
Impressoras de sinterização 
seletiva a laser
Produção de peças termoplásticas com impressoras 3D SLS

produzem peças complexas difíceis e funcionais, com excelente acabamento de 



Possibilidades ilimitadas com fabricação sem ferramentas 
A melhor tecnologia de impressão 3D para peças termoplásticas, sem o comprometimento 
da qualidade

ELIMINE O TEMPO E AS DESPESAS COM 
FERRAMENTAS

o custo

SIMPLIFIQUE SEU FLUXO DE TRABALHO

AUMENTE A AGILIDADE DA FABRICAÇÃO

reduzindoas despesas gerais e aumentando as economias 

DESIGN FUNCIONAL
fabricação 

uma única peça, melhorando a funcionalidade, reduzindo os 

Impressora SLS 380 
Peças repetíveis com alto rendimento para fabricação em lote escalável

GERENCIAMENTO TÉRMICO DE CIRCUITO FECHADO – 

FORNEÇA PEÇAS DE LOTE SLS MAIS CONSISTENTES 

Impressora SLS sPro™ 60 HD-HS 

Versatilidade de aplicações mais ampla para grandes quantidades de peças

ALTA DEFINIÇÃO EM ALTA VELOCIDADE – com sua alta velocidade de produção e a capacidade de empilhar peças em todo o volume 

PEÇAS CONSISTENTES E DURÁVEIS –

Impressoras de SLS sPro™ 140 e 230 

grandes em uma 

FABRICAÇÃO DE ALTA CAPACIDADE – essas impressoras atendem às suas necessidades de produção de alto volume com 

BAIXO CUSTO DE PROPRIEDADE



Termoplásticos robustos para uma variedade de aplicações
® que foi otimizado, validado e testado 

TERMOPLÁSTICOS DE NYLON/POLIAMIDA 12

qualidade de superfície e resolução detalhada de características para 

TERMOPLÁSTICOS PREENCHIDOS DE NYLON/POLIAMIDA

oferecem opções de propriedades avançadas em termos de rigidez, 

TERMOPLÁSTICOS DE NYLON/POLIAMIDA 11

TERMOPLÁSTICOS ELASTOMÉRICOS

e peças de produção com 

POLIESTIRENO MOLDÁVEL

poliestireno produz padrões descartáveis com ciclo de queima curto e 
gerando baixo teor de cinzas, ideal para fundições de metal para protótipos 

Observação: a disponibilidade varia de acordo com o modelo da 

sobre a compatibilidade

Software all-in-one para impressão em plástico

recursos — adicionam qualidade e produtividade elevada ao processo de produção 

GABINETES

GABINETES E ACESSÓRIOS
Imprima acessórios de montagem 

COMPONENTES DE 
MAQUINÁRIO
Integre funcionalidade e substitua 

DISPOSITIVOS MÉDICOS

TESTE FUNCIONAL

protótipos, como testes de ciclo de 
execução de calor

BENS DE CONSUMO

para pequenos lotes e produtos 

DUTOS 

limitados com a liberdade de imprimir 



Garantia/Isenção de responsabilidade: as características de desempenho desses produtos podem variar de acordo 

oferece garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não de forma exclusiva, as garantias de 
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SLS 380 sPro™ 60 HD-HS sPro™ 140 sPro™ 230
PROPRIEDADES DA 
IMPRESSORA
Tamanho da impressora 3D 
embalada 

Tamanho da impressora 3D sem 
caixa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso da impressora 3D embalada 
Peso da impressora 3D desembalada 

    

Requisitos elétricos

trifásico

monofásica

trifásico trifásico trifásico

Tipo de energia a laser 2 2 2 2

Reciclagem e manuseio do pó
de qualidade do material que 

Manual (possibilita trocas de 
reciclagem integrado que reciclagem integrado que 

Garantia dos sistemas

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO
Capacidade máxima do envelope 
de construção  

550 x 550 x 750 mm 
 

Faixa de espessura de camada 

(0,10 mm, 0,004 pol) (0,10 mm, 0,004 pol)

 
 

(0,10 mm, 0,004 pol)

 
 

(0,10 mm, 0,004 pol)

Taxa de construção de volume 2,7 l/h

Sistema de imagem  
alta velocidade

  

Velocidade de digitalização 

 

 

 

 

   

Layout de pó  
Rolete de contrarrotação

Rolete de contrarrotação 
de precisão Rolete de contrarrotação Rolete de contrarrotação 

Controle térmico Qualidade consistente das peças 

controle de aquecedor de oito zonas 

MATERIAIS
Materiais de construção

Embalagem do material manuseio de pó automático 
sem uso das mãos

 

SOFTWARE E REDE
Software Incluso ®

3D Sprint® Software

Preparada para 3D Connect™

¹ O tamanho máximo da peça depende da geometria, entre outros fatores. 

Impressoras de sinterização a laser seletivo 
Produção de peças termoplásticas com impressoras 3D SLS


