zdefiniowane połączenia węgłowe 

 Różne, zaprojektowane pecjalnie na potrzeby budownictwa z bala, możliwości ob-

róbek maszynowych (wiercenia, przelotowe połączenie w jaskółczy ogon i inne), aby 

zapewnić możliwie najwyższy stopień uszczegółowienia i odwzorowania detali 

 NOWOŚĆ: Fotorealistyczna prezentacja bali okrągłych, jak również innych profilo-

wanych rodzajów bali 

Elastyczne i szczegółowe projektowanie 

 Indywidualne projektowanie całego obiektu z automatycznym podziałem na kon-

dygnacje, obiekty, stropy i ściany łącznie z pakietowaniem i właściwymi operacja-

mi maszynowymi oraz zestawieniami materiałów i parametrów 

 Wstawianie okien i drzwi w trybie 2D lub w trybie 3D z normowymi obiektami okien 

i drzwi lub wstawianie takich obiektów stolarki jako dowolnie zdefiniowych  

 Automatyczne docinanie ścian za pomocą wcześniej zdefiniowych systemów 

narożnikowych i wstawianie wymianów przy przebiciach okiennych i drzwiowych 

 Automatyczne i ręczne dzielenie ścian lub stropów, jak również indywidualne dzie-

lenie obszarów dając możliwość projektowania z najlepszą dokładnością 

 Elementowanie ścian zgodnie z przypisanymi rodzajami warstw konstrukcyjnych  

dla wszystkich ścian automatycznie lub pojedynczo dla każdej ściany oddzielnie 

 Sprawdzanie kolizji z możliwością naprawy dla warstwy słupów 

 NOWOŚĆ: Znakowanie / łączenie słupów ścian na i z podwalinami oraz oczepami 

do wykonania jako znacznik, połączenie na nakładkę, połączenie czopowe lub 

połączenie w jaskółczy ogon 

 NOWOŚĆ: Tworzenie w płytach wycięć w miejscach przechodzenia przez nie krok-

wi i płatwi za naciśnięciem jednego przycisku 



Dodatkowe informacje: 
Chcesz wiedzieć więcej, potrzebujesz dodatkowych informacji a może jesteś zainteresowany prezentacją? Zadzwoń do nas: +49 8504 92290 
lub napisz do nas e-mail na adres: info@weto.de. Aktualne informacje dostępne są na naszych stronach w Internecie: www.weto-software.pl  

Dach - Ściana - M A S Z Y N A / Współpraca 

Opisy w trybie 3D 
 Dowolny widok perspektywiczny bryły w trybie 3D przez określenie parametrów 

kątów widzenia i nachylenia 

 Wstawianie numeracji i opisów w widokach perspektywicznych 

 Prezentacja w kolorach w zależności od rodzaju elementu konstrukcyjnego 

Kontrola kolizji między elementami drewnianymi 
 Podgląd kolizji w projekcie, w celu zminimalizowania lub wręcz wyeliminowania 

błędów produkcji  

 Automatyczne pomijanie symboli znaczników, które mogą być do wyboru wyświet-

lane (widoczne) lub ukrywane (niewidoczne) 

Numeracja maszynowa 
 Podgląd przebiegu procesu produkcyjnego przez zastosowanie różnych opcji pod-

czas numeracji elementów 

 Zapis fragmentu projektu z całego projektu, kondygnacji, obiektów, warstw lub tylko 

pojedynczych elementów drewnianych  

 Zgodne z projektem etykietowanie elementów za pomocą numeracji maszynowej 

(jednoznaczne określenie położenia elementu, rysunek elementu itd.) 

 Prezentacja modelu 3D bezpośrednio w programie maszynowym (BTL, BVX) 

Perfekcyjne przeniesienie danych do maszyn 
 Przenoszenie danych do numerycznych centrów ciesielskich firm Hundegger, 

Schmidler, Krüsimatic, Weinmann, Essetre i Auer za naciśnięciem przycisku 

 Zoptymlizowane przeniesienie rodzajów operacji maszynowych elementów takie, 

jak zakładki, czopy, wiercenia, profilowania i inne dla wybranej maszyny 

 Automatyczna konwersja operacji maszynowych do wybranego formatu obsługiwa-

nego przez daną maszynę np. BVN, BVX, BTL i inne 

 Przejście od rysunku aż do pliku maszynowego przez standardowe rodzaje ob-

róbek elementów (operacje maszynowe) 

 Informacje dotyczące sterowaniem innymi maszynami - na żądanie 

Współpraca z programem Cambium-firmy Hundegger 

 Wsparcie nowej platformy produkcyjnej dla wszystkich maszyn firmy Hundegger  

(format *.BVX) 

 Zapis danych maszynowych elementów z płyt masywnych (litych) 

Pozostałe interfejsy danych: 

 Import/eksport do i z programu SDS - 3D-DachCAD 

 Import/eksport do i z programu ArCon 2013 

 Import/eksport w formatach 2D/3D DXF / 2D/3D DWG;  
Eksport w formatach JPG/BMP lub w formacie PDF 

 Przenoszenie danych do programu Vi2000  

 Przenoszenie danych do programu do optymalizacji „LP Optimex“  
(moduł opcjonalny, dodatkowo płatny) 

 Import/eksport do i z programu Nemetschek Allplan 2014               
(moduł opcjonalny, dodatkowo płatny) 

 Współpraca z urządzeniami pomiarowymi takimi, jak teodolity, Leica, 
Hilti, Felxijet (moduł opcjonalny, dodatkowo płatny) 

 Współpraca z programem FriLo-Statik (opcja dodatkowo płatna) 
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