
VisKon Sektor B CAD/CAM 

Programska oprema VisKon Sektor B 3D-CAD/
CAM je produkt podjetja Weto AG iz Nemčije. 

Podjetje Weto AG je specializirano za razvoj eno-
stavne programske opreme za tesarstvo, krovs-
tvo in montažno gradnjo. 

VisKon Sektor B 3D-CAD/CAM je modul za ele-
mentiranje sten, stropov, strehe in izdelavo bru-
naric. Program je primeren za tesarje in gradbena 
podjetja. 

 

Program vsebuje orodje za izdelavo detajlov kri-

žanj stenskih elementov v vogalih in vmes. 

Nastavitve detajlov križanj lahko shranite za kas-

nejšo ponovno uporabo. 

Program vsebuje katalog različnih materialov 

med katerimi lahko izbirate. 

Orodje za samodejno izdelavo različnih detajlov 

vogalnih križanj sten pri brunaricah. 

Izbirate lahko med lastavičjo vogalno vezjo in več 

variantami križnih vezi vogalov. 

Izvrtine za povezavo brun po višini enostavno 

vstavite v izdelano steno.  
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V stene vstavljate okna in vrata izbranih dimenzij. 

Z uporabo pogovornih oken obdelate detajle, 

določite dimenzije in lastnosti materialov idr.  

Poljubno lahko spreminjate teksture in smer odpi-

ranja. 

 

Vgradnja oken, balkonskih vrat in notranjih vrat je 

enostavna tudi v stene iz brun. V steno na ustrez-

no pozicijo vstavite okno. V dialogu nastavite 

ustrezno velikost in pozicijo okna glede na odprti-

no. 

Določite lahko tudi dimenzije in avtomatično izde-

lavo posebnih detajlov kot so drsne letve v špaleti 

okenske odprtine idr. 

 

Uvoz in izvoz 2D in 3D datotek v formate dwg, 

dxf (AutoCAD) idr.  

Izdelava PDF načrtov 

Izvoz popisov v program MS - excel 

Izvoz količin materialov v program VisKalk. S pro-

gramom VisKalk izdelate kalkulacije, ponudbo, 

predračun in račun. 

Samodejna izdelava 2D kosovnic montažnih 

sten. 

Izdelate lahko različne poglede sten po posamez-

nih slojih. Vstavljate napise dimenzij okenskih 

odprtin. 

Orodja za dodajanje izmer in kotiranje idr. 

Načrte lahko tiskate direktno v PDF format ali pa 

s tiskalnikom. 
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Samodejna izdelava popisov konstrukcijskega 

lesa, jeklenih nosilcev, vidnega in kosmatega 

opaža, izolacije, strešne kritine  idr. 

V popisih so podane tudi dolžine kapu, slemena, 

grebenov, žlot za nadalno uporabo. 

Zastopnik programske opreme  Weto AG v Sloveniji. 

Raster, montažne hiše in konstrukcije, Franc Glušič s.p. 

Zgornji Tuhinj 31, 1219 Laze v Tuhinju 

T: +386 31 334-730 

M: info@raster.si 

W: www.raster.si 

Z dodatnim modulom Viskon Sektor C lahko izvo-

zite CAM datoteke za stroje Hundegger, Schmie-

dler, Auer, Weimann idr. 
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