Air-Tech-Bud sp. z o.o. z Bochni produkuje głównie części, podzespoły i różnego typu
maszyny i urządzenia, także według powierzonej dokumentacji. Zakres produkcji ze
względu na możliwości firmy i jej wyposażenie jest bardzo szeroki. Wydział obróbki
skrawaniem i cieplnej jest wyposażony w nowocześniejsze maszyny sterowanie
numerycznie. Od początku swego istnienia Air-Tech-Bud eksportuje swoje wyroby głównie
na rynek UE. Najważniejszymi kontrahentami są: Francja, Dania, Niemcy oraz Włochy.

Pod koniec 2014 roku zakupiliśmy oprogramowanie SprutCAM. Zakup ten był poprzedzony
weryfikacją dostępnych na rynku rozwiązań CAM. Oceniliśmy SprutCAM jako przejrzysty i
intuicyjny system, który spełni obecne oraz przyszłościowe potrzeby obróbcze firmy.
Oprogramowanie zostało pozytywnie zarekomendowane przez innych użytkowników. Po
zakupie licencji - wdrożone zostały nasze maszyny CNC. Programowanie z wykorzystaniem
SprutCAM nie stanowi żadnych problemów.

Na przełomie 2015 i 2016 roku do firmy sprowadzona została maszyna 5-osiowa, którą
wdrożono do oprogramowania SprutCAM.

Dzięki SprutCAM programowanie obróbek 3 i 5 osiowych płynnych odbywa się szybko co
często jest kluczowym aspektem produkcji.

Link do YT z filmem z obróbki: https://youtu.be/BQPKM8XCspQ
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Air-Tech-Bud Sp. z o.o. from Bochnia produces parts, sub-assemblies and machines of
different type and devices mainly, also according to entrusted documentation. The scope
of the production on account of possibilities of the company and for her equipping is very
wide. Department of the machining and thermal is equipped with more modern machines
guidance numerically. From the beginning of one's being Air-Tech-Bud mainly to the
market the EU is exporting its products. The Most important contracting parties: France,
Denmark, Germany and Italy.

At the end of 2104 we purchased SprutCAM software. This purchase was preceded by the
verification of CAM solutions available on the market. We assessed SprutCAM as the
transparent and intuitive system which will fulfil processing needs current and of the future
of the company. The software positively was recommended by other users. After the
purchase of the licence - our CNC machines were implemented. The programming with the
SprutCAM application constitutes no problems.

On turning point 2015 and of 2016 in company a 5-axis machine was started, which was
implemented to SprutCAM software.

Thanks to SprutCAM the programming of 3 and 5 axis continuous take place quickly what
is often the key aspect of the production.

Link to YT with the film from processing: https://youtu.be/BQPKM8XCspQ
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