LigniKonLarge
Oprogramowanie 3D-CAD do projektowania konstrukcji
nośnych & ciesielskich budownictwa drewnianego

Perfekcyjne narzędzie do projektowania dla cieśli
LigniKonlarge jest idealnym narzędziem do projektowania wiat garażowych, tarasów drewnianych,
pergoli, pawilonów, domków ogrodowych i wielu innych konstrukcji ciesielskich.
Wprowadzanie parametrów dachów, facjat, dobudów z rozszerzonymi parametrami zarysów odby
-wa się za pomoca Asystenta. Dzięki przejrzystym oknom dialogowym można zaprojektować konstrukcję nośną za pomocą kilku kliknięć myszki (słupy, miecze, stężenia, podwaliny i rygle).

Proste wprowadzanie danych przez Asystenta / krok po kroku
 Jednoczesna praca w trybie 2D i 3D
 Definiowanie parametrów profila dachu takich, jak nachylenie, wysokość
położenia murłat i płatwi, nadzacięcie dla krokwi, przekroje i inne z interaktywnym podglądem w czasie rzeczywistym
 Asystent facjat ze wszystkimi typowymi rodzajami facjat, indywidualnymi
parametrami i automatycznym wstawianiem elementów drewnianych
 Wstawianie okien połaciowych i kominów z wymianami
 Asystent rozbudowy z prostym planowaniem elementów dobudów wraz
łączeniem i dopasowaniem połaci dachów
 Biblioteka materiałów pokryciowych z ponad 800 rodzajami dachówek,
ze zintegrowanym i łatwym w zarządzaniu katalogiem pokryć
 Łączenie połaci dachowych z dopasowaniem za naciśnięciem przycisku
 Wstawianie krokwi, kleszczy i belek ze stałym lub dopasowanym
rozstawem osiowym
 Proste i jasne rozwiązania konstrukcji elementów takich, jak np. skośne
krokwie podwieszane
 Dowolne położenie elementów drewnianych (mieczy, stężeń, i innych)
 Wybór połączeń, jak zakładka zamkowa, zacięcie, znakowanie itd.
 Duży asortyment normowych profili stalowych
 Typowe ciesielskie rysunki wykonawcze 2D pojedyczych elementów
drewnianych i profila dachu ze wszystkimi wymiarami ciesielskimi
 Szybki podgląd powierzchni widocznej, zabudowy, izolowanej i krycia za
pomocą skrótów klawiszowych
 Dowolne opcje wymiarowania 2D (narastające, łańcuch wymiarowy)
 Wybór różnych funkcji automatycznego opisywania rysunków
 Wydruk zestawień drewna, profili stalowych, elementów dachu, kulawek
 Zestawienie powierzchni połaci dzięki gotowym szablonom

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: www.weto-software.pl

