
Prizostavovanie spojovových súčiastok ako sú skrutky, matice, 

podložky a kolíky môže byť často časovo náročná úloha. Užívateľ 

sa musí uistiť či diery na stretávacích partoch sú zarovnané, majú 

správny priemer a musí overiť správnosť hardvéru. PTC Creo 

Parametric automatizuje tento proces vrátane prístupu ku 

komplexným katalógom (ANSI, DIN, JIS) čím znižuje čas 

umiestnenia a prizostavenia až o 90%.  

 

PTC IFX stavia na tejto funkčnosti. S plne nastaviteľnou knižnicou, 

so schopnosťou prizostaviť spojovací materiál bez generovania 

zostavných referencií, viacerých možností umiestnenia , a sadou 

overovacích nástrojov, PTC Creo IFX zvyšuje produktivitu, 

eliminuje chyby a znižuje násobenie partov.  
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PTC Creo Intelligent Fastener Extension 
ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY S NASTAVITEĽNOU KNIŽNICOU SPOJOV A ICH AUTOMATICKOU KONTROLOU 

Creo IFX umožňuje prizostaviť spoje na všetky inštancie  
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Data Sheet 

Kľúčové výhody  

• Zvyšuje produktivitu 

  - Automatizuje opakujúce sa úlohy 

• Znižuje násobenie partov na disku 

  - Užívateľom definovaná komplexná knižnica spojovacích 

súčiastok, kde je možné zahrnúť špecifické firemné alebo 

projektové  technické vybavenie.  

• Vylepšuje pracovný postup 

  - Automatické vytváranie dier bez zostavných referencií 

  - Odstraňuje požiadavku na manuálne zarovnanie dier, ktoré 

nemajú zostavnú referenciu 

• Zvyšuje presnosť návrhu 

  - Overovacími nástrojami zistíme správnu dĺžku spojov 

  - Plne zarovnané montážne otvory 

 

Creo Intelligent Fastener Extension (IFX) rozširuje technické 

vybavenie Creo Parametric o funkčné spoje. PTC Creo IFX 

predstavuje schopnosť podľa požiadaviek upravovať 

knižnice technického vybavenia, zvyšuje flexibilitu 

umiestnenia a  poskytuje špecializované overovacie 

nástroje pre používateľov.  

Automatická orientácia klinových podložiek počas umiesťovania  



Data Sheet 

Jazyková podpora 

•   Angličtina, Francúzština, Nemčina, Taliančina, Ruština, 

Španielčina, Kórejčina, Japončina, zjednodušená a tradičná 

Čínština 

Systémové požiadavky 

•   Microsoft®  Windows®  7 a XP 

• Unix® platforma (Solaris®) 

 

Viac informácií 

Pre viac informácií navštívte ipmsolutions.sk, alebo nás 

kontaktujte. 

IPM SOLUTIONS, s.r.o. - Kamenná 11, 080 01 Prešov-Šalgovík, Slovak Republic, tel.: +421 /51/ 772 21 33, fax: +421 /51/ 773 21 41 
OFFICES: 
BRATISLAVA - Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava, tel.: +421 /2/ 444 583 61, fax: +421 /2/ 444 583 67 
ŽILINA - A. Kmeťa 9, 010 01 Žilina, tel.: +421 /41/ 507 47 11, fax: +421 /41/ 507 47 22 
PREŠOV - Kúpeľná 1/A, 080 01 Prešov, tel.: +421 /51/ 772 21 33, fax: +421 /51/ 773 21 41 
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Vlastnosti a špecifikácie  

• Rozšírená knižnica o kolíky 

• Plne nastaviteľná knižnica  

• Podpora oriantácie spojovacieho materiálu 

• Prizostavenie spojov použitím referencií roznásobenia 

jenoducho a rýchlo  

• Vkladanie viacerých spojov v jednom kroku bez vytvorenia 

externých referencií 

• Automatické overovanie 


