De toekomst van nesting is er
al, gemaakt door Libellula
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NeXting is het nieuwe, buitengewone
nesting systeem van Libellula ontworpen
om tot 20% betere en efficiëntere
resultaten te krijgen in vergelijken
met traditionele software.
Dankzij het voortdurende technologische onderzoek van Libellula is
NEXTING het innovatieve nesting systeem dat nieuwe scenario’s op het
gebied van efficiëntie en besparingen opent wanneer het over nesting gaat.
Dankzij geavanceerde algoritmen optimaliseert NeXting de positionering van
onderdelen die worden geproduceerd op elke vorm van geometrieformaten,
waardoor onmiddellijk meetbare verbeteringen tot 20% kunnen worden in
vergelijking met traditionele nestingen!
De uitzonderlijke prestaties van NEXTING zijn ook gekoppeld aan het gebruik
van innovatieve 64 bit software technologieën en een multicore platform, dat
een onbereikbare snelheid en precisie van uitvoering mogelijk maakt.
Bovendien een systeem dat eenvoudig bestaande nestings importeert en
vergelijkt nieuwe nesting resultaten. Reduceer hierdoor de werktijden om
productiever te zijn. Weer een voordeel richting uw klant om kosten en tijd
te besparen.

Het kiezen van NeXting betekent toegang
tot een aantal voordelen die tot gisteren
ondenkbaar waren in nesting software
Klanten en medewerkers hebben NeXting onmiddellijk beoordeeld als het beste nestsysteem in de wereld
met prestaties die nieuwe normen voor de hele markt stellen:

Hoge efficiëntie in het materiaalgebruik
Beheer van onderdelen van elke complexiteit
Nesten op verschillende formaten met optimalisatie van kosten en oppervlakken
De beste plaat met optimalisatie van verschillende lay-outs
Nesten met gewone snede
Nesten met meerdere snijkoppen
Optimalisatie van het afval

TOT 20% BESPAREN
IN VERGELIJKING TOT
NORMALE NESTING SYSTEMEN

ECONOMISCHE BESPARING IN ZOWEL
MANUREN, ALS MATERIAALGEBRUIK

Technische specificaties
Gebruik van algoritmes en innovatieve technologieën om de nesting van de onderdelen op het plaatwerk te optimaliseren
Gebruik van Multi-thread technologie, wat resulteert in lagere berekeningstijden
Constante verbetering van algoritmes
Automatisch parameteriseren van onderdelen
Nieuwe grafische interface voor het vergelijken van de resultaten
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