KISSsoft
Ferramenta de Cálculo para
Design, Análise e Otimização de
Elementos de Máquinas.

COMPARTILHANDO CONHECIMENTO

Apresentação do Programa
KISSsoft
trabalha baseado nas normas internacionais de
cálculo para oferecer uma extensiva gama de opções
na otimização do processo de dimensionamento de
elementos de máquinas. O programa executa um
rápido e preciso cálculo de forças, assim como dispõe
de relatórios com informações detalhadas de fatores
de segurança e vida útil do equipamento. Além disso,
ainda tem uma interface compatível com os programas CAD mais comuns.

KISSsys
é um complemento (add-on) do KISSsoft que permite
modelar unidades completas de caixas de engrenagens. O programa analisa engrenagens, mancais,
eixos e árvores ao mesmo tempo. O sistema KISSsoft
pode ser usado pra qualquer cálculo cinemático, e
você ainda pode usar a linguagem de programação
integrada para implementar seus próprios cálculos e
dimensões.

GPK
é um pacote de modelos básicos prontos com configurações frequentemente usadas no qual se pode
basear o cálculo da sua caixa de engrenagens. Como
o pacote GBK permite acesso a todas as funções do
programa KISSsoft, torna-se ideal usá-lo para situações frequentes no cálculo cinemático da indústria,
como caixas de engrenagens industriais.

Treinamentos e Suporte
são partes importantes dos serviços que oferecemos.
Nós buscamos dar total suporte aos nossos clientes
em todos os estágios do desenvolvimento do seu
projeto. Dessa forma, oferecemos treinamentos para
todos os níveis de conhecimento, cobrindo cada
diferente tipo de aplicação e buscando a melhor
solução possível. Disponibilizamos também consulta
com os nossos experts.

Economize usando KISSsoft. A partir dos modelos GPK é possível ter
um projeto otimizado de uma caixa de engrenagens em pouco tempo.
Entre no nosso website www.KISSsoft.AG e aprenda mais sobre o programa com os nossos tutoriais.
Você quer testar nosso programa? Contate-nos.
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