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Tasarım, düzenleme, kesim listeleri, imalat

projeleri için kolay kullanımlı yazılım paketi.

Ahşap  merdiven karkası sistemleri için

doğrudan CNC makine bağlantıları.
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Kullanımı Kolay
Ahşap Merdiven Karkası

Yazılım Paketi



Gang-Nail Sistemleri, 20 yılı aşkın tecrübesi ile,

yazılım çözümleri için uygulama geliştirme, tedarik

ve destek hizmetleri konularında öncü bir

kuruluştur.  Bu yazılım,  CNC

makinelerinin tam otomatik

kontrolünü sağlayan manuel

üretimde kullanılmak üzere,

StairCon® ve StairConCNC

yazılımlarından yararlanan

bir çok üretici ile, ahşap

karkas merdiven

imalatı için en 

iyi çözümü 

sunar. 

Ahşap karkas merdivenler için kullanılan çok kapsamlı

bir tasarım aracı olan StairCon®, günümüzün inşaat

pazarının ihtiyaçlarını ve gerekliliklerini karşılayan

modüler bir çözümdür. Gelişmiş merdiven sistemleri

imalatçıları ve marangozluk firmaları tarafından etkin bir

şekilde kullanılan bir mühendislik yazılımıdır. Malzeme

listeleri, 3D gerçek görüntüleme sistemleri ve sanayide

kullanılan CNC makinelerine doğrudan linkler ile manuel

üretim için imalat projeleri sağlayarak, ahşap merdiven

sistemlerinin detaylandırılmasında kullanılır. Günümüz

ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış olan StairCon®,

ahşap karkas merdiven sistemleri için tercih edilen bir

endüstriyel tasarım platformudur. 

Marangoz ve Ahşap İmalat

Firmaları için Yazılım Paketi

Neden Pazar Lideriyiz 

u Müşterilerimizi önemsiyoruz       

u Rekabetçi fiyatlarla ürün ve
hizmet sunuyoruz

u Gerçek zamanlı 3D görüntü
olanağı sunuyoruz

u Ticari ihtiyaçlarınıza göre
özel uygulamalar sunuyoruz

u Hızlı ve öğrenimi kolay
Windows tabanlı sistem
kullanıyoruz
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YAZILIM 
ÖZELLİKLERİ:

u Gelişmiş 3D gerçek

görüntüleme sistemi

u Kolay düzenleme fonksiyonları

u Müşteri kontrollü malzeme veri

tabanı

u Çoklu hareketle yönetilebilen

tek bir proje çalışma ortamı 

u Windows ortamında hızlı ve

kolay öğrenim

u Sektör önderliğinde yazılım

geliştirme

u Tam kesim ve malzeme listeleri

u Kullanıcılar için görüntüleme

yazılımı

u 3 ve 5 akslı makineler için

doğrudan CNC bağlantısı

u Gelişmiş CNC makine üreticileri

ile çalışan bağımsız yazılım

Marangoz ve Ahşap İmalat

Firmaları için Yazılım Paketi

Özel Destek Hizmeti:

u Endüstriyel eğitim almış

personel

u Hızlı ve doğru çözümler

üreten destek ekibi

u Telefon, e-mail ve internet

üzerinden  gerçek zamanlı

hizmet

u Uzman geliştirme ekibi ile

doğrudan bilgi paylaşımı

u Şantiyede danışmanlık hizmeti

Kapsamlı Eğitim:

u Özel eğitim paketleri

u Sanayi odaklı dersler

u Kapsamlı eğitim notları

u 3 ve 5 akslı CNC makineleri

için yerinde CNC kurulumu

u Müşteri ihtiyaçlarına göre,

talep üzerine özel hazırlanan

eğitim programları
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