
Sektörde 15 Yıllık Tecrübe
15 yılı aşkın tecrübesi 
müşterilerine en
iyi çözümü sunmakta ve her 

zaman çözüm odaklı çalışmayı 

prensip edinmiştir. 

Kaliteli Eğitim ve Teknik destek Hizmeti

Abba Teknoloji, fark yaratan eğitim anlayışı ve teknik destek hizmeti ile

%100 müşteri memnuniyeti odaklı çalışır. Sertifikalı teknik öğretmen ve

mühendis kadrosu ile sorunlarınıza anında çözüm sunar.

Fark Yaratan Satış Ekibi

Konusunda uzman ve danışman satış kadrosu sizin için her zaman en

iyisini sunar ve satın alma maliyetlerinizi ortadan kaldırır.

Geniş Hizmet Ağı

Abba Teknoloji; teknik mühendis ve satış ekibiyle İstanbul, Kocaeli, Bursa,

Ankara, İzmir başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanına hizmet

vermektedir.

Sektörde 15 Yıllık Tecrübe

15 yılı aşkın tecrübesi müşterilerine en iyi çözümü sunmakta ve her 

zaman çözüm odaklı çalışmayı prensip edinmiştir.   

Biz Sadece 

Yazılım Satmıyoruz.

ABBA TEKNOLOJİ İstanbul Anadolu yakasında İstMarina-Kartal 

merkez ofisinde faaliyetlerimize devam ediyoruz.



GO2cam yazılımı tüm dünyada imalat yapan 50.000’in üzerinde firma tarafından aktif olarak 

kullanılmaktadır. 800 firma ve 1.000 kullanıcı referansı ile Türkçe imalat yazılımı GO2cam, 

2018 yılından itibaren Abba Teknoloji güvencesiyle Türkiye pazarında hizmet vermektedir. 

Eksen sınırı olmadan Torna ve Freze tezgahına destek veren CAM yazılımıdır.

Kayar Otomat
GO2cam, seri üretimde oldukça sıklıkla kullanılan kayar otomat 

(swiss-syle) tezgahlar için tezgah üreticileri(Citizen, DMG, Star, 

Tsugami, Miyano, Maier, Tornos, Hanwha, KSI ve Goodway) ile 

ortak çalışmalar yapmaktadır. Bu sayede hazırlanan özel postu 

ve gerçek boyut çizimli kinematik simülasyonu ile Kayar 

Otomatların maksimum verimde çalışmasını sağlar.

Kinematik Simülasyon
GO2cam, kendi geliştirmiş olduğu piyasadaki en profesyonel

simülasyon modülü sayesinde, G kodları CNC tezgaha

gönderilmeden önce tezgahın tüm hareketleri gözlemlenebilir.

Kinematik Simülasyon ile gerçek makine kinematik modeli

üzerinden olası dalma, takım kırılması, hareketli eksenlerin

çarpma veya limit aşımlarının kontrolü gibi tüm ihtimaller

bilgisayar ortamında izlenebilir.

Sertifikalı Post
GO2cam, imalat aşamasından itibaren kompleks tezgah üretici 

firmaların (DMG, Mazak, Star, Nomura, Tsugami vb.) 

mühendisleriyle çalışarak makinenin kinematik özellikleri ve 

kontrol ünitesi bilgilerini analiz eder. Bu bilgiler ile her tezgaha 

özel post ve tezgahın gerçek boyutlu çizimini simüle eder.

Bu işbirliği sayesinde GO2cam’ in postu, makine yatırımınızı tam 

anlamıyla kullanmanız için ihtiyaç duyduğunuz yüksek kaliteli G-

kodunu zahmetsizce oluşturur.

MillyuGO ve TurnyuGO
Patentli olan bu teknoloji; 2, 3, 4 ve 5 eksen kaba ve kaba tekrar 

işlemelerde kullanılır. Giriş açısı, talaş yükü, yanal kesme açısı ve 

makine ivmelenmesini optimize ederek en iyi sonucu hesaplar.

• Hafif veya güçlü her çeşit CNC makineye uygulanabilir.

• İşleme zamanını kısalttığı için daha az enerji harcanır.

• Takım ömrünü 6 kat artırır.

• İşleme zamanını %75 kısaltır.

Yüksek hızlı kesme metodu olarak geliştirilmiştir. Geleneksel 

tornalamanın tüm olumsuzluklarını ortadan kaldırmaya yardımcı 

olur. 



GO2CAM FREZE
GO2cam’ın 2.5 Eksen’den 5 Eksen işlemeye kadar tüm Frezeleme 
uygulamaları için çözüm sunar. Katı, yüzey ve tel kafesten takım yolu 
oluşturabilir.

GO2CAM TORNA
GO2cam Herhangi bir CNC torna, freze veya MillTurn sınıfında kullanım 
için tornalama ve parça işleme döngüleri

GO2CAM TEL EREZYON
Pazarın lideri olan GO2cam, 30 yılı aşkın EDM tecrübesine sahiptir. Tel 
Erezyon üreticisi firmalarla birlikte oluşturduğu sertifikalı post ve 
teknoloji parametreleri kütüphanesi ile performansı maksimuma 
çıkartır.

GO2CAM KAYAR OTOMAT
GO2cam’ın Kayar otomat CNC tornalama merkezleri için uyarlanmış –
programlama, çevrim süresi optimizasyonu ve tam makine simülasyonu

GO2CAM for SOLIDWORKS
GO2cam, SOLIDWORKS tam entegrasyonu ile SOLIDWORKS’e sorunsuz 
bir şekilde entegre edilmiş eksiksiz bir CAM çözümü sunar. 
SOLIDWORKS’teki tek pencere entegrasyonu ile tüm işleme 
operasyonları, SOLIDWORKS ortamından ayrılmadan tanımlama ve 
operasyonları yapılabilir.

OEM



Piyasadaki 

EN İYİ 
Teknik DESTEK

100% MÜŞTERİ 

MEMNUNİYETİ

Neden 
Tercih 
Ediliyoruz

Teknik lise veya 
üniversite mezunu 
ve sanayide 
deneyimli personel.

?



MÜŞTERİLERİMİZDEN 
BAZILARI



GO2cam'i ilk başta almakta tereddüt etsek de ürünün

arkasındaki Abba Teknoloji ekibi tüm ön yargılarımızdan

kurtulmamıza yardımcı oldu. Seçimimizin ne kadar doğru

olduğunu şimdi bir kez daha anlıyoruz. Abba Teknoloji'nin

tecrübesi ve eşsiz teknik desteği sayesinde fabrikamızda

bulunan CNC sürme otomatik makinelerin tamamı GO2cam ile

programlanmakta ve üretimimiz kesintisiz olarak devam

etmektedir.

Hakan ÇEVİK
CEO – Bilim İmplant

Çok çeşitli makineler ile seri üretim için çalışan bir

firmayız. Bu nedenle makine parkurumuz ve yaptığımız iş

sürekli değişebilmekte, her an farklı bir G koduna ve post 

işlemciye ihtiyacımız olabiliyor. Mevcut çözümlerimizin

hiçbiri bize Abba Teknoloji gibi hızlı teknik destek ve

profesyonel post işlemci hizmeti sağlayamadı. 

Personelim GO2cam’e adapte olmakta hiç zorluk

çekmedi. Abba Teknoloji ve GO2cam’e Teşekkürler!

İsmail ÇEVİK
CEO –Çevmak

Daha önce bir çok CAM programı kullandım

ama bu kadar kısa sürede öğrendiğim ve

%100 performans ile kullanabileceğim bir

CAM programı olmamıştı! Ayrıca GO2cam, 

tüm CNC makinelerimizle tam uyumlu.

Akın YIĞMAN
Operatör – Çevmak

GO2CAM
ZOR İŞ PARÇALARININ USTASI



Gelişmiş 

Post Processor 

Desteği 

GO2cam tüm CNC  kontrol üniteleri ile çalışır.

ÇALIŞTIĞIMIZ 
TEZGAH FİRMALARINDAN 

BAZILARI



Bizi Arayın 

GO2cam Ürün Sayfasını Ziyaret Edin

Fiyat Teklifi Alın

Adres: Kordonboyu Mah. Ankara Cad. No: 147 B Blok / 275 Merkez 

Kartal / İstanbul

Telefon: 0850 319 36 69

Mail: info@abbateknoloji.com

Ürün Sayfası: https://www.abbateknoloji.com/urunlerimiz/go2cam/

BİLGİ ALMAK VE SORULARINIZ İÇİN:

tel:08503193669
https://www.abbateknoloji.com/urunlerimiz/go2cam/
https://www.abbateknoloji.com/cam-programi-go2cam-yazilim-fiyat/
tel:08503193669

