
 

 

 
Nieuwe functies in de iTNC 530 besturing; NC software 606042-03 

Uit vele gesprekken met klanten over de eisen die vanuit de praktijk ontstaan, zijn er altijd weer 
nieuwe ideeën om de iTNC 530 besturing eenvoudiger en comfortabeler te maken. De HEIDENHAIN-
softwareontwikkelaars maakten nu ook weer nieuwe functies die het dagelijkse leven met de 
besturing makkelijk maken. De nieuwe HSCI-hardware maakt deze nieuwe functies mogelijk. We 
noemen er hier enkele. 
 
Grafisch ondersteund herstarten van een 
programma  
Als u een programma een keer halverwege wil of 
moet stoppen, dan kunt u het uiteraard opnieuw 
starten.  
Vanaf nu kan dat niet alleen op een door u gekozen 
regel, maar ook binnen puntenpatronen. De nieuwe 
startpositie kan, grafisch ondersteund, worden 
gekozen met behulp van soft keys. 
 
Grafisch ondersteunde bestandskeuze 
Als u een bestand zoekt in de besturing kunt u  
dit nu makkelijker vinden. Nieuw is dat een venster behalve de programmanaam ook de lijngrafiek 
laat zien van het betreffende programma.  
Zo kunt u het programma makkelijker herkennen aan de hand van de getekende contour. 
 
Opslaan of weggooien 
De gebruiker kan met de functie OPSLAAN en WEGGOOIEN heel gericht kiezen wanneer bepaalde 
veranderingen opgeslagen moeten worden of worden verwijderd. Ook  is het opslaan van een 
bestand onder een andere naam mogelijk geworden door de functie OPSLAAN ALS. 
 
Extra status weergave 
Er is een extra status weergave met daarin de handwiel overridewaardes die toegestaan zijn en welk 
deel daarvan al verplaatst is. 
 
Uitgebreid gereedschapsbeheer (optie) 
Het uitgebreide gereedschapsbeheer helpt bij het overzichtelijk houden van de gereedschappen, 
onder andere door het gebruik van iconen voor de verschillende types gereedschappen. 
 



 

 

 
 

Verbeteringen bij de DXF-converter (optie)  
Met de DXF-convertor kunt u CD-bestanden direct 
openen op de TNC om daarmee contouren uit het  
bestand te halen. Nieuw is dat de besturing nu met een 
kleur aangeeft wat de minimale radius is waardoor u  
makkelijker kunt bepalen met welk gereedschap u 
deze contour het beste kunt bewerken. 
 
Interesse? 
Is uw interesse is gewekt en u wilt de nieuwtjes met 
eigen ogen zien? Komt u dan naar de DEMOWEEK 
2013! 
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