
Impressoras 

Protótipos, ferramentas e peças de produção
com impressoras 3D ProJet® e ProX® SLA

— 

 



A tecnologia de impressão original e mais precisa, ajustada 

Não só inventamos a SLA, estamos aprimorando a SLA

PRECISÃO INCOMPARÁVEL, DO MICRO 

altamente detalhadas e muito pequenas com apenas alguns 

uma ponta à outra, sem praticamente nenhuma retração 

QUALIDADE DE PRODUÇÃO

precisam comprometer a velocidade ou os detalhes do 
recurso, pois usamos dois tamanhos de pontos de laser por 
camada — oferecendo o melhor acabamento de superfície, 

DEZENAS DE MATERIAIS PLÁSTICOS 
PROJETADOS

necessidades de aplicação dos clientes, por meio 

UTILIZAÇÃO ININTERRUPTA
Obtenha a maior produtividade possível com a mais 
rápida tecnologia de impressão para grandes ciclos 

ProJet® 6000 e 7000
Prepare-se para o padrão ouro em impressão 3D com 

ProX® 800 e 950
SLA de produção para o máximo em velocidade, precisão 

Oferecendo a mais ampla variedade de materiais entre todas as impressoras 

de montagem do dispositivo 

clareza da categoria

Imprima peças extragrandes 
 



RÍGIDO

RESISTENTE, DURÁVEL

e produção de uso geral para 

TRANSPARENTE E 
MOLDÁVEL

garrafas, plafons, gabinetes, 
® 

ALTA TEMPERATURA 

apresentam um desempenho 
excepcional sob condições 

MATERIAIS ESPECIAIS

Materiais em destaque
A mais ampla variedade de materiais 
para uma diversidade de aplicações

® 

padrão ouro do setor no que se refere à precisão, 
oferecendo excelente resolução, acabamento de 

Um novo nível de gerenciamento 

baseada em nuvem às equipes de manutenção da 

de permitir melhor manutenção, aumentar o tempo 
de atividade e entregar garantia de produção para o 

Software all-in-one para impressão 

para plástico para preparar, otimizar e imprimir dados 

 – o processamento de 
geometria inteligente e a poderosa tecnologia de 
fatiamento eliminam artefatos de processamento 

 – o 

Aumente a produtividade com gerenciamento 
otimizado de dados – estime com precisão o tempo de 
impressão e otimize os níveis e o uso de materiais antes 

SLA

de reparo de malha, aumente a produtividade com 

IMPORTAR CORRIGIR POSICIONAR SUPORTE IMPRESSÃO



Garantia/Isenção de responsabilidade: as características de desempenho deste produto podem variar de acordo 

está isenta de quaisquer garantias, expressas ou implícitas, que incluem, entre outras, garantias de comercialização 

www.x3d.pt geral@x3d.pt 

ProJet® 6000 HD ProJet® 7000 HD ProX® 800 ProX® 950

PROPRIEDADES DA IMPRESSORA
Tamanho da impressora 3D embalada 

Tamanho da impressora 3D sem caixa 

Peso da impressora 3D na caixa  

Peso da impressora 3D sem a caixa  

Requisitos elétricos 1

Faixa de temperatura de operação

Ruído

Módulos de fornecimento de material 
(MDMs) intercambiáveis 

Acessórios
Lavador de peças
Mesa na altura certa

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO
Volume construído máximo

 
 
 

Metade  
 

 

Peso máximo da peça 1

Resolução máxima2

Precisão  peça precisão pode variar dependendo dos 

Estratégia de digitalização inteligente
pequenas e superfícies externas,

pequenas/superfícies externas

superfícies internas

1

MATERIAIS

Materiais de construção

Embalagem do material

SOFTWARE E REDE
Software de interface de impressora SLA

 

3D Sprint® Software

Requisitos de hardware  
® ®

Preparada para3D Connect™

Compatibilidade de rede da impressora

Sistema operacional da impressora ® ® 10

Formatos de dados de arquivo de entrada 
compatíveis 

¹ O tamanho máximo da peça depende da geometria, entre outros fatores.
² DPI equivalente com base em uma resolução de local do ponto de laser de 0,00635 mm no teste da 3D Systems.


