Form 3 |
Dados do Produto
Impressão 3D Desktop Profissional

Recursos de Configuração

A impressora 3D Form 3 Formlabs, oferece qualidade

	

Impressão com um clique

confiabilidade de impressão inovadoras, suportes mais leves,
componentes que podem ser trocados pelo usuário para fácil
manutenção e uma grande variedade de possibilidades de materiais.

	

Impressão remota
	

Reparo de malha automática

	

Geração automática de suportes

	

Girar, redimensionar, duplicar e espelhar
	

Fatiador de camada para inspeção de caminho

	

Disponível em vários idiomas

Tecnologia Inovadora
Usando a nova tecnologia de impressão 3D Low Force
Stereolithography, possui um tanque flexível e iluminação
linear para criar qualidade de superfície e precisão na impressão.

Prepare e gerencie impressões com software mais inteligente
→ Orientação automática para a melhor posição de impressão
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→ Alertas por SMS e email
Cloud.

Ultimaker offers the widest
material choice on the market.
Through our Material Alliance,
choose the perfect filament
for your application – from
advanced polymers to carbon
fiber composites.

→ Crie contas de grupo corporativo com administradores para compartilhar
mais facilmente impressoras e controlar o acesso

Solicite uma cotação agora em: www.wishbox.net.br/impressora-3d/form-3/

Support dedicated to
your success

Wherever you are in the world,
Ultimaker support is close by.
Our global network of service
partners offer professional
installation, training, and
maintenance in your language
and time zone.

Especificações Form 3
Características Gerais
e Propriedades de Impressão

Software

Hardware

Compatible accessories

Print core AA
0.25, 0.4, 0.8 mm
Quick-swap nozzles
minimize downtime

Tecnologia

Low Force Stereolithography (LFS)™

Tamanho do Ponto do Laser

85 microns

Volume de Impressão

14.5 × 14.5 × 18.5 cm

Espessura da camada

25 – 300 microns

Resolução XY

25 microns

Potência do Laser

Laser 250 mW

Sistema de Enchimento de Resina

Automático

Suportes

Gerado automaticamente
Remoção por toque leve

Requisitos de sistema

Windows 7 (64-bit) and up
Mac OS X 10.10 and up
OpenGL 2.1
4 GB RAM

Tipos de arquivo

Entrada de arquivo STL e OBJ
Saída do arquivo FORM

Dimensões Mínimas de Acesso
(L × P × A)

40.5 × 53 × 78 cm

Dimensões da Impressora
(L × P × A)

40.5 × 37.5 × 53 cm

Peso

17.5 kg

Temperatura de Operação

Aquecimento automático a 35 ° C

Controle de Temperatura

Câmara de impressão com aquecimento a ar

Requerimentos de Força

100–240 VAC
2.5 A
50/60 Hz
220 W

Especificações do Laser

1 Unidade de Processamento de Luz
Certificado EN 60825-1: 2007
Produto a Laser Classe 1
Comprimento de Onda de 405 nm
250 mW de potência
Ponto de Laser de 85 mícrons

Conectividade

Wi-Fi (2.4, 5 GHz)
Ethernet (1000 Mbit)
USB 2.0
Print core CC
0.6 mm
printing
TelaRuby-tipped
touchscreen for
de 5,5
"
Resolução
decomposites
1280 × 720
abrasive

Print core BB
0.4, 0.8 mm
Speciallydedesigned
for printing
Controle
impressão
soluble support material

Nozzle covers
x10
Replacement covers keep your
print head in top condition

Alertas pela tela touchscreen
SMS / E-mail via Dashboard
Dois indicadores de status de LED
Alto-falante
paraany
alertas
de áudio
Unlock a wide range of applications with complete material choice. Use Ultimaker
materials,
third-party
filament, or access material profiles from
leading brands. Choose from these materials and more.
Alertas

Easy to print and

Mechanical strength

Wear resistance

• Ultimaker PLA
• Ultimaker Tough PLA

• Ultimaker PC
• Ultimaker CPE

• Ultimaker PP
• Igus Iglidur l180-PF

Reinforced composites
• Owens Corning
XSTRAND™ GF30-PA6
• DSM Novamid® ID1030
CF10

Support
• Ultimaker PVA
• Ultimaker Breakaway

Revendedora
Autorizada
visual quality
• Ultimaker ABSno Brasil
• Ultimaker Nylon

FM 686003

EMS 692523

Solicite uma cotação agora em: www.wishbox.net.br/impressora-3d/form-3/

Heat resistance
• Ultimaker CPE+
• DSM Arnitel ID 2060 HT

Flexibility
• Ultimaker TPU 95A
• DuPont™ Hytrel®
3D4100FL

Specifications subject to change. EN 08/2019 v1.01

Compatible materials

