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See the Results.

Desenho melhorado:  
Com a Impressão 3D PolyJet, a Honda 
Access melhorou a qualidade de seus 
desenhos examinando e modificando-
os em tempo real durante o processo 
de design, economizando tempo se 
comparado à terceirização. 

Propriedades materiais avançadas:    
O Centro para Integração Tecnológica e 
Biomédica usou a Impressão 3D PolyJet 
para criar modelos que imitam tecido 
humano, para simulações cirúrgicas mais 
realistas.  

Prototipagem de precisão: 
Alcance o máximo de realismo através 
de múltiplos materiais, cores e texturas, 
produzidos em uma única operação.

Transforme seu ciclo de desenvolvimento de produto

Do design à produção, Impressoras 3D PolyJetTM trazem agilidade 

e estética a cada estágio do ciclo de desenvolvimento de produto 

– eliminando barreiras de desenho e melhorando a comunicação e 

colaboração. Impressoras 3D PolyJet permitem a você levar produtos ao 

mercado mais rapidamente e reduzir custos enquanto assegura a 

confidencialidade de suas ideias e propriedade intelectual.

Versatilidade de Aplicações

Com a mais ampla gama de propriedades disponíveis, os materiais 

PolyJet permitem a você criar protótipos realistas para avaliar melhor 

futuros produtos; ferramental ergonômico para agilizar a produção; ou até 

guias cirúrgicas biocompatíveis ou outras peças especializadas. 

As propriedades dos materiais variam do tipo borracha até rígidos, 

transparente a opaco, neutro a vibrantemente colorido, e padrão a 

biocompatível.

As Impressoras 3D PolyJet mais avançadas liberam múltiplos materiais, 

simultaneamente, para que você possa construir uma matriz de diversas 

propriedades em um único trabalho, até criar produtos multimateriais 

inteiros em uma única peça, com pouco ou nenhum pós-processamento. 

Impressoras 3D Connex3TM e Stratasys J750TM  misturam dois ou mais 

materiais para criar Materiais Digitais compostos com propriedades 

distintas e repetíveis. Combine materiais rígidos e tipo borracha para 

simular uma variedade de valores Shore A; misture diferentes tonalidades 

para obter a potencialidade de todas as cores; ou misture materiais tipo 

borracha com cores para criar protótipos flexíveis e vibrantes com a 

aparência e o toque de seus futuros produtos.

Com cores fotorrealistas e máximas opções de material na Stratasys 

J750, você irá atingir uma liberdade de desenho sem precedentes, 

independente da aplicação ou indústria.

Atenda necessidades específicas

A tecnologia PolyJet permite que você crie peças e protótipos com 

a melhor qualidade de superfície, os mais finos detalhes e a maior 

variedade de propriedades materiais disponíveis. Com resoluções de 

camada tão finas quanto 14 mícrons e precisão tão alta quanto 0,1mm, 

você pode produzir paredes finas e geometrias complexas.
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Material Destaques

Materiais Digitais

• Ampla variedade de flexibilidade, de Shore A 27 até Shore A 95
• Materiais rígidos variando de plásticos padrão simulados até a dureza e a resistência à temperatura

do Digital ABSTM

• Cores vibrantes em materiais rígidos ou flexíveis, com mais de 360.000 opções de cores na Stratasys 
J750

• Disponível para Impressoras 3D multijato PolyJet

Digital ABS

• Simula plásticos ABS combinando força com resistência à alta temperatura
• Digital ABS2TM oferece estabilidade dimensional melhorada para peças com paredes finas
• Ideal para protótipos funcionais, peças de encaixe por pressão para uso em temperaturas altas ou 

baixas, peças elétricas, fundições, invólucros de celulares e peças e coberturas de motores 

Alta Temperatura

• Estabilidade dimensional excepcional para testes funcionais térmicos
• Combine materiais tipo borracha com PolyJet para produzir valores variáveis de Shore A, tons de cinza e 

peças de alta temperatura com sobremoldagem
• Ideal para testes funcionais de forma, encaixe e térmicos, modelos de alta definição que exigem uma 

qualidade de superfície excelente, modelos de exibição que suportem condições de alta luminosidade, 
torneiras, canos e eletrodomésticos, testes de ar quente e de água quente

Transparente

• Imprime peças claras e coloridas e protótipos com VeroClearTM e RGD720
• Combine com materiais coloridos para tons transparentes estonteantes 
• Ideal para testes de forma e encaixe de peças transparentes, como vidro, bens de consumo, óculos, 

coberturas leves e estojos, visualização da fluidez de líquidos, aplicações médicas, modelagem artística 
e de exibição 

Opaco rígido

• Opções de cores brilhantes para uma liberdade de design sem precedentes
• Combine com materiais tipo borracha para sobremoldagem, alças suaves ao toque, e mais
• Ideal para testes de forma e encaixe, peças móveis e de montagem, modelos de venda, de marketing e 

de exibição, montagem de componentes eletrônicos e moldagem de silicone

Polipropileno Simulado

• Simula a aparência e funcionalidade do polipropileno 
• Ideal para a prototipagem de recipientes e embalagens, aplicações flexíveis e de encaixe sob pressão 

e dobradiças flexíveis, brinquedos, invólucros de bateria, equipamentos de laboratório, alto falantes e 
componentes automotivos

Tipo Borracha

• Oferece vários níveis de características elastômeras
• Combine com materiais rígidos para uma variedade de valores de Shore A, de Shore A 27 até Shore A 95
• Ideal para entornos de borracha e sobremoldagem, revestimentos suaves ao toque e superfícies anti-

derrapantes, maçanetas, punho, alças, juntas, lacres, mangueiras, calçados e modelos de exibição e 
comunicação

Biocompatível

• Tem como características alta estabilidade dimensional e transparência incolor
• Possui cinco aprovações médicas incluindo citotoxicidade, genotoxicidade, hipersensibilidade retardada, 

irritação e plástico USP classe VI
• Ideal para aplicações que exigem contato prolongado com a pele de mais de 30 dias, e contato de curto 

período com a membrana mucosa de até 24 horas
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OBJET24TM OBJET30TM OBJET30 PROTM OBJET30 PRIMETM

Área Máxima de Construção 
(XYZ)

234 x 192 x 148.6 mm 
(9.21 x 7.55 x 5.85 in.)

294 x 192 x 148.6 mm 
(11.57 x 7.55 x 5.85 in.)

294 x 192 x 148.6 mm 
(11.57 x 7.55 x 5.85 in.)

294 x 192 x 148.6 mm 
(11.57 x 7.55 x 5.85 in.)

Tamanho e Peso do Sistema 825 x 620 x 590 mm
(32.28 x 24.4 x 23.22 in.) 
93 kg (205 lbs.)

825 x 620 x 590 mm 
(32.5 x 23.6 x 24.4 in.)
106 kg (234 lbs.)

825 x 620 x 590 mm 
(32.5 x 23.6 x 24.4 in.)
106 kg (234 lbs.)

825 x 620 x 590 mm 
(32.28 x 24.4 x 23.22 in.)
106 kg (234 lbs.)

Espessura da Camada Camadas de montagem 
horizontais de até 28 microns 
(0.0011 in.)

28 microns (0.0011 in.) 28 microns (0.0011 in.); 
16 microns para material 
VeroClear (.0006 in.) 

28 microns (0.0011 in.) para 
materiais Tango; 16 microns 
(0.0006 in.) para outros 
materiais

Precisão1 0.1 mm (0.0039 in.) 0.1 mm (0.0039 in.) 0.1 mm (0.0039 in.) 0.1 mm (0.0039 in.) 

Opções de Materiais Opaco Rígido: VeroWhitePlus™ • Opaco Rígido: VeroWhitePlus, 
VeroGray™, VeroBlue™, 
VeroBlack™

• Polipropileno Simulado: 
Durus™

• Opaco Rígido: VeroWhitePlus, 
VeroBlackPlus™, VeroGray, 
VeroBlue

• Transparente: VeroClear
• Polipropileno Simulado: 

Rigur™ e Durus
• Alta Temperatura

• Opaco Rígido: 
VeroWhitePlus, VeroGray, 
VeroBlue, VeroBlackPlus

• Transparente: RGD720 e 
VeroClear

• Polipropileno Simulado: 
Rigur e Durus

• Alta Temperatura
• Tipo Borracha: 

TangoGray™ e 
TangoBlack™

• Biocompatível

Opções de Material Digital — — — —

Material de Suporte SUP705  
(Removível com WaterJet)

SUP705 
(Removível com WaterJet))

SUP705 
(Removível com WaterJet))

SUP705 
(Removível com WaterJet))

Software Objet Studio™ Objet Studio Objet Studio Objet Studio

1Varia dependendo do tamanho, orientação, geometria da peça, material e método de pós-processamento.
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OBJET EDEN260VSTM OBJET260/350/500 CONNEX3 STRATASYS J750 OBJET1000 PLUSTM

Área Máxima de 
Construção (XYZ)

255 x 252 x 200 mm 
(10.0 x 9.9 x 7.9 in.)

Objet260: 255 x 252 x 200 mm  
(10.0 x 9.9 x 7.9 in.)

Objet350: 342 x 342 x 200 mm  
(13.4 x 13.4 x 7.9 in.)

Objet500: 490 x 390 x 200 mm  
(19.3 x 15.4 x 7.9 in.)

490 × 390 × 200 mm 
(19.3 x 15.35 x 7.9 in.)

1000 x 800 x 500 mm
(39.3 x 31.4 x 19.6 in.)
Peso máximo do modelo na 
bandeja: 135 kg

Tamanho e Peso do 
Sistema

870 x 1200 x 735 mm 
(34.2 x 47.2 x 29 in.)
254 kg (559 lbs.)

Objet260: 870 x 1200 x 735 mm  
(34.2 x 47.2 x 29 in.); 264 kg (581 lbs.)
Gabinete do Material: 
330 x 1170 x 640 mm  
(13 x 46.1 x 25.2 in.); 76 kg (168 lbs.)

Objet350/500: 
1400 x 1260 x 1100 mm 
(55.1 x 49.6 x 43.4 in.); 430 kg (948 lbs.)
Gabinete do Material: 
330 x 1170 x 640 mm 
(13 x 46.1 x 26.2 in.); 76 kg (168 lbs.)

1400 x 1260 x 1100 mm
(55.1 x 49.6 x 43.3 in.);
430 kg (948 lbs.) 
Gabinete do Material:
670 x 1170 x 640 mm (26.4 x 
46.1 x 25.2 in); 
152 kg (335 lbs.)

1960 x 2868 x 2102 mm  
(77.5 x 113 x 83 in.);
2200 kg (4850 lbs.)

Espessura da Camada Camadas de montagem 
horizontais de até 16 microns 
(.0006 in.)

Camadas de montagem horizontais de 
até 16 microns (.0006 in.)

Camadas de montagem 
horizontais de até 14 microns 
(.00055 in.)

Camadas de montagem 
horizontais de até 16 microns 
(0.0006 in.)

Precisão1 20-85 mícrons para recurso 
abaixo de 50 mm; até 200 
mícrons para modelo de 
tamanho real 

20-85 mícrons para recurso abaixo de 
50 mm; até 200 mícrons para modelo 
de tamanho real

20-85 mícrons para recurso 
abaixo de 50 mm; até 200 
mícrons para modelo de 
tamanho real (para materais 
rígidos apenas)

Até 85 mícrons para recurso 
abaixo de 50 mm; até 600 
mícrons para modelo de 
tamanho real (para materais 
rígidos apenas)

Opções de Materiais2 • Opaco Rígido: 
VeroWhitePlus, 
VeroBlackPlus, 
VeroGray, VeroBlue

• Tipo Borracha: 
TangoPlus™, 
TangoBlackPlus™, 
TangoBlack, TangoGray

• Transparente: VeroClear 
e RGD720

• Polipropileno Simulado: 
Rigur e Durus

• Alta Temperatura
• Biocompatível

• Opaco Rígido: VeroWhitePlus, 
VeroBlackPlus, VeroGray, VeroBlue, 
VeroCyan™, VeroMagenta™, 
VeroYellow™

• Tipo Borracha: TangoPlus, 
TangoBlackPlus, TangoBlack, 
TangoGray

• Transparente: VeroClear 
and RGD720

• Polipropileno Simulado: 
Endur e Durus

• Alta Temperatura
• Biocompatível

• Materiais Opacos da família 
Vero incluindo tons neutros e 
cores vibrantes

• Tipo Borracha: TangoPlus, 
TangoBlackPlus

• Transparente: VeroClear e
RGD720

• Rígido Transparente: 
VeroClear

• Tipo Borracha: TangoPlus e 
TangoBlackPlus

• Opaco Rígido: Família Vero
• Polipropileno Simulado: 

Rigur

Opções de Material Digital — • Misturas de cores vibrantes em Opaco 
Rígido

• Matizes de cores translúcidas
• Materiais tipo borracha em uma 

variedade de valores de Shore A
• Digital ABS para durabilidade, 

incluindo misturas com borracha
• Materiais de polipropileno simulado 

com resistência térmica melhorada

Número ilimitado de materiais 
compostos incluindo:
• Mais de 360.000 cores
• Digital ABS e Digital ABS2

em marfim e verde
• Materiais tipo borracha em 

uma variedade de valores de 
Shore A

• Matizes de cores translúcidas

• Tons e padrões 
transparentes

• Tons Opacos Rígidos
• Misturas de tipo borracha 

em uma variedade de 
valores de Shore A

• Misturas de Polipropileno 
Simulado em opções 
rígidas e flexíveis 

Material de Suporte SUP705 
(Removível com WaterJet)
SUP707 (solúvel)

SUP705 
(Removível com WaterJet)
SUP706 (solúvel)

SUP705 
(Removível com WaterJet)

SUP705 
(WaterJet removable)

Software Objet Studio Objet Studio
Stratasys Creative Colors™, 
distribuído por Adobe 3D Color Print 
Engine

PolyJet Studio™ Objet Studio

1Varia dependendo do tamanho, orientação, geometria da peça, material e método de pós-processamento
2Ver Folha de Especificação de Cores PolyJet para informação adicional relevante de cores de material  para sistemas Connex3.



Impressoras 3D PolyJet usam fotopolímeros, que são capazes de simular propriedades variando de tipo borracha até transparência – 

mesmo com alta rigidez e resistência térmica.

Materiais Digitais expandem as possibilidades misturando duas ou mais resinas de base para criar milhares de combinações de materiais. 

Obtenha a potencialidade de todas as cores, translucidez, valores de Shore A e outras propriedades para um máximo realismo do produto.
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Materiais Digital ABS Alta Temperatura Transparente Opaco Rígido (Família Vero)

Digital ABS, verde 
feito com RGD515 & 
RGD535
Digital ABS, Marfim, 
feito com RGD515 & 
RGD531

RGD525 RGD720 VeroClear RGD810 VeroGray RGD850, 
VeroBlackPlus 
RGD875, 
VeroWhitePlus 
RGD835, VeroYellow 
RGD836,
VeroCyan RGD841, 
VeroMagenta RGD851

VeroBlue RGD840

Resistência à 
Tração 

55-60 MPa
(8,000-8,700 psi)

70-80 MPa
(10,000-11,500 psi)

50-65 MPa
(7,250-9,450 psi)

50-65 MPa
(7,250-9,450 psi)

50-65 MPa
(7,250-9,450 psi)

50-60 MPa
(7,250-8,700 psi)

Alongamento na 
Ruptura

25-40% 10-15% 15-25% 10-25% 10-25% 15-25%

Módulo de 
Elasticidade

2,600-3,000 MPa
(375,000-435,000 psi)

3,200-3,500 MPa
(465,000-510,000 psi)

2,000-3,000 MPa
(290,000-435,000 psi)

2,000-3,000 MPa
(290,000-435,000 psi)

2,000-3,000 MPa
(290,000-435,000 psi)

2,000-3,000 MPa
(290,000-435,000 psi)

Resistência à Flexão 65-75 MPa
(9,500-11,000 psi)

110-130 MPa
(16,000-19,000 psi)

80-110 MPa
(12,000-16,000 psi)

75-110 MPa
(11,000-16,000 psi)

75-110 MPa
(11,000-16,000 psi)

60-70 MPa
(8,700-10,200 psi)

Módulo de Flexão 1,700-2,200 MPa
(245,000-320,000 psi)

3,100-3,500 MPa
(450,000-510,000 psi)

2,700-3,300 MPa
(390,000-480,000 psi)

2,200-3,200 MPa
(320,000-465,000 psi)

2,200-3,200 MPa
(320,000-465,000 psi)

1,900-2,500 MPa
(265,000-365,000 psi)

HDT, °C @ 1.82 MPa 51-55 °C (124-131 °F) 55-57 °C (131-135 °F) 45-50 °C (113-122 °F) 45-50 °C (113-122 °F) 45-50 °C (113-122 °F) 45-50 °C (113-122 °F)

Impacto Izod 
Entalhado

65-80 J/m
(1.22-1.50 ft lb/inch)

14-16 J/m
(0.262-0.300 ft lb/inch)

20-30 J/m
(0.375-0.562 ft lb/inch)

20-30 J/m
(0.375-0.562 ft lb/inch)

20-30 J/m
(0.375-0.562 ft lb/inch)

20-30 J/m
(0.375-0.562 ft lb/inch)

Absorção de Água — 1.2-1.4% 1.5-2.2% 1.1-1.5% 1.1-1.5% 1.5-2.2%

Tg 47-53 °C (117-127 °F) 62-65 °C (144-149 °F) 48-50 °C (118-122 °F) 52-54 °C (126-129 °F) 52-54 °C (126-129 °F) 48-50 °C (118-122 °F)

Dureza Shore 85-87 Escala D 87-88 Escala D 83-86 Escala D 83-86 Escala D 83-86 Escala D 83-86 Escala D

Dureza Rockwell 67-69 Escala M 78-83 Escala M 73-76 Escala M 73-76 Escala M 73-76 Escala M 73-76 Escala M

Densidade 
Polimerizada

1.17-1.18 g/cm3 1.17-1.18 g/cm3 1.18- 1.19 g/cm3 1.18-1.19 g/cm3 1.17-1.18 g/cm3 1.18-1.19 g/cm3

Teor de cinzas — 0.38-0.42% 0.01-0.02% 0.02-0.06% 0.23-0.26% 
(VeroGray, 
VeroWhitePlus), 
0.01-0.02% 
(VeroBlackPlus)

0.21-0.22%
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Materiais Polipropileno Simulado Tipo Borracha Biocompatível

Durus White RGD430 Rigur RGD450 TangoBlackPlus 
FLX980 & TangoPlus 
FLX930

TangoBlack FLX973 TangoGray FLX950 MED610

Resistência à 
Tração

20-30 MPa
(2,900-4,350 psi)

40-45 MPa
(5,800-6,500 psi)

0.8-1.5 MPa
(115-220 psi)

1.8-2.4 MPa
(115-350 psi)

3.0-5.0 MPa
(435-725 psi)

50-65 MPa
(7,300-9,400 psi)

Elongação de rotura 40-50% 20-35% 170-220% 45-55% 45-55% 10-25%

Módulo de 
Elasticidade

1,000-1,200 MPa
(145,000-175,000 psi)

1,700-2,100 MPa
(246,000-305,000 psi)

— — — —

Resistência à Flexão 30-40 MPa
(4,350-5,800 psi)

52-59 MPa
(7,500-8,500 psi)

— — — —

Módulo de Flexão 1,200-1,600 MPa
(175,000-230,000 psi)

1,500-1,700 MPa
(217,000-246,000 psi)

— — — —

HDT, °C @ 1.82 MPa 32-34 °C (90-93 °F) 45-50 °C (113-122 °F) — — — 40-50 °C (113-122 °F)

Impacto Izod 
Entalhado

40-50 J/m
(0.749-0.937 ft lb/inch)

30-35 J/m
(0.561-0.656 ft lb/inch)

— — — —

Absorção de Água 1.5-1.9% — — — — —

Tg 35-37 °C (95-99 °F) 48-52 °C (118-126 °F) — — — —

Dureza Shore 74-78 Escala D 80-84 Escala D 26-28 Escala A 60-62 Escala A 73-77 Escala A 83-86 Escala D

Dureza Rockwell — 58-62 Escala M — — — —

Densidade 
Polimerizada

1.15-1.17 g/cm3 1.20-1.21 g/cm3 1.12- 1.13 g/cm3 1.14-1.15 g/cm3 1.16-1.17 g/cm3 —

Teor de cinzas 0.10-0.12% 0.3-0.4% — — — —
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