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Doel
In de 3D cursus leren de cursisten modelleren in 3D, 
dit zal beginnen met het inladen van basisvormen en 
deze aanpassen op maat. Verder in de training zal dit 
gaan om het zelfstandig modelleren van een werkende 
cilinder. De cursisten leren op verschillende manier en 
onderdelen te modelleren, zoals door het inladen van 
een basisvorm en deze aan te passen, of door het ma-
ken van een schets en daar een dikte aan te geven.

Aan het einde van de cursusdag zijn de cursisten in 
staat zelfstandig 3D onderdelen te modelleren en deze 
samen te stellen tot een eindproduct.

Inhoud
» Bediening van HiCAD
» Modelleren van 3D-onderdelen en samenstellingen 
» Gebruik maken van diverse schetsfuncties
» Toepassen van materialen en gewichten 
» Toevoegen en bewerken van bewerkingsstappen
» Aanmaken van werkplaatstekeningen 
» Opstellen van 3D simulatie 

Doelgroep
» Alle gebruikers van HiCAD 

Benodigde voorkennis 
» 2D HiCAD basistraining

Aanvullende trainingen 
» 3D Machinebouw 
» Profielenbouw
» Plaatwerk

Voorbeeld van het lesmateriaal

HiCAD 3D Training
Basistraining

Heeft u nog vragen over onze trainingen?
We helpen u graag verder.

+31-(0)73 615 3888    info@isdgroup.nl
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Doel
In de 2D cursus leren de cursisten tekenen in 2D, het 
eigen maken van de software en het leren kennen van 
diverse tekenopties. De oefeningen bestaan uit prakti-
sche voorbeelden die in de cursus worden nagetekend,  
hierdoor kunnen de cursisten in de praktijk direct aan 
de slag. Het inladen en uitschrijven van bekende 2D 
formaten komt ook aan bod, zo leren de cursisten hoe 
ze het beste kunnen omgaan met 2D bestanden en 
hoe deze eenvoudig en snel op te schonen zijn.
 
Aan het einde van de training zijn de cursisten in staat 
om zelfstandig te tekenen in HiCAD (zie voorbeeld les-
materiaal). Dit is inclusief het inladen van een kader en 
het plaatsen van bemating.

Inhoud
» Bediening van HiCAD
» Tekeningen maken
» Tekeningen printen
» Tekenen in 2D
» Tekeningen voorzien van maatvoering 
» Werken met puntopties

Doelgroep
» Alle HiCAD gebruikers

Benodigde voorkennis 
» Kennis van Microsoft Windows 10 en  
   beheersing van de Engelse taal 

Aanvullende trainingen 
» 2D professional training
» 3D training

Algemene informatie 
» Duur: 3 dag 
   Klassikaal: tot max. 6 deelnemers 
   Online: tot max. 3 deelnemers. 
» € 1.785,-  per deelnemer, incl. BTW. 

Voorbeeld van het lesmateriaal

HiCAD 2D Training
Basistraining

Heeft u nog vragen over onze trainingen?
We helpen u graag verder.

+31-(0)73 615 3888    info@isdgroup.nl


