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Introdução

Produtiva  Ferramentas  é  uma revenda autorizada  Siemens    PLM    e  vendemos os 
softwares  Solid  Edge,  NX  CAM,  Team  Center  entre  outros.  Oferecemos  também 
treinamentos técnicos e consultoria na escolha de máquinas CNC da DMG - Deckel Maho 
Gilde-meister.

Juntamente  em parceria  com a  empresa  Produtiva  há  a  empresa  Hailtools,  res-
ponsável pela venda de ferramentas de usinagem, revenda da Sandvik, maior empresa 
no mercado mundial em vendas de ferramentas de usinagem. Além de outras marcas de 
ferramentas como também a Dormer, Sanches Blanes e serrafitas Lenox.

Oferecemos  produtos  que  oferecem uma  gama  completa  de  produção,  que  nos 
proporciona projetar um produto virtualmente ( Solid Edge ) , gerar a programação para a 
produção ( NX CAM ), oferecemos a máquina para usinar este produto ( DMG ) e, para 
que a máquina faça a usinagem deste produto oferecemos a ferramenta para o corte 
( Sandvik ).

Presente para atender o mercado capixaba, temos como principal objetivo o foco 
para  com  nossos  clientes,  para  que  melhor  possamos  atender  com  qualidade  e 
objetividade e atender as expectativas.

Nosso Site é:

www.hailtools.com.br

Contato:

hailtools@gmail.com

Telefone:
3320 – 6047 ( Haitools )
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http://www.plm.automation.siemens.com/pt_br/
mailto:hailtools@gmail.com
http://www.hailtools.com.br/
http://br.dmg.com/en,dmg,dmg-brasil
http://br.dmg.com/en,dmg,dmg-brasil
http://www.hailtools.com.br/softwaressiemens/solid-edge-st4
http://www.plm.automation.siemens.com/pt_br/
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Procedimentos para a obtenção das apostilas

Para  baixar  e  estudar  em casa  as  ferramentas  do  Solid  Edge,  entre  no  site 

www.hailtools.com.br para ter acesso ao link. Depois de entrar no Site, clique no item 

lateral chamado Software Grátis e links úteis.

Neste item tem uma grande variedade de links que variam de software gratuitos 

para baixar, vídeos educativos e informativos, manuais e catálogos, além de links para 

sites especializados para usinagem, entretanto, neste caso, você irá baixar as apostilas 

do Solid Edge.

Você irá clicar no ícone Apostilas do Solid Edge completa, apartir daí você será 

encaminhado para um link com as apostilas para baixar.
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http://www.hailtools.com.br/
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Na tabela que será apresentada, irá mostrar 3 colunas:

A  primeira  coluna  informa  o  nome  da  apostila  que  está  informando  o  seu 

conteúdo. Se clicar sobre ele irá aparecer uma nova janela com a apostila para ler online 

com os tópicos na parte esquerda da janela.

Se clicar sobre o ícone da primeira coluna irá abrir uma janela:

Nesta janela está na parte esquerda a árvore de conteúdo em sequência e na 

parte direita da janela o conteúdo escrito, incluido imagens.

Caso você queira BAIXAR esta apostila,  vá na janela onde estão a tabela de 

apostilas  e  clique  na  2º  coluna:  PDF,  clique  com  o  botão  direito  e  clique  na  opção 

“SALVAR LINK COMO” e salve em seu computador.
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Pronto, a apostila já está disponível em seu computador.

Finalmente, ainda há uma última coluna que se chama: “CONJUNTO DE DA-

DOS”, que são justamente os exercícios que cada apostila oferece.

Para baixar basta clicar sobre estes itens que automaticamente será efetuado um 

download dos arquivos.

Estes exercícios são justamente os exercícios as apostilas apontam para resolver.
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