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Ref.: 27388

Pro3 Plus

A Pro3 Plus, com volume de construção de 300x300x605mm, oferece requisitos 
de produção em larga escala e prototipagem rápida de vários tamanhos. Uma 
impressora de alta qualidade que inclui um sistema de assistente inteligente 
conhecido como EVE, que torna as impressoras 3D de extrusora dupla da Série 
Pro3 uma excelente opção para impressão 3D profissional.

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

EQUIPAMENTO

 PROFISSIONAL

https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT27388.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uP0hn659WMg
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Ref.: 27387

Pro3

A partir da Série Pro2, as recém-lançadas impressoras 3D de extrusora dupla 
profissional da Série Pro3 da Raise3D respondem às necessidades de produção 
e prototipagem rápida de vários tamanhos, com alta precisão e operação
estável 24 horas por dia. Uma impressora de alta qualidade que inclui recursos 
que a tornam uma excelente opção para impressão 3D profissional.

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

EQUIPAMENTO

 PROFISSIONAL

https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT25714.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uP0hn659WMg


5

Ref.: 25714

Pro2 Plus

A Pro2 Plus da Raise3D é uma impressora 3D com extrusão dupla e sistema de 
elevação eletrónico. Com uma estrutura de camara fechada, oferece excelentes 
resultados de impressão devidos à estabilização da temperatura. O seu grande 
volume de construção permite imprimir peças com dimensões até 305×305×605 
mm, 24 horas por dia durante 7 dias da semana.

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

EQUIPAMENTO

 PROFISSIONAL

Ref.: 25714

https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT25714.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT25714.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pgj37MU1dCc&feature=emb_title


Ref.: 25859

Pro2

A Pro2 é uma impressora 3D profissional FFF da Raise3D que fabrica peças 
complexas em múltiplos materiais. Como pode imprimir a temperaturas até 
300ºC é compatível com múltiplos tipos de filamento, estando equipada com um 
filtro de ar que absorve mais de 90% das partículas. O seu volume de
construção permite imprimir peças com dimensões até 305 x 305 x 300 mm.

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

EQUIPAMENTO

 PROFISSIONAL

6

https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT25859.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT25859.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pgj37MU1dCc&feature=emb_title
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Ref.: 26676

E2

A E2 é uma impressora 3D de bancada muito fácil de usar. Está equipada com 
extrusores duplos independentes (permitindo duas impressões em simultâneo), 
nivelamento automático da plataforma e assistência de calibração por vídeo. 
Com um software intuitivo, a E2 é ideal para aplicações profissionais de
manufatura e de engenharia e excelente para fins académicos.

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

EQUIPAMENTO

 PROFISSIONAL

https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT26676.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT26676.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5u5Lc-JEwsI&t=2s
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Ref.: 27394

E2CF

A E2CF é uma impressora 3D IDEX otimizada para impressão 3D de filamentos 
reforçados com fibra de carbono. Esta impressora 3D é excelente para
fabricação, prototipagem e muito mais.
O filamento reforçado com fibra de carbono tem baixa densidade, alta
resistência e é resistente à corrosão, eletricidade estática e alta temperatura.

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

EQUIPAMENTO

 PROFISSIONAL

https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT27394.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HgFini_enlM
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Ref.: 27218

BIG-40

A Modix BIG-40 v3 representa um grande salto em relação à confiabilidade da 
impressora, qualidade de impressão, facilidade de montagem e prontidão para 
futuras atualizações avançadas. Com o Modix BIG-40 v3 leve todos os
componentes principais para o próximo nível, incluindo: controlador eletrónico, 
cabeça de impressão, sistema de movimento e câmara de impressão fechada.

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

EQUIPAMENTO

 PROFISSIONAL

https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT27218.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT27218.pdf
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Ref.: 27140

BIG-60

Equipamento de fabricação aditiva de grande formato, modelo Modix BIG-60 
v3, com capacidade de processar qualquer termoplástico com temperatura de 
extrusão até aos 300º. Ganhe flexibilidade na hora de prototipar ou produzir 
peças de grande dimensão, rigor dimensional e facilidade de operação. Admite 
filamento de qualquer fornecedor dando uma maior liberdade e flexibilidade.

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

EQUIPAMENTO

 PROFISSIONAL

https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT27140.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT27140.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8MRhX42i6nk
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Ref.: 26676

BIG-Meter

Equipamento de fabricação aditiva de grande formato, modelo Modix Big Meter 
v3, com capacidade de processar qualquer termoplástico com temperatura de 
extrusão até aos 300º. Ganhe flexibilidade na hora de prototipar ou produzir 
peças de grande dimensão, rigor dimensional e facilidade de operação. Admite 
filamento de qualquer fornecedor dando uma maior liberdade e flexibilidade.

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

EQUIPAMENTO

 PROFISSIONAL

https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT26676.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT26676.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8T5XC3PIDus&t=6s


Ref.: 27535

EQUIPAMENTO

A XiP é uma impressora 3D de resina ultrarrápida que combina o seu pequeno 
tamanho e compacto com um volume de construção de 4,8 L. Com uma
plataforma de material aberto, a impressora 3D XiP mSLA é compatível com 
uma variedade de materiais elastoméricos e de uso geral, bem como resinas do 
tipo polipropileno e do tipo PEEK.

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

XiP
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 PROFISSIONAL

https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT27535.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fix9ysdu4vQ


Ref.: 26835

Form 3BL

Incluído:
- Tanque de Resina
- Plataforma de Construção
- Formlabs Finish Kit

EQUIPAMENTO

A Form 3BL é uma impressora 3D Formlabs biocompatível com uma grande 
capacidade de impressão (335 mm x 200 mm x 300 mm). Através do processo 
de impressão de estereolitografia de baixa força (LFS), a Form3BL produz peças 
com aplicações de saúde, próteses ortodônticas e dentais, usando
materiais biocompatíveis.

13

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

 PROFISSIONAL

https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT26835.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=vZW1fOIgcWU


Ref.: 25349

Form 3L

Incluído:
- Tanque de Resina
- Plataforma de Construção
- Formlabs Finish Kit

EQUIPAMENTO

A Form 3L é uma impressora 3D Formlabs com uma grande capacidade de
impressão (33.5 × 20 × 30 cm). capaz de imprimir rápida e economicamente
tanto um modelo grande como várias peças pequenas de uma só vez, tornando-
-se uma mais valia na questão do rendimento.

14

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

 PROFISSIONAL

https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT25349.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT25349.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vZW1fOIgcWU


Ref.: 27322

Form 3B+

Incluído:
- Tanque de Resina
- Plataforma de Construção
- Formlabs Finish Kit

EQUIPAMENTO

A Form 3B+ é uma impressora 3D da Formlabs otimizada para trabalhar com 
materiais biocompatíveis. Confiável, esta impressora está preparada para
responder eficazmente às exigências da fabricação de produtos para a indústria 
dentária com precisão e rapidez.

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

 PROFISSIONAL
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https://www.youtube.com/watch?v=AzWTqUI_fAA&feature=emb_title
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT27322.pdf


Ref.: 27292

Produza protótipos funcionais de alta qualidade e peças de uso final em tempo 
recorde com a Form 3+, uma impressora 3D acessível e de qualidade industrial 
que garante uma produção de confiança.

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

EQUIPAMENTO

Form 3+

Incluído:
- Tanque de Resina
- Plataforma de Construção
- Formlabs Finish Kit

 PROFISSIONAL
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT272 92.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vZW1fOIgcWU&feature=emb_title


Form 3BL / Form 3L / Form 3B / Form 3

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

 PROFISSIONAL

ACESSÓRIOS, CONSUMÍVEIS, EXTRAS

Form 3L Build Plate

Plataforma de
construção para
a Form 3L e 3BL.

Tanque de Resina F3L

Compatível com
a Form 3L

e 3BL.

Stainless Steel Build Platform

Plataforma de construção em aço 
inoxidável, resistente à corrosão. É 

necessária para certas
resinas odontológicas.

Form 3 Build Plate

Plataforma de construção
             para a Form 3 e 3B.

Tanque de Resina F3

Compatível com a
       Form 3.e 3B.

Form 2 Build Plate

Plataforma de
construção para a
Form 2.

Tanque de Resina F2

Tanque
compatível com
a Form 2.

Consumíveis

Tanque de Resina F2 LT

Tanque feito de policarbonato com 
maior compatibilidade de resinas de 
impressão. Para a Form 2,
já permite Elastic, Grey Pro e Rigid.
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Uma máquina, oportunidades criativas ilimitadas. A Massivit 1800 Pro oferece 
um desempenho aprimorado, maior flexibilidade e controle. Uma nova resolução 
de elevada qualidade combina força e qualidade e os operadores podem agora 
pré-definir resoluções variáveis para obter eficiência de custos. Desfrute de um 
interface amigável e monitoramento em operações remotas!

Ref.: 25347

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

EQUIPAMENTO

Massivit 1800 Pro

 GRANDE FORMATO
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT25347.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT25347.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O9jqGZ1Y3LQ&feature=youtu.be


Massivit 1800

Ref.: 23675

EQUIPAMENTO

A Massivit 1800 é a primeira impressora 3D de grande dimensão a ser 
comercializada em Portugal. Com a sua notável velocidade e custo de produção, 
a Massivit 1800 adiciona uma dimensão lucrativa a qualquer negócio. Produza 
modelos complexos em tamanho gigante com o mínimo de peças, para uma 
montagem rápida e com reduzidos custos para variadas aplicações.

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

 GRANDE FORMATO
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT23675.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT23675.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5TkwXH-Raog&feature=youtu.be


A Massivit 10000 é um sistema de manufatura aditiva de grande formato que 
reduz significativamente o tempo de produção do molde, usando a
tecnologia Cast-In-Motion (CIM) da Massivit 3D. A Massivit 10000 foi projetada 
para atender aos requisitos de ferramentas de uma larga variedade de
indústrias, incluindo a automóvel, aeroespacial, marítima e de energia.

Ref.: 27262

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

EQUIPAMENTO

Massivit 10000

 GRANDE FORMATO
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT27262.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oBn3x-jbX0M


A Massivit 5000 é uma impressora 3D de grande formato com velocidades sem 
precedentes. Dotada da tecnologia exclusiva de impressão por dispensação de 
gel (GDP), é capaz de imprimir em poucas horas protótipos, moldes e peças de 
grande escala até 145 cm x 111 cm x 180 cm.

Ref.: 26886

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

EQUIPAMENTO

Massivit 5000

 GRANDE FORMATO
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT26886.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT26886.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oBn3x-jbX0M


BIG-120Z

Ref.: 27219

EQUIPAMENTO

Impressora 3D Modix, modelo Big-120Z com extrusão dupla até 300º C, imprime 
PLA, ABS, HIPS, PC, TPE & TPU (flexível), Nylon, PETG, ASA, PP, PVA, Glass Fiber 
Infused, Carbon Fiber Infused, Metal Ffil Wood Fil.
Câmara de impressão fechada, sem controlo de temperatura. Sistema de
movimento com ralis lineares, o que permite movimentos precisos.

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

 GRANDE FORMATO
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT27219.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT27219.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Pqt1e1wbuTw


BIG-120X

Ref.: 27228

EQUIPAMENTO

Impressora 3D Modix, modelo Big-120X com extrusão dupla até 300º C, imprime 
PLA, ABS, HIPS, PC, TPE & TPU (flexível), Nylon, PETG, ASA, PP, PVA, Glass Fiber 
Infused, Carbon Fiber Infused, Metal Ffil Wood Fil.
Câmara de impressão fechada, sem controlo de temperatura. Sistema de
movimento com ralis lineares, o que permite movimentos precisos.

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

 GRANDE FORMATO
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT27228.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT27228.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=H0BXRtvUP8M


BIG-180X

Ref.: 26997

EQUIPAMENTO

Impressora 3D Modix, modelo Big-180X com extrusão dupla até 300º C, imprime 
PLA, ABS, HIPS, PC, TPE & TPU (flexível), Nylon, PETG, ASA, PP, PVA, Glass Fiber 
Infused, Carbon Fiber Infused, Metal Ffil Wood Fil.
Câmara de impressão fechada, sem controlo de temperatura. Sistema de
movimento com ralis lineares, o que permite movimentos precisos.

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

 GRANDE FORMATO

24

https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT26997.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT26997.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xX8Zr6fsNco


EQUIPAMENTO

Ref.: 26447

A Carmel 1400C XJet é uma impressora 3D de cerâmica de alta qualidade,
produtividade e capacidade de produção de designs complexos. Com uma base 
de construção de 1.400 cm², consegue imprimir várias peças de uma vez.
Funciona com a tecnologia patenteada NanoParticle Jetting ™ (NPJ).

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

Carmel 1400C

 INDUSTRIAL
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT26447.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT26447.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vpr_2AdSVcE


EQUIPAMENTO

Ref.: 26450

A Carmel 1400M XJet é uma impressora 3D de metal de alta qualidade,
produtividade, repetibilidade e precisão. Imprime peças metálicas de alta 
densidade de forma segura e fácil. Com uma base de construção de 1.400 cm², 
consegue imprimir várias peças de uma vez. Funciona com a tecnologia
patenteada NanoParticle Jetting ™ (NPJ).

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

Carmel 1400M

 INDUSTRIAL
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT26450.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT26450.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GCWYiGRpmMk&t=1s


EQUIPAMENTO

Ref.: 27090

A Industry F421 é uma impressora 3D industrial de filamento da 3DGence de 
alta velocidade. Versátil, é capaz de imprimir em 3D com a mais ampla gama de 
materiais de engenharia, incluindo polímeros de alto desempenho como ULTEM 
™ e PEEK, e projetada para produzir peças de geometria complexa de alta quali-
dade e duráveis.

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

Industry F421

 INDUSTRIAL
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT27090.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT27090.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vpr_2AdSVcE&feature=emb_title


Ref.: 26869

A Industry F350 é uma impressora 3D cujo principal foco é a alta produtividade. 
Adequada a produção e a prototipagem numa ampla gama de materiais de alto 
desempenho. Garante precisão, velocidade, conforto e segurança. Três módulos 
de impressão disponíveis.

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

EQUIPAMENTO

Industry F350

 INDUSTRIAL
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT26869.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT26869.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nKSrA-fnbDI&t=1s


3D FABRICAÇÃO ADITIVA

Extras

Módulo 3 - 500ºC

Utilizado para:
PEEK

Módulo 2 - 360ºC

Utilizado para:
         PC, ULTEM™Módulo 1 - 280ºC

Utilizado para:
PLA, ABS,
ASA, PA6/69

Unidade avançada de filtro ULT

Unidade avançada de filtragem 
com filtro HEPA H13 e
carvão ativado.

Industry F421 e F350

 INDUSTRIAL
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ACESSÓRIOS, CONSUMÍVEIS, EXTRAS

https://www.youtube.com/watch?v=yBt4L8CcOOE


Ref.: 27921

EQUIPAMENTO

A impressora 3D de fotopolímero NXE 400Pro possui um volume de construção 
sem precedentes de 17L, oferecendo velocidade e rendimento inigualáveis sem 
comprometer a precisão ou a repetibilidade. A impressora 3D industrial NXE400 
Pro apresenta a tecnologia patenteada Lubricant Sublayer Photo-curing (LSPc®), 
oferecendo precisão e tolerância com um acabamento de superfície superior.

 INDUSTRIAL

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

NXE 400Pro
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT27921.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT27921.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S3zDIHc8r4M


Ref.: 27924

EQUIPAMENTO

A impressora 3D NXE 200Pro oferece acessibilidade excecional para
designers, engenheiros e fabricantes que precisam de soluções de
prototipagem e fabricação rápidas, precisas e económicas. Com tecnologia LSPc, 
o seu curso em Z de 200 mm é perfeito para a construção de peças menores, 
permitindo processos downstream para produção semi-contínua.

 INDUSTRIAL

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

NXE 200Pro
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT27924.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT27924.pdf


Ref.: 27931

EQUIPAMENTO

A NXD 200Pro é uma impressora 3D dentária de resina de alta precisão, que 
oferece elevada produtividade e ótimo desempenho.
Com um volume de construção de 275 x 155 x 200 mm, otimização inteligente e 
tecnologia revolucionária LSPc patenteada da Nexa3D, a NXD 200Pro é a
impressora ultra-rápida perfeita para qualquer aplicação dentária.

 INDUSTRIAL

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

NXD 200Pro
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT26878.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT26878.pdf


3D FABRICAÇÃO ADITIVA

NXE 400 PRO, NXE 200 PRO e NXD 200 PRO

Software

Magics BP Plug in

Plug in para o software Magics (requer 
Magics RP e SG). Para utilizadores

com outras versões do Magics.

xMembrane

Membranas de substituição para a
tecnologia de LSPc da Nexa3D.

Pack de 5 unidades.

MagicsPrint DLP

Software para posicionamento,
criação de suportes e “slice” de 
peças. Para utilizadores iniciantes 
no Magics.

 INDUSTRIAL

NexaX

Software de slicing da Nexa3D. É 
intuitivo e tem automatismos que 
possibilitam uma fácil preparação 

da impressão.

33

ACESSÓRIOS, CONSUMÍVEIS, EXTRAS

xPlate

Plataforma de construção da
Nexa3D. Uma plataforma
sobresselente permite um fluxo de 
trabalho mais rápido e eficiente.

Consumíveis



Ref.: 26967

xWash

O xWASH está concebido para os volumes de construção e para os
requisitos de produção da NXE400 PRO e foi projetado para os materiais
fotoplásticos do Nexa3D, oferecendo aos fabricantes uma solução de lavagem 
poderosa, consistente e sustentável.

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

EQUIPAMENTO

 PÓS-IMPRESSÃO
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT26967.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PDW-uBka1mQ
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT26967.pdf


Ref.: 26717

xCure

O XCure Nexa3D é um sistema de cura de peças fotoplásticas impressas na 
NXE400 PRO, melhorando a sua resistência e desempenho. Este sistema
simples, eficiente e intuitivo traz predefinidos modos de cura adequados a cada
material e acomoda peças até 16 L. Funciona de três modos: apenas com luz 
(LEDs), apenas com calor e com luz e calor ao mesmo tempo.

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

EQUIPAMENTO

 PÓS-IMPRESSÃO
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT26717.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QEz_-5h04g4
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT26717.pdf


Ref.: 23742

Form Wash

Complete a sua experiência de impressão 3D. Adicione o Form Wash à sua Form 
e ofereça peças mais fortes com menos esforço.
Automatize a limpeza das peças com o Form Wash. Não precisa de usar luvas 
para manusear as peças porque são transportadas diretamente na plataforma 
de construção da Form2 ou da Form3 para o Form Wash.

3D FABRICAÇÃO ADITIVA

EQUIPAMENTO

 PÓS-IMPRESSÃO
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT23742.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT23742.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JpignAVCNl8


Ref.: 27266

Form Wash L

Otimize o processo de impressão 3D e prepare o seu fluxo de trabalho com 
mais eficiência e de maneira consistente. O Form Wash L agita o solvente para 
remover a resina residual das peças 3D impressas, deixando a peça lisa e 
limpa. Quando a lavagem é concluída, as peças são retiradas do solvente para 
secar ao ar, evitando impressões empenadas e encharcadas.
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https://www.youtube.com/watch?v=JpignAVCNl8
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT27266.pdf


Ref.: 23743

Form Cure

Desbloqueie o desempenho máximo com o Form Cure com uma pós-cura 
profissional e confiável. O Form Cure é finamente ajustado para levar as peças 
às suas propriedades mecânicas máximas. Um avançado sistema de 
aquecimento controla com precisão as temperaturas de cura até 80 °C, uma vez 
que a câmara é aquecida.
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT23743.pdf
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Ref.: 27267

Form Cure L

Otimize o processo de impressão 3D e prepare o seu fluxo de trabalho com 
mais eficiência e de maneira consistente. O Form Cure L usa calor, luz
ultravioleta e exposição universal consistente para levar as peças às suas
propriedades mecânicas e precisão dimensional máximas.
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT27267.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=JpignAVCNl8


Ref.: 26811

Laboratory Dryer Oven

O Laboratory Dryer Oven da 3DGence é um forno especialmente projetado para 
recozer as impressões 3D em PEEK e para secar os filamentos antes
da impressão.
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT26811.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT26811.pdf


Ref.: 26605

Support Dissolving System

O SDS 3DGence é um tanque de dissolução do material de suporte (ESM-10) 
das peças feitas de PEEK ou ABS impressas em 3D. Este sistema funcional tem 
uma capacidade de 55,2 L e pressupõe a utilização de um solvente químico para 
a remoção do material de suporte, facilitando e automatizando o pós-processo 
da peça final.
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT26605.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2AMGodaS1Is


Ref.: 25644

FormBox

A FormBox da Mayku é uma máquina de termoformagem por vácuo, alimentada 
por qualquer aspirador e compatível com centenas de materiais. Constitui uma 
ferramenta fundamental para engenheiros, designers industriais, construtores, 
educadores, chefs e chocolateiros, tornando ideias em realidade e permitindo 
pequenas produções em série.
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT25644.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT25644.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FvZGWHcFeOo


Ref.: 26787

Smart Dryer

O Multimaterial Dryer Smart3D é um equipamento para baixar os níveis de 
humidade de certos filamentos antes da impressão 3D, de forma a melhorar o 
seu desempenho.
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT26787.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT26787.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S0PzKJzt7_w&t=1s


Ref.: 26782

SHR3D IT

A Trituradora SHR3D IT é um equipamento de bancada para reciclar plástico 
para a impressão 3D, que combina as capacidades de um triturador de nível 
industrial e um granulador.
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT26782.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT26782.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tjlVhv1i7ys&t=9s


Ref.: 26781

Composer 450

O Composer 450 é um equipamento de fabrico de filamento a partir de resíduos 
e sobras de filamentos usados, permitindo criar os seus próprios
materiais. Funcionando com temperaturas de até 450°C, é adequado para o 
processamento de materiais como PEEK / PETG / PEKK, bem como em baixas 
temperaturas para materiais como PLA / ABS / PET / PETG / TPU / TPE.
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT26781.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vh1YtfikNDc


Ref.: 26741

PolyBox

A PolyBox é uma caixa de armazenamento projetada para fornecer o ambiente 
seco ideal para filamentos de impressão 3D. Compatível com todas as
impressoras 3D, a PolyBox pode acomodar duas bobinas de 1 kg ou uma bobina 
de 3 kg.
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT26741.pdf
https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/FT26741.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=41XlPb3fLR8&t=15s


Ref.: 27643

Go!SCAN SPARK

EQUIPAMENTO

O Go!SCAN SPARK é o scanner 3D portátil mais rápido e fácil de usar do
mercado. É uma ferramenta poderosa para usar durante a fase de
desenvolvimento do seu produto, uma vez que digitaliza qualquer superfície, 
por mais complexa que ela seja, ide uma forma ágil, permitindo obter medições 
precisas desde a sua primeira utilização.
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT27643.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3i-NqPUPVuE


Ref.: 27635

HandySCAN 3D 307 Silver

EQUIPAMENTO

A série Silver faz parte da linha HandySCAN 3D, o padrão industrial em
scanners 3D portáteis de alta precisão.
Com uma precisão de até 0,040 mm, o HandySCAN 3D 307 Silver captura
medições 3D com repetibilidade e precisão de qualquer superfície complexa em 
qualquer local.
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT27635.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wrmG7yNQfvs&t=8s


Ref.: 27636

HandySCAN 3D 700 Silver

EQUIPAMENTO

O HandySCAN 3D 700 Silver, com uma precisão de até 0,030 mm, é otimizado 
para responder às necessidades de inovadores de tecnologia e profissionais de 
engenharia que procuram uma maneira potente, acessível e confiável de
melhorar o desenvolvimento de produtos, diminuir o tempo de colocação no 
mercado e reduzir os custos de desenvolvimento.
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT27636.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wrmG7yNQfvs&t=8s


Ref.: 27637

MetraSCAN 3D 357

EQUIPAMENTO

O MetraSCAN 3D 357 é o scanner 3D e MMC portátil ideal para usar em
ambiente produtivo, por ser rápido, preciso e versátil! Esta tecnologia de
metrologia ótica oferece-lhe uma precisão de medição completamente imune 
às instabilidades do meio ambiente, mantendo o mesmo nível de desempenho, 
independentemente das condições meteorológicas a que está sujeito.
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT27637.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=umUjkYzYr9s


Ref.: 27854

Peel 3

EQUIPAMENTO

O Scanner Peel 3 leva sua experiência de digitalização 3D a novos patamares. 
Este scanner vem equipado com o sistema peel.OS, um software de aquisição 
de dados altamente simplificado que permite processar, limpar, alinhar,
melhorar e exportar os seus dados de digitalização 3D em pouco tempo!
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT27854.pdf


Ref.: 27929

Peel 3 CAD

EQUIPAMENTO

A versão Peel 3 Cad vem com um software de engenharia reversa feito sob 
medida especificamente para seu scanner 3D. Prepare as suas digitalizações 
para transformá-las em arquivos CAD e aproveite os tempos de processamento 
ultrarrápidos que otimizam rapidamente as malhas e extraem todas as
informações geométricas necessárias para o tratamento no seu software CAD.
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https://loja.emetres.pt/Loja/pimages/imagens/pdfs/CAT27929.pdf
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