
ProJet® MJP 2500 IC
Produção sem ferramentas de padrões de fundição 100% em 
cera em horas entrega complexidade de design por uma fração 
do custo da produção tradicional de padrões em cera



Fundição de precisão com a impressão MultiJet
Solução de impressão 3D para padrões em cera industriais diretos

A ProJet® MJP 2500 IC

PRODUÇÃO RÁPIDA POR UMA FRAÇÃO DO CUSTO

PADRÕES DE ALTA QUALIDADE

RECURSOS OTIMIZADOS

®

Componentes personalizados 
ou produção de curto prazo 
sem o custo ou atraso de 
ferramental

Custo total de padrão vs. Número de padrões

NÚMERO DE PADRÕES

CU
ST

O
 $

TEMPO DE ENTREGA INIGUALÁVEL

padrões em cera, aumentando a produtividade e permitindo 

LIBERDADE DE DESIGN DEFINITIVA

CUSTOS MAIS BAIXOS

rapidamente e por um custo menor em relação ao tempo 

AGILIDADE DE FABRICAÇÃO

Tempo de retorno

TEMPO PARA CRIAR PADRÕES

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
PA

D
RÕ

ES

 
moldada

Entregue componentes de 
melhor desempenho e mais 
econômicos com otimização 
de topologia e consolidação 
da peça.

2 impressoras



VisiJet® M2 ICast

custo em relação ao tempo e custo de construção 

Solução de software de ponta a ponta 

MultiJet

Um novo nível de gerenciamento na 
produção 3D

manutenção, aumentar o tempo produtivo 

Propriedades VisiJet M2 ICast VisiJet M2 IC SUW

Composição Material de suporte de cera

Cor

Quantidade da garrafa

Densidade a 80 °C 

Ponto de fusão

Ponto de 
amolecimento

Encolhimento 
volumétrico, de 40 °C 
até TA

Encolhimento linear, 
de 40 °C até TA

Dureza de penetração 
da agulha

Teor de cinzas

Descrição
mãos

  



Garantia/Isenção de responsabilidade: as características de desempenho destes produtos podem variar de acordo com a aplicação, 

www.x3d.pt geral@x3d.pt                                             02

ProJet® MJP 2500 IC

do custo da produção tradicional de padrões em cera

PROPRIEDADES DA IMPRESSORA
Dimensões (LxPxA)

Peso

Elétrica
200

Capacidade do disco rígido interno

Faixa de temperatura de operação

Umidade de operação

Ruído

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO
Modo de impressão

Volume construído líquido (xyz)*

Resolução (xyz)

Precisão (típico)**

Velocidade de impressão volumétrica

SOFTWARE E REDE
Software 3D Sprint®

Preparada para 3D Connect™

Sistema operacional do cliente ®

Formatos de dados de arquivo de entra-
da compatíveis

Recurso de aviso via e-mail

Conectividade

MATERIAIS
Material de construção ®

Material de suporte ®

Embalagem do material
  Material de construção

  Material de suporte

* O tamanho máximo da peça depende da geometria, entre outros fatores.
** A variação entre impressoras pode ser reduzida até a variação de impressora única por meio da calibração pelo usuário. 

A precisão pode variar dependo dos parâmetros de construção, geometria e tamanho da peça, orientação da peça e pós-processamento.


