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PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO DO SOFTWARE

Este caso de sucesso aborda a empresa Sherco, cliente da TopSolid de França. O 

documento foi elaborado pela TopSolid França, e traduzido em Português pela equipa da 

CadSolid.

Esperamos que tenha uma leitura agradável.

Teremos todo o gosto em preparar uma demonstração 
adequada à realidade da sua empresa.

Pequena reunião (telefónica, presencial ou remota) para levantamento 

de necessidades e conhecimento do tipo de produção da empresa;

Preparação da demonstração tendo em conta o levantamento feito na 

reunião anterior;

Apresentação da demonstração à empresa.

Equipa da Cadsolid - Representante TopSolid em Portugal
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A Sherco foi fundada em 1998 em Nîmes por Marc Teissier e Andreu Codina, ambos antigos pilo-

tos de trial. Hoje, a Sherco produz 25 modelos de motas trial e enduro nas suas instalações em 

Nîmes e Barcelona. Exporta para 66 países, o mercado francês representa apenas 15% das 

vendas da marca, com a maioria dos seus clientes nas Américas, Austrália e Japão.

25 MODELOS DE 
MOTAS TRIAL E 

ENDURO

VENDAS PARA 66 
PAÍSES

SOBRE A SHERCO

O nome Sherco é uma pequena homenagem às motas Sherpa da marca Bultaco, 

cujo local em Barcelona a Sherco retomou as suas instalações, mais de 10 anos 

após o seu encerramento. Da mesma forma que da marca de Barcelona, as motos 

Sherco têm vindo a ganhar ano após ano nas provas Trial, enduro e campeonatos 

de enduro extremo, bem como no Paris-Dakar. A marca Sherco tornou-se uma 

referência no mundo do enduro ao mesmo nível da Yamaha ou Honda, com o or-

gulho acrescido de fazer motos francesas. 

O sucesso nos circuitos é acompanhado por um aumento constante de exigência. 

A Sherco fabrica as suas próprias peças de motor e monta os seus modelos. Na sua 

fábrica francesa, um edifício de 14.000 m2, efetua a maquinação dos cárteres dos 

motores e cabeçotes, bem como a montagem de motas de enduro e trial.



René Gerber, responsável de maquinação da Sherco partilhou connosco as razões que o 

levaram a optar pelo software TopSolid7. Ele gere o desenvolvimento das várias peças 

maquinadas necessárias para o fabrico dos motores. Em contacto direto com a direção, faz a 

gestão de um departamento de importância estratégica para a empresa. De facto, o seu 

objetivo é otimizar as técnicas de maquinação para apoiar o crescimento do negócio, 

mantendo a qualidade e fiabilidade pelas quais os motores das motas Sherco são conhecidos.

O Sherco está a passar por uma fase de desenvolvimento muito forte. 
Há apenas alguns anos atrás, cerca de dez motas eram montadas 
todos os dias. Hoje, são mais 100 motas e até ao final do ano serão 120 
motas por dia que sairão da fábrica.
 

Era, portanto, necessário encontrar uma ferramenta CAD/CAM que lhe permitisse desenvolver 

e produzir peças maquinadas de alta qualidade para a sua produção em constante 

crescimento.

A fábrica de Nîmes está equipada com 3 máqui-

nas Heller H4000, que são unidades de ma-

quinação horizontal, equipadas com 250 ferra-

mentas cada uma e 10 paletas. Está previsto 

uma quarta máquina até ao final do ano. Era, 

portanto, necessário uma ferramenta de alto 

desempenho para enfrentar os desafios do 

crescimento e para desenvolver a capacidade 

de programação de forma eficaz. A antiga 

versão do TopSolid foi muito bem-sucedida, mas 

para responder aos nossos desafios de cresci-

mento e produtividade, precisávamos de uma 

versão ainda mais rápida e moderna.

Uma atividade estratégica para a Sherco

A MAQUINAÇÃO

Uma ferramenta de programação indispensável

TOPSOLID

Conheço o TopSolid há muito tempo, sendo eu próprio um ex-forma-
dor de CAM. Quando entrei para a Sherco, a empresa já estava equi-
pada com o TopSolid 6, por isso optei por fazer o upgrade para a 
versão 7. Isto envolveu inicialmente uma fase de formação para as 
equipas internas, mas hoje o TopSolid tornou-se uma ferramenta de 
programação indispensável para nós.



A fim de poupar tempo, foram importantes três coisas: a 

fácil utilização da solução, o formato dos modelos 3D 

para que possam ser partilhados e o nível de fiabilidade 

dos resultados. Esta atualização satisfez estas necessi-

dades, para além de ser perfeitamente compatível em 

termos de configuração do pós-processador. Não houve 

problemas com a relação entre o CAM e as máquinas, o 

que representa uma poupança de tempo significativa na 

implementação da solução.

A passagem para a versão 7, que tem 
muitas janelas, encorajou os jovens co-
laboradores, que estão mais familiariza-
dos com este tipo de interface.
René Gerber

Otimização das fases de ajuste para aumentos de produtividade significativos

Graças ao Topsolid CAM 7, a Sherco 

aumentou a sua capacidade de 

produção entre 20 e 25% com fases 

de ajuste cada vez mais curtas e 

resultados mais bem-sucedidos.

Para finalizar, eu diria que passávamos muito tempo nas 
fases iniciais de lançamento de novas séries. Até há pouco 
tempo atrás, 25% do nosso tempo era gasto com testes e 
controlos. Hoje, passamos a 10% o que é perfeito para satis-
fazer os nossos objetivos de crescimento.



A implementação do software e a formação dos utilizadores na Sherco foi muito rápida.

Em poucos dias, cada colaborador estava 100% operacional.

Eu tive a oportunidade de fazer uma primeira formação no centro de 
formação da TopSolid de Saint-Quentin Fallavier próximo de Lyon.

Depois, organizamos uma formação para as nossas equipas internas 
que correu bastante bem. Os formadores da TopSolid vieram à 
Sherco várias vezes e, de modo geral, as equipas TopSolid mostr-
aram-se muito reativas para nos apoiar no início da nova versão e 
mesmo ainda hoje quando as peças a serem maquinadas são ex-
tremamente complexas.

Estamos muito satisfeitos com a solução TopSolid. É de 
simples utilização para as pessoas que dominam a 
maquinação. Tornou-se para nós uma ferramenta 
indispensável que permite ir mais longe na implementação 
de programas. Hoje, não poderíamos ficar sem o TopSolid!

Uma implementação facilitada pelas equipas da TopSolid

Vantagens do TopSolid’Cam 7
O sistema de multijanelas Windows: permite visu-

alizar uma montagem 3D numa janela e, paralela-

mente, realizar um zoom numa determinada peça

Poderosos ciclos de fresagem

Alto poder computacional

Permite ver as ferramentas e simular os programas 

com alta qualidade

A opinião de René Gerber, responsável pela maquinação
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