
Inženirski timi še nikoli niso bili pod večjim pritiskom kot sedaj. Poleg učinkovitosti in stroškovne 
optimizacije se od njih pričakuje, da pri svojem delu ne zapostavljajo inovativnosti in kakovosti. 
Creo omogoča najbolj prilagodljive pakete 3D CAD programske opreme z bogatim naborom 
specifičnih orodij in lastnosti, ki inženirjem pomagajo snovati, načrtovati in ustvarjati izdelke 
brez kompromisov, ne glede na okoliščine.

Popeljite svoje izdelke od koncepta do digitalnega prototipa učinkovito, natančno in intuitivno s 
programsko opremo Creo.

Konstruirajte pametno z vodilno 
rešitvijo za 3D konstruiranje
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3D CAD KONSTRUIRANJE

Optimizirajte svoj izdelek 
v treh dimenzijah
Ustvarite izdelek v virtualnem okolju, kjer ima vsak element tri dimenzije - višino, 
širino in globino. Tak digitalni prototip izdelka lahko analiziramo in dodelujemo z 
izjemno natančnostjo, predvsem pa hitreje in ugodneje v primerjavi s fizičnim 
prototipom.

SIMULACIJE IN ANALIZE

Hitro in enostavno poustvarite 
resnične pogoje

Proizvodnja izdelka brez vnaprejšnjega temeljitega testiranja je v današnjem času 
nepredstavljiva. Z orodji za simulacije in analize v Creo lahko zasnovo svojega 

izdelka potrdite s preizkusi v digitalno poustvarjenih realnih pogojih.

3D TISK

Natisnite, kar oblikujete
Creo zapira vrzel med 3D CAD in 3D tiskanjem. Dodajalne tehnologije 

spreminjajo oblikovanje izdelkov, a to počno z nepovezanimi, večstopenjskimi 
postopki. Razširitev Creo za dodajalne tehnologije omogoča, da to pomakljivost 
presežete, saj lahko konstruiranje, optimizacijo, potrjevanje in 3D tisk opravite v 

sklopu ene programske opreme.

PAMETNO POVEZANO KONSTRUIRANJE

Izkoristite internet stvari
Creo je edina CAD programska oprema, ki ima zmogljivosti IoT (internet stvari) in 
AR (obogatena resničnost) že vključene v jedru funkcionalnosti. S tem inženirjem 
omogoča ustvarjanje, objavljanje in deljenje AR izkušenj, ostalim deležnikom pa 
pregledovanje in realistično oceno zasnove izdelkov. 



Tehnična dokumentacija
Samodejna izdelava in posodabljanje 

tehnične dokumentacije.

Tehnologija Unite
Izmenjava podatkov z drugimi 

sodobnimi CAD sistemi.

Prosto modeliranje
Enostavna izdelava površinskih modelov 

prostih oblik z manipulacijo osnovnih 
geometrijskih teles.

Profilne konstrukcije
Optimiziran uporabniški vmesnik za 

izdelavo profilnih konstrukcij.

Mehanika
Enostavna izvedba preprostih mehanskih 

trdnostnih analiz.

Izkoristite vse, kar ponuja Creo 
Parametric
Programsko opremo PTC uporabljajo številna ugledna slovenska proizvodna podjetja. Izkoristite 
priložnost, da se jim pridružite tudi vi in izkoristite vse prednosti profesionalne programske 
opreme.

�Preverjena zanesljivost in produktivnost.
�Kvalitetna telefonska tehnična podpora za vsa področja.
�Enostavna uporaba in redno izobraževanje v slovenščini.
�Široke možnosti razširitev in nadgradenj.
�Najbolj razširjena 3D CAD programska oprema v slovenskih proizvodnih podjetjih.

3D konstruiranje
Enostavno konstruiranje 3D kosov 

in sestavov z vsemi potrebnimi 
funkcionalnostmi.

Sheet Metal
Modul za konstruiranje izdelkov iz 

pločevin z enostavno uporabo 
gradnikov.

Simulacija gibanja
Enostaven prikaz gibanja 

preprostih mehanizmov in 
zaznavanje prekrivanja.

Vijačne zveze
Hitra in avtomatična izdelava vijačnih 

zvez neposredno v sestavu.
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Konstruiranje 3D kosov in sestavov

• Izdelava natančne geometrije, ne glede na kompleksnost modela.
• Enostavno konstruiranje gradnikov kot so zaokrožitve, posnetja, izvrtine, itd.
• Izdelava različnih konstrukcijskih variant z uporabo družinskih tabel.
• Hitrejše in enostavnejše sestavljanje modelov v sestave.
• Enostavna izdelava kosovnice in eksplozijskih pogledov

Modul za konstruiranje s pločevino

• Enostavna uporaba gradnikov – sten, upogibov, prebitih sten, prebojev, 
prirobnic, lokalnih vlekov in sprostitev – z uporabo izboljšanega in 
poenostavljenega uporabniškega vmesnika.

• Samodejna izdelava razvite pločevine.
• Dinamičen in sočasen prikaz oblikovanega in razvitega modela iz pločevine.
• Preprosta pretvorba prostorskih modelov in površin v modele iz pločevine.
• Enostavna definicija konstrukcijskih parametrov pločevine.

Simulacija gibanja sestava

• Enostaven prikaz gibanja preprostih mehanizmov.
• Statično in dinamično zaznavanje prekrivanja.

Samodejna izdelava in posodabljanje tehnične dokumentacije

• Izdelava 2D in 3D risb skladno z mednarodnimi standardi (ASME, ISO in JIS. ...)
• Samodejna izdelava risb z uporabo predlog.
• Samodejna izdelava asociativne kosovnice s pozicijskimi oznakami.
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Izmenjava podatkov z drugimi CAD sistemi - Tehnologija Unite

• Uporaba standardnih datotečnih formatov, kot so STEP, IGES, DXF, STL, 
VRML, AutoCAD, DWG, DXF 3D, ACIS, Parasolid.

• Tehnologija Unite omogoča pretvorbo datotek drugih modelirnih programov
   kot so Catia®, Siemens® NX™, SolidWorks®, Autodesk Inventor® in     

SolidEdge® v Creo datotečne formate.
• Vključevanje drugih CAD datotečnih formatov neposredno v proces       

konstruiranja.

Prosto modeliranje površin

• Hitra in enostavna izdelava površinskih modelov prostih oblik z manipulacijo  
osnovnih geometrijskih teles

• Večstopenjsko modeliranje omogoča boljši nadzor nad površinami in 
natančnejše spremembe, ki ne vplivajo na celotno obliko modela

• Parametrično vodenje proste geometrije z prilagajanjem obstoječim 
krivuljam ali nadzorom tangentnosti robov.

Konstruiranje profilnih konstrukcij

• Optimiziran uporabniški vmesnik za izdelavo profilnih konstrukcij.
• Enostavno pridobivanje informacij o modelu kot so masne lastnosti, 

zračnost, prekrivanje in stroški.
• Enostavna izdelava standardnih jeklenih ali montažnih profilov.

Avtomatična izdelava vijačnih zvez

• Orodje Intelligent Fastener omogoča hitro in avtomatično izdelavo vijačnih 
zvez neposredno v sestavu.

• Reference postavitve so lahko točka, os ali izvrtina.
• Možno naknadno urejanje, brisanje, ponovno sestavljanje in vzorčenje 

vijačne zveze.
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Slovenska knjižnica strojnih elementov in Audax dodatki za Creo

• Knjižnica vsebuje standardne strojne elemente narejene po standardih DIN 
in ISO, kot so vijaki, matice, podložke, zatiči, itd.

• Vključeni so tudi formati za delavniške risbe in sestavnice, ki so v skladu s 
slovenskimi  standardi.

• Prav tako so vključene tudi predloge 3D modelov in sestavov, jekleni profili, 
cevni prehodi iz pločevine, knjižnica standardnih simbolov (varjenje, 
elektro-simboli, cevovodi), itd.

• Dodatni programski pripomočki za pomoč pri delu.

Osnovne ergonomske in mehanske analize

• Samodejna in ročna postavitev modela človeka v različne naravne položaje.
• Enostavna izvedba preprostih mehanskih analiz z uporabo čarovnika, ki vas 

vodi in vam pomaga pri definiciji vseh potrebnih spremenljivk.
• Velikost modelov in sestavov pri preprostih mehanskih analizah je omejena 

na 200 površin.
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