
+ impressoras

3D

FabPro 1000

G

3D Systems FabPro 1000 Cpk

Impressora competitiva Cpk

Material Cinza Material Resistente

0,5

1,5

2

2,5

3

1

0

NOVA
SILK o futuro

é brilhante

O sistema que redefine a 
impressão 3D básica de 
nível industrial.

FabPro™ 1000

Equilibre sua produção

Precisão, velocidade e eficiência de custo

Seis Sigma da repetibilidade (Cpk> 2)

3D Sprint

A agilidade da manufatura é a chave para se manter à frente da concorrência. 
Estabelecer e manter a liderança é um ato de equilíbrio que requer as 
ferramentas certas e o know-how comprovado para manter os custos baixos 
e a qualidade e inovação elevados.

Sem repetibilidade, você não tem uma solução de produção. Juntamente com o
3D Sprint™, a 3D Systems FabPro 1000 fornece peças impressas com repetibilidade 
de seis sigma.

Saiba mais

novasilk.com.br/fabpro1000

Fale com nosso consultor especializado e descubra como transformar sua empresa 
com a manufatura ágil da 3D Systems FabPro 1000.

Usando o assistente Offset and Scale no 
software 3D Sprint, as impressoras FabPro 
podem ser ajustadas para fornecer 
resultados consistentemente precisos.

Escolha do material
Materiais fáceis de carregar permitem 
configuração rápida e impressão sem 
bagunça.

Produção rápida e 
distribuída de protótipos.

Pós-processamento 
muito rápido de cura UV.

vs. outros sistemas de impressão competitivos na mesma classe*

construção de até 21 mm/h

* Como demosntrado em testes internos.

** Menos material usado nos suportes com posicionamento da estrutura 
de suporte inteligente da 3D Sprint em comparação com os sistemas de 
impressão da concorrência em sua classe.

** Dependendo do material selecionado e da resolução da impressão.

45% MAIS RÁPIDA NA 
VELOCIDADE MÉDIA

PEÇAS TÃO GRANDES 
QUANTO PRECISAS
(125 X 70 X 120 MM).

CARGA DE MATERIAIS 
É RÁPIDA E FÁCIL. E O 
SOFTWARE 3D 
SPRINT É GRATUITO!

CAMADAS COM 
ESPESSURAS TÃO 
PEQUENAS QUANTO
30 MÍCRONS. **

SUPORTA 13 
FORMATOS NEUTROS 

DE ARQUIVO 3D

POUPE TEMPO E DINHEIRO 
USANDO UMA MÉDIA DE

45% MENOS MATERIAL***

na média

PEÇA PRONTA
52% MAIS RÁPIDO

com base em custos de 
material e suporte

22% MENOR
É O CUSTO DA PEÇA

Alta qualidade, velocidade 
e precisão combinadas com 
facilidade de uso.

Ciclos de desenvolvimento 
acelerados para um 
time-to-market mais rápido.

A FabPro 1000 permite a prototipagem 
rápida e a produção distribuída de peças 
de uso final, reduzindo a logística 
dispendiosa em uma solução de baixo 
custo e nível industrial.

FabPro 1000 oferece:

FabPro™ 1000 em resumo


