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S I S T E M E  C N C

VHF Classic este un echipament CNC profesional, 
fabricat în Germania, după cele mai înalte standarde. 
Calitatea execuției lucrărilor este garantată de 
numeroasele îmbunătățiri ale componentelor mecanice 
de bază, dar și de un controler complet nou. Construcția 
profilelor de aluminiu sub formă de fagure asigură o 
stabilitate foarte ridicată și, totodată, o greutate redusă 
a întregului sistem.

Cu VHF Classic se pot realiza gravuri, forme sofisticate 
în relief, diverse machete de arhitectură sau pentru 
industria electrică, dar și etichete sau ambalaje.

Ca idee . . .

VHF Clasic

Motor cu tehnologie 
hibrid – precizie 

ridicată

Compact professional use

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile 
CAM Classic  
100/ 200/ 220/ 250/ 300/ 450

Precizie ± 0,01 mm

Putere maximă spindle 
(51/Pmax): 

1,5 kW/ 4,1 kW

Rază de poziționare XY 
(mm):

290 x 335/ 540 x 500/  
540 x 500/ 540 x 750/  
790 x 850/ 1.040 x 1.250

Controller CNC 580 + 3-5 axe

Dimensiune (mm)
810 x 920/1.250 x 1.130/ 
1.250 x 1.130/ 1.250 x 1.380/ 
1.500 x 1.630/1.750 x 2.030



7

S I S T E M E  C N C

Seria de echipamente CNC VHF ACTIVE PRO are ca țintă 
performanța în precizie și este destinată profesioniștilor 
din industria publicitară.

Echipamentele VHF ACTIVE PRO sunt dotate cu masă 
de lucru integrată, cu vacuum, și au la bază un sistem cu 
randament ridicat pentru procesele de acțiune și mișcare, 
dar și pentru susținerea unității de prelucrare, acestea 
fiind controlate prin controlere performante. Sistemul de 
susținere este stabil, construit cu profile de dur-aluminiu, 
are motoare hibride pentru acționarea axelor X și Y, 
înglobând două sisteme de acționare pe axa Y pentru o 
mai bună distribuție a forței. 

VHF Active Pro

XXL plate processing Masa vacuum 
integrată în 

zona de lucru 

Ca idee . . .

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile 
CAM Active Pro 1010/ 1020/ 
1520/ 1525/ 2030/ 2040/ 2050/ 
2060/ 3080

Rază de poziționare  
XY (mm)

1.020 x 1.020 / 1.020 x 2.020 / 
1.520 x 2.020 / 1.520 x 2.520 / 
2.020 x 3.020 / 2.020 x 4.020 / 
2.020 x 5.020 / 2.020 x 6.020 /  
3.020 x 8.020

Controller CNC 980 + 4 sau 5 axe

Dimensiune (mm): 

1.574 x 1710 / 1.574 x 2.710 / 
2.074 x 2.710 / 2.074 x 3.210 / 
2.574 x 3.710 / 2.574 x 4.710 / 
2.574 x 5.710 / 2.574 x 6.710 /  
3.574 x 8.710
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S I S T E M E  C N C

Seria VHF Premium are la bază aceleași caracteristici 
precum gama VHF Classic, însă oferă în plus o serie 
de dezvoltări. Una dintre caracteristicile de bază ale 
echipamentului față de seria anterioară este stabilitatea 
crescută, realizată cu ajutorul structurii dintre panourile 
conectate între ele prin nituri. 

Datorită puterii crescute a motorului și a celor două axe 
de ghidaj, puteți obține productivitate ridicată chiar și pe 
materiale greu de prelucrat. 

Seria VHF Premium oferă utilizatorului o operare mai 
ușoară, schimbarea mult mai facilă a accesoriilor și 
a uneltelor, dar și posibilitatea de a lucra pe formate 
mai mari. 

Ca idee . . .

VHF Premium

Precizie ridicată
productivitate 

industrială

At home in industry

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile
Premium 0505 / 1005 / 1010 / 1015 
/ 1020 / 1510 /1520 / 1525 / 2010 / 
2015 / 2025 / 2030

Rază de poziționare 
XY (mm)

1.574 x 1710 / 1.574 x 2.710 /
2.074 x 2.710 / 2.074 x 3.210 /
2.574 x 3.710 / 2.574 x 4.710 /
2.574 x 5.710 / 2.574 x 6.710 /
… / 3.574 x 8.710

Dimensiune (mm)

1.355 x 1.085 / 1.855 x 1.085 /
1.855 x 1.585 / 1.855 x 2.085 /
1.855 x 2.585 / 2.355 x 1.585 /
2.355 x 2.585 / 2.355 x 3.085 /
2.855 x 1.585 / 2.855 x 2.085 /
2.855 x 3.085 / 2.875 x 3.594
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S I S T E M E  C N C

1. Frezare

Freze cu până la 6 muchii de tăiere, realizate din 
carbură metalică sau diamantată, disponibile în peste 
700 de variante.

2. Gravare

Freze de gravură universală pentru sticlă acrilică, oțel 
inoxidabil sau foi de hârtie presată.

3. Debavurare | teșire | adâncire

Freze speciale, care pot înlătura bavurile, teși muchiile sau 
se poate realiza adâncirea pentru șuruburi în materiale, 
precum: lemn, plastic, metale neferoase sau oțel.

FREZE
Peste 700 de produse, 

catalog specializat 
disponibil integral

Ca idee . . .

SPECIFICAȚII TEHNICE

• Freze cu un singur dinte pentru lemn, plastic, 
metale neferoase (ex: magneziu, zinc)

• Freze cu doi dinti din lemn, plastic, metale neferoase 
(magneziu, zinc), și metale moi (alcaline)

• Freze cu trei dinti din oțel, spumă

• Freze cu patru dinți din metale dure, oțel

• Freze pentru finisare și degrosare cupru, grafit

• Freze pentru materiale compozite, materiale 
abrazive: GRP sau CRP

• Freze pentru gravură plastic, oțel, lemn, metale 
neferoase etc.

• Freze pentru debavurare metale neferoase, plastic

• Freze pentru finisare lemn, plastic, materiale 
compozite

• Freze cu filet plastic, metale feroase și neferoase, 
materiale compozite

• Freze pentru găurire plastic, metale neferoase, 
plăci cu circuite etc.

• Freze diamantate plastic, lemn, metale neferoase, 
materiale dure, materiale abrasive etc.

• Freze speciale ceară, metal, plastic

4. Lustruire

Frezele speciale de lustruire diamantate dau un luciu 
ridicat marginilor frezate sau gravurilor în sticlă acrilică.

5. Filetare

Cu ajutorul frezelor filetante sau circulare se pot realiza și 
prelucra găuri în același timp. 

6. Găurire

Realizează găuri fine cu gradații de 0.1 mm și caracteristici 
de imersiune pentru diferite tipuri de materiale.

7. Tăiere

Diverse tipuri de tăieri, drepte sau pe diagonală, pot fi 
realizate cu ajutorul unor cuțite normale sau tip lance de 
până la 70 mm lungime.
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S I S T E M E  C N C

Seria de CNC-uri Grand Central Premium sunt 
echipamente proiectate pentru prelucrarea suprafețelor 
plane și sunt recomandate pentru diferite industrii: 
agenții de publicitate, producători de mobilier, 
procesatori industriali etc.

Datorită puterii de până la 9 kW a unității rotative, a 
ghidajelor ceramice, a suprafeței de lucru cu vacuum 
și a schimbătorului automat de scule, orice lucrare de 
frezare sau gravare este mult mai simplă și mai intuitivă. 

Sistemele CNC Grand Central Premium pot prelucra o 
varietate de materiale, dintre care enumerăm: lemn, MDF, 
dibond, materiale acrilice, PVC, aluminiu, otel, plastice, 
panouri compozite, marmură,  cupru, diverse aliaje etc.

Ca idee . . .

Design compact și 
anduranță ridicată

CNC cutting machines for your 
application & budget

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile Grand Central 1.325 / 2.130

Ax până la 9 kW răcit cu aer

Suprafața de lucru  
(X x Y x Z)

până la  
2.100 x 3.000 x 500 mm

Software compatibil Autodesk ArtCAM 2016

Rezoluție software 0,01 mm

Rezoluție mecanică 0,04 mm

Alimentare curent trifazic

Viteză mișcare liberă pană la 33 m/min

Viteză în timpul lucrului
până la 25 m/min  
(în funcție de material)

CNC GRAND CENTRAL SERIES
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G R A V AT O A R E

BRM Lasers prezintă o gamă complexă de modele, 
potrivite pentru producție și prototipare, având ca 
rezultat aceeași precizie de top și flexibilitate pentru 
toată gama de gravatoare BRM. Echipamentul de 
gravat este ales în funcție de tipul materialului de 
prelucrat, precum și de dimensiunea totală sau 
grosimea acestuia.

Gravatoarele laser BRM sunt echipate cu motoare 
servo, asigurând, astfel, o stabilitate ridicată în 
procesul de producție. În plus, tubul laser este răcit 
de un sistem cu apă închis și prevăzut cu alarmă. 
Precizia de funcționare a gravatorului laser BRM este 
de ± 0,1mm, iar viteza maximă de funcționare variază 
între 800 – 1.000 mm/s.

Ca idee . . .

BRM CO2 Laser

Precizie și viteză de 
lucru ridicate  

For effortless lasering of wood,  
acrylics, steel and paper!

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile
BRM 4060 / BRM 6090 / BRM 
90130 / BRM 100160

Suprafață de lucru

400 x 600 x 230 mm / 
600 x 900 x 230 mm / 
900 x 1.300 x 230 mm / 
1.000 x 1.600 x 230 mm

Suprafață de gravare

475 x 400 mm /  
775 x 600 mm / 
1.175 x 900 mm / 
1.475x1.000 mm

Greutate 250 kg / 330 kg / 450 kg / 560 kg

Putere laser
80 W / 100 W / 100/150 W / 
100/150 W



12

G R A V AT O A R E

Echipamentele din seria BRM CO2 Lasers Portal se 
remarcă prin precizie și ușurință în utilizare. În plus, 
chipamentele se deosebesc prin construcția mesei, 
aceasta fiind deschisă, și pot prelucra materiale cu 
dimensiuni de până la 150 x 300 cm.

O întrebare relevantă aici ar fi: am nevoie de dimensiuni 
atât de generoase pentru masă? Dacă da, modelele 
din gama Portal sunt ceea ce căutați. De asemenea, 
echipamentul potrivit din această serie trebuie ales pe 
baza tipurilor de materiale care urmează să fie prelucrate, 
precum și după grosimea totală a acestora.

BRM CO2 Lasers Portal

For effortless lasering of wood,  
acrylics, steel and paper! Suprafață mare 

de lucru

Ca idee . . .

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile BRM 130250 / BRM 150300

Suprafața de lucru
1.300 x 2.500 x 30 mm / 
1.500 x 3.000 x 30 mm

Suprafața de gravare
1.175 x 2.500 mm / 
1.375 x 3.000 mm

Greutate 1.200 kg / 1.600 kg

Putere laser 100/150 W 

Tăiere
100 W - 10 mm acril, 5 mm MDF;
150 W - 15 mm acril, 6 mm MDF

Dimensiuni W x D x H
1.890 x 3.460 x 1.150 mm / 
2.090 x 4.260 x 1.150 mm
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G R A V AT O A R E

Gravatoarele laser BRM pentru metal sunt 
echipamente ce oferă aceleași dotări recum ale 
gravatoarelor CO2 și Portal în ceea ce privește tăierea 
și gravarea diferitelor materiale, dar cu o precizie și o 
fiabilitate de top. Datorită alimentării cu oxigen, dar 
și a unui cap laser special, gravatoarele laser BRM 
pentru metal au avantajul de a fi capabile să taie oțel 
cu grosimi de până la 1,2 mm.

Aceste echipamente au construcții diferite în funcție 
de aplicabilitatea și dimensiunea de lucru. 

Gravatoarele BRM Lasers Metal pot avea masa de 
lucru închisă sau deschisă.

Ca idee . . .

BRM CO2 Laser Metal

Precizie și viteză de 
lucru ridicate  

For effortless lasering of wood,  
acrylics, steel and paper!

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile BRM 90130X / BRM 130250X

Suprafața de lucru  
(WxD mm): 

1.300 x 900 / 1.300 x 2.500 

Greutate (kg)
400 sau 600  
cu masa Z (230 mm) / 1.200

Tăiere 
20 m acril (lentile de 100 mm), 
1,2 mm oțel (lentile de 63,8 mm)

Supraîncărcare 
optimă

12-85 %

Dimensiuni W x D x H
2.160 x 1.720 x 1.430 mm / 
1.890 x 3.460 x 1.150 mm
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G R A V AT O A R E

Gravatoarele BRM Fiber sunt cele mai indicate pentru 
gravarea rapidă a imaginilor în metale sau materiale 
sintetice, fără a fi nevoie de pre-tratament, comparativ 
cu gravatoarele CO2, acolo unde este necesară pre-
tratarea suprafețelor metalice pentru a facilita o mai bună 
vizibilitate a procesului de gravare. 

Gravatoarele BRM Fiber au, de asemenea, un sistem de 
operare ușor de utilizat, cu un consum de energie scăzut, 
de până la 1.200 W. Mai mult, echipamentul este potrivit 
oricărui mediu de lucru, având o durată de utilizare 
îndelungată și o viteză de lucru rapidă.

BRM FIBER

For effortless lasering of wood,  
acrylics, steel and paper! Viteză foarte mare 

de gravare 

Ca idee . . .

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile BRM Fiber

Suprafața de lucru (W x D) 160 x 160 mm 

Greutate 280 kg

Viteză maximă
20W – Axa X – 1.000 mm/s;
30W – Axa X – 2.000 mm/s;
60W – Axa X – 4.000 mm/s

Rezoluție 0,01 mm

Dimensiuni W x D x H 1.394 x 1.395 x 2.082

Durata medie de viață 20.000 ore
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G R A V AT O A R E

BRM Lasers prezintă gama Budgetline, potrivită pentru 
producție și prototipare, cu fiabilitatea caracteristică  
întregului portofoliu de gravatoare laser BRM. 

Gravatoarele laser BRM sunt echipate cu tehnologii 
de ultima generație, asigurând, astfel, o stabilitate 
ridicată în procesul de producție. Tubul laser este răcit 
de un sistem închis, pe bază de apă, prevăzut cu un 
senzor de avertizare.

Ca idee . . .

BRM Budgetlaser CO2 line

Accesibil – versatil

For effortless lasering of wood,  
acrylics, steel and paper!

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile
BUDGET 3050 / 4060 / 6090 / 
90130 / 100160

Suprafață de lucru
300 x 500 mm / 400 x 600 mm / 
600 x 900 mm / 900 x 130 mm / 
1.000 x 1.600 mm

Greutate
85 kg / 230 kg / 280 kg /  
380 kg / 460 kg

Putere laser
60 W / 60 W / 80W /  
100 W / 100 W

Conexiune USB, Internet

Dimensiuni W x D x H

1550 x 750 x 540 mm /  
1.600 x 930 x 1.040 mm / 
1.750 x 1.140 x 1.040 mm / 
1.940 x 1.500 x 1.040 mm / 
2.240 x 1.570 x 1.040 mm
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G R A V AT O A R E

Seria de gravatoare cu laser Argus este special 
concepută pentru a satisface cererea de producție 
în masă. Viteza inovatoare de gravură, calitatea de 
execuție și gama mare de tehnici de gravat reduc 
timpul de lucru cu mai mult de 50%.

Procesul automat de producție în masă se poate 
realiza prin operațiuni nesupravegheate, eficientizând, 
astfel, producția.

Gravatoare Laser Argus Series 

Discover 3D high precision  
for professional use

Potrivit pentru
producția de mare
viteză a produselor

din cristal și din sticlă

Ca idee . . .

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile Argus I/Argus Pro / Argus III

Raza maximă  
de gravare (mm)

320 x 320 x 100 mm /
320 x 450 x 100 mm /
300 x 400 x 100 mm

Viteza maximă  
de gravare: 

4.000 puncte pe secundă/ 
5.000 puncte pe secundă 

Rezoluţie 800 dpi

Dimensiunile  
echipamentului

812 x 745 x 885 mm /  
1.120 x 880 x 1.000 mm /
1.020 x 750 x 950 mm

Greutatea  
echipamentului

167 kg / 200 kg / 160 kg
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G R A V AT O A R E

Gravatoarele laser din seria Max asigură finisarea 
cu laser a sticlei, combinând tehnologia laser, tehnica 
electronică și tehnologia LED. 

Astfel, aceste echipamente oferă noi orizonturi pentru 
proiectele arhitecturale sau de design.

Transformați-vă ideile în realitate cu ajutorul tehnologiei 
laser de la Shining 3D, care vă permite să decorați 
orice, urmându-vă fidel instrucțiunile.

Ca idee . . .

Viteză mare de 
gravare

Big range glass/crystal batch production

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile Max 1210 I / Max 2030 I

Dimensiunea maximă  
a sticlei (L x W)

1.100 x 1.300 mm  /   
2.000 x 3.200 mm

Raza maximă de gravare 
(mm) (L x W x H)

1.000 x 1.200 x 100 mm / 
1.850 x 2.540 x 100 mm

Dimensiunea echipamentu-
lui (L x W x H): 

2.000 x 1.500 x 1.600mm / 
4.120 x 2.870 x 1.830 mm

Dimensiunea punctului (μm) 40-120 μm 

Viteza maximă de gravare 4.000 puncte/s 

Greutatea mașinii 850 kg / 2.400 kg

Gravatoare Laser 3 D Max Series
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P R I N T E R E  3 D

Printer-ul 3D UP MINI 2 este unul dintre cele mai 
accesibile și stabile printere. Cu un design inovativ, 
echipamentul este ideal pentru mediul office.

Incinta închisă oferă o stabilitate ridicată produselor 
printate din materiale plastice: ABS, PLA.

Filtrul de aer HEPA, reduce emisiile de vapori și oferă 
un mediu de lucru sănătos. Cu noul sistem wireless 
și cu panoul touch screen, utilizatorul poate transfera 
cu ușurință modelul ce trebuie printat și poate efectua 
diferite operații de bază, fără conexiune la calculator.

Mânerul din aluminiu și sertarul pentru scule oferă 
posibilitatea de a transporta cu ușurință întregul 
echipament 3D.

Ca idee . . .

UP Mini 2

Conectivitate WiFi
Superior Value. Exceptional Quality.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiune de printare 
(XYZ) 

120 x 120 x 120 mm

Diametru filament 1,75 mm

Tip filament PLA, ABS

Conectivitate USB/Wifi

Software UP Studio

Dimensiune 255 x 365 x 385 mm

Greutate 8 kg
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P R I N T E R E  3 D

Printer-ul 3D UP BOX este unul dintre cele mai 
fiabile echipamente 3D din lume, oferind utilizatorilor o 
experiență 3D la cele mai ridicate standarde.

Printer-ul 3D UP BOX este echipat cu sistem de auto-
calibrare și un filtru de aer, oferind, astfel, posibilitatea 
de a printa cu o rezoluție de 100 µm pe o suprafață de 
255 x 205 x 205 mm, cu viteze de până la 110 mm/s.

Prin incinta inchisă și încălzită, printer-ul 3D UP 
BOX maximizează stabilitatea temperaturii și oferă o 
calitate superioară produselor printate din materiale 
precum ABS, PLA.

Filtrul de aer încorporat, ce absoarbe fumul și 
minimizează mirosul, vă oferă posibilitatea de a sta în 
aceeași cameră în timpul funcționării, fiind ideal pentru 
mediul office.

UP Box

Less Hassle. More Production. Viteză mare  
de printare,  

până la 110 mm/s

Ca idee . . .

SPECIFICAȚII TEHNICE

Dimensiune de printare (XYZ) 255 x 205 x 205 mm

Viteza de printare 110 mm/s

Diametru filament 1,75 mm

Tip filament PLA, ABS

Conectivitate USB

Software UP Studio

Dimensiune 485 x 520 x 495 mm

Greutate 20 kg
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P R I N T E R E  3 D

Imprimanta 3D Formlabs - Form 2 permite imprimări 
mari la o rezoluție incredibilă, între 25-100 µm, și un 
spațiu mare de printare: 145 x 145 x 175 mm. 

Stereolitografia își face loc în laboratoarele dentare prin 
intermediul imprimantei Form 2, care folosește un laser 
pentru a depune rășina lichidă strat cu strat.

Sistemul integrat cu rășini este utilizat pentru modele, 
punți, coroane și machete pentru proteze scheletate, 
ghiduri chirurgicale, etc. Modul deschis-preia orice 
fișier STL. 

Form Cure oferă o soluție profesională și fiabilă 
pentru tratarea cu lumină UV în vederea maximizării 
proprietăților rășinilor din care au fost produse. 

FormLabs 2

The Industry-Leading 
Desktop 3D Printer Precizie ridicată

Ca idee . . .

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile Form 2

Grosime layer 25, 50, 100 µm

Dimensiune de printare 
(X Y Z) 

145 x 145 x 175

Laser
EN60825-1:2007 certified, 
Class 1 Laser Product, 405 nm 
violet laser, 250 mW laser

Tip de rășină
Standard, Flexible, Touch, 
Castable, Dental SG, High Temp 

Conectivitate Wifi, Ethernet, USB

Software PreForm

Dimensiune 350 x 330 x 520 mm
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P R I N T E R E  3 D

Mcor ARKe este prima imprimană desktop full-color 
3D din lume.  Aceasta oferă utilizatorilor oportunitatea 
de a crea modele 3D profesionale în culori unice, de 
o calitate superioară.

De asemenea, costul redus de achizitie și operare 
face ca imprimarea 3D profesională full color sa fie 
extrem de accesibilă.

Mcor ARKe este fabricată din materiale reciclate, iar 
hârtia și modelele imprimate sunt reciclabile. Toate 
substantele chimice utilizate sunt non-toxice, fără 
emisii nocive. 

La fel ca Mcor 3D Iris HD, acest echipament printează 
în peste un milion de culori. Materialul de printare utilizat 
este hârtia, ceea determină costuri de printare accesibile.

Mcor ARKE

World’s first full-colour 
desktop 3D printer

Imprimă orice 
culoare pe modelul 

3D, inclusiv text

Ca idee . . .

SPECIFICAȚII TEHNICE

Rezoluție de printare 0,1 mm 

Rezoluție print color  
axa X, Y, Z 

4800 x 2400 x 254 dpi (până
la 508 în Z cu hârtie 50GSM)

Dimensiune de printare 
(X Y Z) 

218 x 185 x 125 mm

Material hârtie

Conectivitate Ethernet, USB Wifi

Software MCOR Orange 

Tipul fișierului de intrare .stl, .obj, .vrml, .dae, .3mf 

Dimensiune 880 x 633 x 593 mm 
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P R I N T E R E  3 D

Massivit 3D oferă un portofoliu de imprimante 3D 
versatile, de format mare, pentru un impact vizual 
puternic. Atât imprimanta 3D Massivit 1800 3D, cât 
și imprimanta 3D Massivit 1500 Exploration 3D sunt 
orientate către o gamă largă de aplicații din domenii 
precum: publicitate, divertisment, design interior.

Tehnologia 3D Massivit oferă structuri fără suport, 
ceea ce înseamnă o reducere semnificativă a timpului 
și a costurilor manuale de muncă, precum și a 
deșeurilor minime.

Groundbreaking, super-fast technology 
for business success Printare 3D la 

dimensiuni mari

Ca idee . . .

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile Massivit 1500 / Massivit 1800

Calitate de printare
Normal, Quality,  
Rezoluție ridicată

Suprafață de printare 
(XYZ): 

1.470 x 1.170 x 1.450 mm /
1.450 x 1.110 x 1.800 mm

Viteză de printare

300 mm/s viteză liniară și 35
cm/h pe axa Z /
250 mm/s viteză liniară și 30
cm/h pe axa Z

Materiale de print Diamengel 100

Software Massivit Smart
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Zortrax are toate componentele unei imprimante 3D 
de birou, fiind varianta potrivită pentru uz industrial. 
Este fiabilă, robustă, are un software ușor de utilizat și o 
calitate excelentă a imprimării!

Zortrax poate lucra cu filamente cu proprietăți 
variate, satisfăcând, astfel, nevoile tuturor 
profesioniștilor din domeniu, aflați în căutarea unor 
prototipuri exacte și funcționale.

Modelul Zortrax M300 prezintă, pe lângă caracteristicile 
valabile ale modelului M200, noi caracteristici pentru 
optimizarea prototipurilor.

Printer 3D ZORTRAX

High-performance 3D printer 
with wireless connectivity Costuri scăzute 

de producție

Ca idee . . .

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile
Zortrax Inventure /  
M200 (Plus) / M300

Grosime layer 400 µm

Dimensiune de printare 
(X Y Z)

135 x 135 x 130 mm 
200 x 200 x 180 mm  
300 x 300 x 300 mm

Viteza de printare 150 mm/s

Diametru filament 1,75 mm

Tip filament cartușe dedicate, seria Z

Tipul fișierului de intrare STL, OBJ, DXF, 3MF

Dimensiune
235 x 238 x 295 mm  
350 x 360 x 505 mm  
473 x 488 x 665 mm
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Impr imanta 3D iSLA-650 Pro Stereol i thography 
îmbunătățește acuratețea și reduce reprocesarea, având o înaltă 
precizie de 0,05 - 0,2 mm. Laserul cu ultraviolete se focusează 
automat, diametrul fasciculului fiind mai mic de 0,15 mm.

Această imprimantă are o rezoluție înaltă, suprafața netedă (ra 
<0,1 µm) și poate crea orice componente complicate (precum 
piesele goale). Acoperirea se realizează în mod simetric.

Procesarea este automată, iar reprocesarea simplă. Poate 
controla de la distanță în aceeași rețea locală. Are, de 
asemenea, reminder pentru voce și SMS, inspecție laser 
online cu parametru de auto-setare, cale de scanare auto, 
precum și controlul nivelului lichidului.

Ca idee . . .

Poate crea 
componente 

complexe

 A new standard in high performance 
with SHINING 3D

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile
iSLA-350/ iSLA-450 Pro / 
iSLA-650Pro

Material rășină fotosensibilă de 355 nm

Grosimea stratului 0,05 mm - 0,2 mm 

Precizie
± 0,1 mm (în limita a 100 mm) sau 
± 0,1% (mai mult de 100 mm)

Viteza de imprimare 120 g/h 

Viteza de scanare maxim 10 m/s

Dimensiuni
900 × 1.100 × 1.600 mm /   
1.100 × 1.400 × 2.000 mm /  
1.220 × 1.400 × 2.000 mm

Greutate aprox. 600 kg  / 900 kg / 1.300 kg

Imprimantele 3D iSLA
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EP-C5050 adoptă tehnologia de sinterizare cu laser și 
utilizează ca materiale de prelucrare nisipul de rășină 
și mucegaiul ars. Combinat cu tehnologia de turnare,  
EP-C5050 are un spațiu generos pentru formare și 
poate realiza rapid piesele cu structură complexă, cum 
ar fi blocul cilindrilor de motor, capul cilindrului, turbina 
sau rotorul etc. Alinierea ulterioară nu este necesară.

Ca idee . . .

Performanță și 
fiabilitate

 A new standard in high performance 
with SHINING 3D

SPECIFICAȚII TEHNICE

Volum de printare 500 x 500 x 500 mm

Grosimea stratului 0,15 mm 

Precizie
± 0,15 mm  ± 0,15%  
(dimensiunea piesei ≥100 mm)

Material PS, TPU, nisip special

Viteza de scanare 6 m/s

Software Eplus 3D printing

Tipul fișierului de intrare .stl

Dimensiune (L x W x H) 1.960 x 1.300 x 2.300 mm 

Greutate 1.350 kg

EP-C5050
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EP-P380 este o imprimantă 3D care adoptă tehnologia 
selectivă de sinterizare cu laser (SLS). Materialul pilot 
folosit pentru testul de funcționare poate fi produs direct 
de către EP-P380. 

Cilindrul de formare al EP-P380 este detașabil, ceea ce 
mărește eficiența de fabricație și de sinterizare, reducând 
timpul de așteptare.

Echipamentul poate fi utilizat pe o scară largă de aplicații, 
precum industria aerospațială, fabricarea matrițelor, 
industria auto și aparate de uz casnic. De asemenea, 
piesele realizate pot fi folosite pentru a crea expuneri 
utile în activități din domeniul culturii, artelor, designului 
vestimentar și articolelor pentru decorațiuni și home design.

 A new standard in high performance 
with SHINING 3D

Tehnologie selectivă 
de sinterizare cu 

laser (SLS)

Ca idee . . .

SPECIFICAȚII TEHNICE

Grosimea stratului 0,1 mm 

Precizie
± 0,15 mm  ± 0,15%  
(dimensiunea piesei ≥100 mm)

Viteză de scanare 7,8 m/s

Software Eplus 3D printing

Tipul fișierului de intrare .stl

Dimensiune (L x W x H) 1.400 x 1.300 x 2.450 mm 

Greutate 1.600 kg
   

EP-P380
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SHINING 3D EP-M100T este o imprimantă 3D metalică 
de dimensiuni mici. Adoptă tehnologia selectivă de 
topire cu laser, care prelucrează selectiv straturi fine 
de pulbere metalică direct din fișier 3D.

Cu o cameră de construcție mai mică, echipamentul EP-
M100T este ideal pentru tipărirea pieselor de dimensiuni 
reduse, fiind folosite pe scară largă în cabinetele 
stomatologice, bijuterii, pe piața medicală etc.

Sistemul este, de asemenea, ideal pentru mediul 
de laborator, acolo unde sunt necesare mai puține 
echipamente auxiliare și pulberi. Sistemul deschis oferă 
imaginație nelimitată pentru experimentul de laborator.

Ca idee . . .

Gamă largă de 
aplicații și materiale 

compatibile

 A new standard in high performance 
with SHINING 3D

SPECIFICAȚII TEHNICE

Volum de printare 120 x 120 x 120 mm

Grosimea stratului 0,015 - 0,5 mm 

Material

Oțel inoxidabil, oțel maraging, 
aliaj pe bază de nichel de înaltă 
temperatură, aliaj de cobalt 
crom, oțel de înaltă rezistență, 
aliaj din cupru

Viteza de scanare 8 m/s

Software Eplus 3D printing

Tipul fișierului de intrare .stl

Dimensiune (L x W x H) 940 × 1.300 × 1.980 mm 

Greutate 500 kg

EP-M100T
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Imprimanta EP-M250 folosește material pulverulent 
metalic și poate prototipa piese complexe dintr-o gamă 
variată, cu un conținut a cărui densitate este aproape 
100% metalică, fără a mai fi necesară o intervenție 
ulterioară asupra producției.

Practic, laserul cu putere redusă poate topi direct pulberile 
metalice elementare, iar rata de utilizare a materialului 
este de peste 90%, adecvat pentru fabricarea pieselor 
metalice, cum ar fi aliajul de titan, aliajul de nichel și alte 
materiale metalice prețioase și dificil de prelucrat.

EP-M250 este potrivită pentru o gamă largă de aplicații în 
industria aerospațială, biomedicală, auto, acasă etc.

 A new standard in high performance 
with SHINING 3D

Tehnologie selectivă 
de topire cu laser 

(SLM)

Ca idee . . .

SPECIFICAȚII TEHNICE

Volum de printare 250 x 250 x 250 mm

Grosimea stratului 0,02-0,1 mm 

Material

oțel inoxidabil, oțel maraging,
aliaj pe bază de nichel de înaltă
temperatură, aliaj din titan, aliaj din
cobalt crom, aliaj din aluminiu, oțel
de înaltă rezistență, aliaj din cupru,
aliaj din tungsten;

Viteză de scanare 8 m/s

Software Eplus 3D printing

Tipul fișierului de 
intrare

.stl

Dimensiune (L x W x H) 2.500 × 1.000 × 2.100 mm 

Greutate 1.350 kg

EP-M250
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Tehnologia de printare 3D FDM - Fused deposit 
modelling (depunere succesivă a materialului 
plastic topit), conține 3 materiale de bază: ABS 
(Acrylonit butadien stiren), PLA (polylactic acid) și 
PETG (polietilenă tereftală glycol). Acestea conferă 
produsului final o durabilitate diferită, obținându-se 
piese ce sunt folosite în design, machete de arhitectură, 
prototipare rapidă sau pentru obiecte funcționale. 

ABS-ul este un plastic dur, rezistent la temperaturi 
înalte și cu o ușoară flexibilitate. Acesta începe să se 
deformeze la temperaturi de peste 100°C. Este solubil în 
acetonă, iar cu ajutorul vaporilor de acetonă suprafețele 
pot fi finisate devenind lucioase. 

Ca idee . . .

Diversivitate și 
compatibilitate 

ridicată

Filamente Printare 3D

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tipuri de material
ABS, PLA, HIPS, PETG, Nylon, 
ABS-Z, PLA-Z

Culori disponibile
alb, negru, rosu, verde, albastru, 
galben, violet, orange, maro, 
multicolor 

Echipamente 
compatibile

UP mini 2, UP box, Zortrax 

Grosime material 1,75 mm

Greutate 500 g / 700 g / 1.000 g

PLA-ul este un material ce nu conține componente 
periculoase. Acesta este mai rezistent și mai rigid decat 
ABS-ul și este mai dificil de folosit în realizarea unor 
ansambluri de piese ce necesită îmbinare. PLA-ul se 
deformează la temperaturi mai mici decât ABS-ul și este 
greu de operat în inginerie. Materialul este des utilizat în 
realizarea recipientelor păstrate în condiții de temperatură 
normale. PLA-ul rezistă până la temeraturi de 65°C.

PETG-ul are proprietăți mecanice mult mai bune decât 
ABS-ul și PLA-ul, având o duritate și o rezistență la impact 
mai ridicate. Acesta este flexibil, translucid și ușor de 
reciclat. Cel mai mult este utilizat în realizarea de jucării, 
produse electronice și electrice, recipiente etc.
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Tehnologia de printare 3D SLA - Stereolitografie 
folosește un laser pentru întărirea progresivă a rășinei 
fotopolimerizante. 

Rășina fotopolimerizantă lichidă se încarcă în cuva 
imprimantei 3D și este solidificată cu ajutorul unei lumini 
UV. Rășinile pot fi de mai multe tipuri, fiind aplicabile în 
diverse industrii: rășină standard, rășină pentru tehnica 
dentară, rășină pentru inginerie, rășină pentru bijuterii etc.

Rășina standard este special creată pentru printarea 3D 
a unor piese complexe la o calitate și o rezoluție foarte 
mare. Nivelul de detaliu la aceste piese este unul foarte 
ridicat, cu detalii fine. Rășina standard este o alegere 
excelentă pentru printarea 3D de prototipuri funcționale.

Rășinile pentru industria dentară sunt rășini produse 
la standarde ISO și se pot folosi la printarea de 
ghiduri chirurgicale precise și modele educaționale, 

Ca idee . . .

Versatilitate
Rășină Fotopolimerizantă

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tipuri de material

rășini:  standard , flexibile, 
castabile, rezistente la 
temperaturi ridicate, 
transparente, aplicații dentare

Rezoluții 100 μm/ 50 μm/ 25 μm

Echipamente 
compatibile

FormLabs, Shining 3D iSLA 

Grosime material 1,75 mm

Volum 1.000 ml

aliniere, fațete etc. Finisarea este nededă și are o 
culoare asemănătoare cu gipsul. Piesele și modelele 
printate sunt foarte detaliate și foarte precise. Rășinile 
biocompatibile, utilizate la printarea 3D a unor aparate 
dentare, sunt semi-transparente.

Rășinile pentru inginerie sunt ideale pentru printarea 
3D a pieselor ce necesită o elasticitate ridicată sau 
durabilitate mare. Rășinile pot avea și proprietăți flexibile 
ridicate ce sunt asemănătoare cu un cauciuc. În general, 
aceste rășini sunt rezistente la substanțe chimice 
obișnuite și la uleiuri.

Rășinile pentru bijuterii au o rezistență termică foarte 
ridicată. Unele rășini au temperaturi de deformare la 
289°C. Având un conținut ridicat de ceară, se pot reda 
detalii clare și finisări detaliate ale suprafețelor. Arderea 
curată facilitează  o turnare sigură, cu investiții standard.
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Scanerul de ultimă generație EinScan Desktop 3D 
EinScan-SE & EinScan SP maximizează capacitatea de 
scanare 3D pe desktop, având caracteristici cu ajutorul 
cărora pot fi executate cele mai exigente aplicații. 

Echipamentul poate fi deosebit de util în domenii 
precum educația, design și artă, dar și în industria 
digitală, arhivare și partajare. 

Acesta dispune de două moduri de scanare: AutoScan 
și FixedScan, și de o suprafață de scanare variabilă, de 
la mic la mare. 

De asemenea, reconstrucția imaginii se face foarte 
ușor, reproducând fidel chiar și cele mai fine detalii ale 
obiectului original.

Ca idee . . .

EinScan-SE & EinScan-SP Desktop

Captură 3D mai 
ușoară și mai rapidă

Maximize the scanning capability  
on your desktop

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile EinScan-SE / EinScan-SP

Precizie de scanare ≤0,1 mm / ≤ 0,05 mm

Volum minim de 
scanare

30 × 30 × 30 mm 

Volum maxim de 
scanare

700 × 700 × 700 mm /  
1.200 × 1.200 × 1.200 mm 

Captură unică 200 × 150 mm

Viteză de scanare <8 s  / <4 s 

Distanța dintre puncte 0,17 mm ~ 0,2 mm 

Rezoluție cameră 1,3 megapixeli 

Greutate (neambalat) 2,5 kg / 4,2 kg

Dimensiune 570 × 210 × 210 mm 
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EinScan-Pro + asigură o calitate excelentă a scanerului 
EinScan-Pro. Oferă o scanare simplă și rapidă, cu design 
portabil convenabil. 

Până acum, captarea detaliilor de scanare 3D la viteză mare 
de scanare nu a putut fi efectuată simultan. Tehnologia 
EinScan-Pro +, echipată cu o nouă generație de scanare 
HD rapidă, protejată printr-un brevet internațional, oferă 
un mod de scanare HD îmbunătățit prin implementarea 
și utilizarea unei strategii intensive de scanare a liniilor. 
Viteza de scanare în modul HD handheld a fost mărită 
la 550.000 de puncte / secundă, iar viteza de achiziție a 
datelor în câteva secunde a crescut de 7,6 ori, pentru a 
combina perfect viteza de scanare și urmărirea detaliilor.

EinScan-Pro+

Professional High Performance  
Handheld 3D Scanner

Scanner 3D Portabil 
cu tehnologie de 
ultimă generație

Ca idee . . .

SPECIFICAȚII TEHNICE

Precizie de scanare până la 0,05 mm

Dimensiunea obiectului 
scanat recomandat

0,03-4m

Captură unică 300 × 170 mm 

Viteza de scanare <2 s 

Distanța dintre puncte 0,3 mm ~ 3 mm 

Format fișier OBJ, STL, ASC, PLY 

Sursă de lumină Lumină albă 

Greutate (neambalat) 0,8 kg
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Sistemul RobotScan este un robot care scanează 
inteligent 3D, integrând tehnologia de scanare 3D 
industrială, de înaltă precizie, cu tehnologia inteligentă 
de inspecție pentru a finaliza întregul proces de 
scanare printr-un „singur click”, îmbunătățind, astfel, 
eficiența inspecției.

De asemenea, echipamentul dispune de un raport de 
ieșire pentru testarea calității pieselor, efectuarea erorii 
întregii zone sau zonei desemnate. Eroarea poate fi 
importată în software-ul terț, iar robotul furnizează 
imaginea în timp real pentru procesarea finală a pieselor.

Ca idee . . .

Viteză rapidă de 
măsurare și gamă 
largă de aplicații

Discover Shining 3D High Precision

SPECIFICAȚII TEHNICE

Precizie de scanare 0,015 mm

Diametrul maxim de 
scanare

500 mm

Viteză de scanare <0,8 s 

Distanța dintre puncte 0,16 mm 

Rezoluție cameră 5 megapixeli 

Sursă de lumină
Proiector digital pentru high-
speed cu lumină albastră 

Aliniere Aliniere automată a markerilor

Dimensiune (L x W x H) 2.200 x 2.800 x 1.850 mm

RobotScan E0505
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Scannerul 3D OptimScan are o structură, o 
componentă și o configurație de ultimă generație. 
Camerele sale ajung până la 5 megapixeli, iar tehnologia 
de scanare a luminii albastre oferă utilizatorilor o viteză 
și o precizie de scanare uimitoare, potrivite pentru 
aplicații high-end, cum ar fi domeniul apărării, industria 
aerospațială, fabricarea matrițelor etc. Scanerul de 
metrologie OptimScan 3D, echipat cu tehnologia 
Blue Light, vă permite să scanați mai multe tipuri de 
obiecte de culori închise sau materiale metalice.  
Acuratețea scanării unice ar putea ajunge la 0,005 mm.

High End Industry Inspection 
Metrologie Digitală

Ca idee . . .

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile OptimScan 3M / OptimScan 5M

Precizie de scanare 0,1 mm/m / 0,08 mm/m

Precizie pentru o 
singură scanare

0,007 - 0,025 mm / 0,005 - 0,015 mm

Captura unică
100 x 75 mm/ 200 × 150 mm/
400 x 300 mm

Adâncime de 
scanare

100 - 400 mm

Viteză de scanare <2 s / <1,5 s

Distanța dintre 
puncte

0,048 mm - 0,192 mm / 0,04 - 0,16 mm

Rezoluție cameră 2 x 3 MP / 2 x 5 MP

OptimScan Series
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EaScan II îndeplinește toate cerințele metrologiei 
profesionale. Acesta vă permite să obțineți măsurătorile 
3D fiabile ale obiectelor fizice în modul cel mai eficient. 
O singură scanare durează mai puțin de 5 secunde 
și este nevoie de aproximativ 30 de minute pentru a 
scana un obiect de 1 m. 

EaScan-II dispune de o tehnologie de captare a 
fotografiilor și este ușor de operat. Lumina albastră 
de scanare 3D adoptă lumină LED protectoare, fiind 
inofensivă pentru ochi. Măsurarea fără contact poate 
fi aplicată în componente complexe pentru a obține 
inspecția și măsurarea dimensiunii complete.

Ca idee . . .

Scanner 3D 
pentru măsurare 

metrologică

Blue Light Scanning Technology

SPECIFICAȚII TEHNICE

Precizie de scanare 0,01-0,03 mm

Captură unică
100 x 75 mm | 200 x 150 mm |
400 x 300 mm

Viteză de scanare <5 s 

Distanța dintre puncte 0,07 mm ~ 0,31 mm 

Format fișier ASC, STL, PLY, RGE, P3, PF

Rezoluție cameră 2 x 1,3MP  

Sursa de lumină Lumină albastra LED

EaScan-II
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Noua serie FreeScan de la SHINING 3D cuprinde scanere 
laser portabile, care dispun de moduri de operare flexibile 
și convenabile, cu precizie și stabilitate remarcabilă. Seria 
FreeScan este potrivită pentru o gamă largă de medii 
de operare și o varietate de obiecte măsurate. Aceste 
echipamente pot maximiza eficiența scanării pentru a 
obține rezultate excelente. Sistemul cântarește numai 
0,95 kg, și poate funcționa chiar și în spații înguste, fără a 
fi necesară o poziționare externă de prindere.

Almost unlimited 3D scanning, 
adaptable to complex environments

Tehnologia originală de 
scanare HOI permite 

o viteză mai mare și o 
precizie mai bună

Ca idee . . .

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile FreeScan X3 / X5 / X7

Precizie de scanare 0,1 mm / 0,1 mm / 0,05 mm

Precizie de volum
0,02 mm + 0,1 mm/m /  
0,02 mm + 0,08 mm/m /   
0,02 mm + 0,06 mm/m

Captură unică
280 x 250 mm/ 280 x 250 mm /
300 x 275 mm

Rază de scanare 100 - 6.000 mm / 100 - 8.000 mm 

Distanța de lucru 300 mm

Adâncime de scanare 250 mm

Viteza de scanare
210.000 puncte/s / 350.000 
puncte/s / 480.000 puncte/s 

Dimensiuni 130 x 90 x 310 mm

Greutate 0,95 kg

FreeScan Series
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AutoScan-DS sunt scanere 3D dentare de birou, care 
susțin scanarea articulatorului și poziționarea modelelor 
de piatră în articulatorul fizic, iar scanarea poate fi 
transferată cu precizie în software. Astfel, puteți obține 
o aplicație de restaurare a implanturilor de vârf.

AutoScan-DS este cea mai bună alegere pentru 
laboratoarele de restaurare a implanturilor, reconstrucția 
ocluziilor etc. Echipamentele sunt dotate cu camere de 
până la 3,0 megapixeli, care oferă date de scanare cu 
detalii superioare ale marginii și corpului de scanare.

Ca idee . . .

Scannere 3D proiectate 
pentru restaurarea 
protezelor fixe în 

laboratoarele dentare

Go digital beyond limitations

SPECIFICAȚII TEHNICE

Modele disponibile AutoScan DS100 / DS 200 / DS 300

Precizie de scanare 0,015 mm / 0,001 mm / 0,001 mm

Raza de scanare 100 x 100 x 75 mm 

Rezoluție 1.300.000 / 1.300.000 / 3.000.000

Viteză de scanare

Full arch: 18 s; Jaw: 40 s; 1 - 8 dinți: 
41 s / Full arch: 6 s; Jaw: 18s; 1-8 
dinți: 20 s / Full arch: 12 s; Jaw: 30 s; 
1-8 dinți: 37 s

Principiu de 
scanare

Lumină structurată (albastră)

Dimensiuni
315 x 320 x 470 mm/ 315 x 320 x 470 mm/
500 x 356 x 320 mm

Greutate 20 kg / 20 kg / 26 kg

AutoScan DS Series
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DigiMetric este un nou tip de echipament de scanare 3D, 
cunoscut ca o nouă generație de sisteme de măsurare 
a coordonatelor digitale optice, utilizat pe scară largă 
în industria prelucrătoare de echipamente mari și grele, 
cum ar fi industria auto sau cea aerospațială. DigiMetric 
a marcat o nouă eră în domeniul tehnologiei de măsurare 
rapidă 3D pentru piesele de dimensiuni generoase.

DigiMetric, cunoscut și sub denumirea de sistem de 
poziționare fotogrammetrică sau sistem fotogrammetric cu 
rază mică de acțiune, este o metodă de măsurare în care 
coordonatele 3D ale punctului de referință caracteristic 
sunt obținute prin intermediul principiului de calcul 3D 
vizual. Sistemul DigiMetric este utilizat pentru a calcula 
valorile coordonatelor 3D ale punctelor de marcare 
atașate pe suprafața obiectului, formându-se un sistem 
de coordonate fix, pentru a face o comparație și pentru a 
obține rezultatele potrivite, în scopul detecției 3D rapide.

Ca idee . . .

Măsură fotografică  
fără contact

Shining 3D Photogrammetric System

SPECIFICAȚII TEHNICE

DigiMetric

Precizie de scanare 15 µm

Raza de scanare 100 x 100 x 75 mm

Rezoluție 1,3 megapixeli

Viteză de scanare
Full arch: 18 s; Jaw: 42 s;  
1-8 dinți: 42 s

Principiu de scanare Lumină structurată

Format fișier STL, OBJ

Conexiune USB 3.0

Dimensiuni 260 x 270 x 420 mm

Greutate 5 kg
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SOFTWARE CAD/CAM

ZW3D™ este un pachet software pentru modelare 3D cu 
aplicabilitate CAD/CAM, care include diverse module pentru 
modelare hibridă, module specializate pentru proiectarea 
matrițelor, lucrul cu nori de puncte, randare etc. 

Acest software permite realizarea proceselor tehnologice 
și generarea strategiilor CAM pentru prelucrări prin frezare 
de până la cinci axe.

ZW3D™ este bazat pe nucleul OverdriveTM, permițând 
modelarea hibridă, atât cu solide cât și cu suprafețe. 
Programul vă poate asista pe parcursul întregului ciclu 
conceptual al produsului, de la proiectarea până la 
fabricarea acestuia.

ZW3D™ permite proiectanților să lucreze simultan cu 
entități de tip rețele (wireframes), solide și suprafețe de tip 
free-form de clasă A, totul în mod parametric.

All-in-one affordable CAD/CAM Proces complet de 
modelare 3D

Ca idee . . .

SPECIFICAȚII TEHNICE

Conversie fișiere IGES, PARASOLID, STEP, DWG / 
DXF, VDA, STL

Comunicare directă cu fișiere paterne exporate din 
CATIA, NX, CREO, SOLIDWORKS, SOLIDEDGE, 
INVENTOR

Funcție modelare 2D cu translație în 3D

Modelare hibridă

Asamblare 

Vizualizare reală și analiză model

Vizualizari 2D, tabele BOM 

Analiza și reparația geometriilor

Editare directă

Informații -PMI; pentru producție industrială

Forme de morfing, ambalare și flexibilitate în formă

Analiză și Design

Inginerie inversă - Point Cloud (nori de puncte), 
suprafețe de tip mesh

Design matrițe, electrozi

Flux producție CAM de la 2 până la 5 axe
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