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Impressoras 3D FDM

Avanços na fabricação aditiva

Impressoras 3D FDM® (Fused Deposition Modeling) oferecem versatilidade 

inigualável para transformar seus arquivos CAD em peças duráveis. Essas 

peças são resistentes o suficiente para serem utilizadas como modelos 

conceituais avançados, protótipos funcionais, ferramentas de manufatura 

e peças de produção. Engenheiros conseguem produzir uma grande 

variedade de produtos, simplesmente carregando diferentes arquivos e 

materiais. Nenhum processo de usinagem tradicional consegue fazer isso. 

Materiais resistentes, confiáveis e duráveis

A tecnologia FDM trabalha com termoplásticos de produção para construir 

peças resistentes, de longa duração e dimensionalmente estáveis, com a 

melhor precisão e repetibilidade do que qualquer tecnologia de impressão 

3D. Máquinas FDM fazem peças com os termoplásticos mais comumente 

utilizados, tais como ABS, policarbonato, uma variedade de misturas, assim 

como termoplásticos de engenharia para a indústria aeroespacial, médica, 

automotiva, eletrônica e outras aplicações especiais. Quando se usa 

impressão 3D para a produção de produtos e peças de uso final, usar um 

termoplástico é ainda mais importante, e pode ser a única opção para 

muitas aplicações. 

Atenda às demandas de produção 

Sistemas FDM são tão versáteis e duráveis quanto às peças que eles 

produzem. As Impressoras 3D FDM mais avançadas possuem os maiores 

envelopes de construção e capacidades de material em sua classe, 

entregando tempos de construção ininterruptos mais longos, peças 

maiores e quantidades maiores de produção do que qualquer outro sistema 

de manufatura aditiva.

Além disso, eles são verdadeiras máquinas de produção, entregando alto 

rendimento, ciclos de funcionamento e altas taxas de utilização que tornam 

a manufatura digital não apenas possível, mas também prática.

Abrindo o caminho para novas possibilidades

Impressoras 3D FDM conseguem simplificar processos desde o desenho 

até a fabricação, reduzindo custos e eliminando barreiras tradicionais 

ao longo do caminho. Com FDM, um projetista pode esboçar uma ideia 

e testá-la no mesmo dia. Indústrias conseguem cortar custos e prazos 

de entrega, produtos se tornam melhores e chegam ao mercado mais 

rapidamente. Desenhos revolucionários, inovações nos processos, 

fabricação just-in-time — tudo o que você puder imaginar, FDM pode fazer 

acontecer. 

Veja os Resultados.

Protótipos avançados: 
Para projetos de irrigadores em Toro, 
sistemas FDM ajudaram a reduzir o tempo de 
desenvolvimento do produto em 283 semanas 
— e economizaram $500.000.

Ferramentas avançadas de manufatura:  
Na BMW, os custos para produzir ferramentas 
de manufatura caíram significativamente quando 
engenheiros começaram a produzir ferramentas 
com sistemas FDM.

Peças avançadas de produção: 
Klock Werks utilizou manufatura digital para 
construir peças de motocicleta personalizadas 
em seu sistema Fortus, economizando 
aproximadamente $13.000. Peças FDM custam 
menos que um quarto do preço para moldar por 
injeção ou para fundi-las.



Materiais FDM

Material Destaques

ABS-M30™, ABSplus™
(acrilonitrilo butadieno estireno)

• Material versátil: bom para forma, ajuste e aplicações funcionais
• Material de produção familiar para prototipagem precisa

ABS-ESD7™
(acrilonitrilo butadieno estireno – 
dissipador estático)

• Dissipador estático com resistência superficial alvo de 107 ohms (variação típica  109 – 106 ohms)2

• Faz ótimas ferramentas de montagem para produtos eletrônicos e sensíveis à estática

• Amplamente usado para protótipos funcionais de estojos, caixas e embalagens

ABS-M30i™
(acrilonitrilo butadieno estireno -
ISO 10993 USP Classe VI  biocompatível)

• Material biocompatível (ISO 10993 USP Classe VI)1

• Esterilizável utilizando métodos de esterilização com radiação gama ou com óxido de etileno (EtO) 
• Melhor usado em aplicações que exigem boa resistência e esterilização 

ABSi™
(acrilonitrilo butadieno estireno - 
translúcido)

• Material translúcido disponível nas cores natural, vermelho e âmbar
• Boa mistura de propriedades mecânicas e estéticas
• Ideal para design automotivo e monitoramento de movimento de fluidos como em prototipagem de 

aparelhos médicos

PC-ABS
(policarbonato - acrilonitrilo butadieno 
estireno)

• Propriedades mecânicas superiores e resistência térmica do PC
• Excelente definição de características e acabamento da superfície do ABS
• Remoção do suporte sem necessidade de contato manual (hands-free) com suporte solúvel

ASA 
(acrilonitrila acrilato de estireno)

• Construa peças resistente a UV com a melhor estética dentre todos os materiais FDM
• Ideal para peças de produção para infraestruturas exteriores e uso comercial, prototipagem funcional 

exterior, e protótipos de peças e acessórios automotivos

PC
(policarbonato)

• Termoplástico industrial mais amplamente usado, com propriedades mecânicas superiores e re-
sistência térmica

• Preciso, durável e estável para peças resistentes, padrões para dobra de metal e trabalhos com 
compostos 

• Ótimo para as necessidades de prototipagem exigentes, ferramentaria e acessórios

PC-ISO™
(policarbonato - ISO 10993 USP Classe VI 
biocompatível)

• Material biocompatível (ISO 10993 USP Classe VI)1
• Esterilizável utilizando métodos de esterilização com radiação gama ou com óxido de etileno (EtO)
• Melhor usado em aplicações que exigem boa resistência e esterilização

ULTEM™ 9085 resin
(polieterimida)

• Termoplástico certificado FST (chama, fumaça e toxicidade) 
• Resistência química e ao calor intenso; a maior resistência à tração e flexão
• Ideal para aplicações em transporte comercial como aviões, ônibus, trens e barcos

ULTEM 1010 resin 
(polieterimida)

• Certificação de segurança alimentar e biocompatibilidade
• A maior resistência térmica, resistência química e resistência à tração
• Resistência excepcional e estabilidade térmica

PPSF
(polifenilsulfona)

• A maior resistência química e térmica dentre todos os materiais FDM 
• Material mecanicamente superior, com a maior resistência
• Ideal para aplicações em ambientes cáusticos e de calor intenso

FDM Nylon 12™ 
(poliamida 12)

• O nylon mais resistente na fabricação aditiva
• Excelente para encaixes por pressão repetitivos, inserções de encaixe por pressão e aplicações 

resistentes à fadiga
• Processo simples e limpo – livre de pó

ST-130™ 
(Ferramenta Sacrificial - Sacrificial 
Tooling)

• Desenhado especificamente para peças compostas ocas
• Tempo de dissolução rápido e sem necessidade de contato manual (hands-free) 
• Resistência ao calor intenso e à pressão por autoclave

1 É de responsabilidade do fabricante do aparelho final, determinar a adequação de todas as peças componentes e materiais usados nos seus produtos finais.

2 Resistência a superfície real pode variar de 109 a 106 ohms, dependendo da geometria, estilo de construção e técnicas de acabamento.



Impressoras 3D FDM

UPRINT SE™ UPRINT SE PLUS™ DIMENSION 1200ES™ DIMENSION ELITE™

Envelope de 
Construção

203 x 152 x 152 mm  
(8 x 6 x 6 in)

203 x 203 x 152 mm  
(8 x 8 x 6 in)

254 x 254 x 305 mm 
(10 x 10 x 12 in)

203 x 203 x 305 mm  
(8 x 8 x 12 in)

Tamanho e Peso 
do Sistema

Um compartimento de material:
635 x 660 x 787 mm
(25 x 26 x 31 in)
76 kg (168 lbs)
Dois compartimentos de 
materiais:
635 (w) x 660 (d) x 940 (h) mm
(25 x 26 x 37 in)
94 kg (206 lbs)

Um compartimento de 
material:
635 x 660 x 787 mm
(25 x 26 x 31 in)
76 kg (168 lbs)
Dois compartimentos de 
materiais:
635 (w) x 660 (d) x 940 (h) mm
(25 x 26 x 37 in)
94 kg (206 lbs)

838 x 737 x 1143 mm  
(33 x 29 x 45 in)
148 kg (326 lbs)

686 x 914 x 1041 mm  
(27 x 36 x 41 in)
127kg (282 lbs)

Opções de 
Materiais

ABSplus ABSplus ABSplus ABSplus

Comparação de 
Rendimento

1.1 x 1.1 x 1.1 x 0.9 x



FORTUS 250mc™ FORTUS 380mc™ FORTUS 450mc™ FORTUS 900mc™

Envelope de 
Construção

254 x 254 x 305 mm 
(10 x 10 x 12 in)

355 x 305 x 305 mm
(14 x 12 x 12 in)

406 x 355 x 406 mm
(16 x 14 x 16 in)

914 x 610 x 914 mm
(36 x 24 x 36 in)

Tamanho e Peso 
do Sistema

838 x 737 x 1143 mm
(33 x 29 x 45 in)
148 kg (326 lbs.)

1270 x 901.7 x 1984 mm
(50 x 35.5 x 76.5 in)
601 kg (1325 lbs.)

1270 x 901.7 x 1984 mm (50 x 
35.5 x 76.5 in)  
601 kg (1325 lbs.)

2772 x 1683 x 2027 mm 
(109.1 x 66.3 x 79.8 in)
2869 kg (6325 lbs.)

Opções de 
Materiais

ABSplus ABS-M30
ABS-M30i 
ABS-ESD7 
ASA
PC-ISO
PC
PC-ABS
FDM Nylon 12

ABS-M30
ABS-M30i
ABS-ESD7
ASA
PC-ISO
PC
PC-ABS
FDM Nylon 12
ST-130
ULTEM 9085 resina
ULTEM 1010 resina

ABSi™ 
ABS-M30
ABS-M30i
ABS-ESD7
ASA 
PC-ISO 
PC
PC-ABS 
PPSF 
FDM Nylon 12 
ST-130   
ULTEM 9085 resina
ULTEM 1010 resina

Comparação de 
Rendimento

1.0 x 2.0 x 2.0 x 2.1 x

Precisão 
Alcançada 1

As peças são produzidas com 
uma precisão de: 
± .241 mm (± .0095 in)

As peças são produzidas com 
uma precisão de:
±.127 mm (.005 in) or 
± .005 mm/mm (.005 in/in), 
o que for maior.

As peças são produzidas com 
uma precisão de:
±.127 mm (.005 in) or 
± .005 mm/mm (.005 in/in), 
o que for maior..

As peças são produzidas com 
uma precisão de:
± .09 mm (.0035 in) or 
± .0015 mm/mm (.0015 in/in), 
o que for maior.2

Software Insight™
O software Insight prepara arquivos das peças digitais 3D (exportadas como um STL) para serem manufaturadas em uma Impressora 3D FDM® 
automaticamente dividindo, gerando estruturas de apoio e caminhos de extrusão de material com o apertar de um botão. Se necessário, usuários 
podem sobrepor os padrões do Insight com parâmetros editados manualmente que controlam a aparência, resistência e precisão das peças, assim 
como o tempo, o rendimento, a despesa e a eficiência do processo FDM.
Control Center™
Control Center é o software que faz a comunicação entre a(s) estação(ões) de trabalho do usuário e o(s) sistema(s) FDM, gerenciando trabalhos e 
monitorando o status da produção dos sistemas FDM. Essa aplicação do software fornece o controle para maximizar a eficiência, rendimento e 
utilização enquanto minimiza o tempo de resposta. Control Center está incluso no software Insight.

1Precisão é dependente da geometria. Especificação de precisão alcançável derivada de dados estatísticos com 95% de rendimento dimensional. Precisão de peças Z incluem uma tolerância de-
0,000/+altura da fatia.
2Ver o estudo de precisão da Fortus 900mc para maiores informações. 

Impressoras 3D FDM



Impressoras 3D FDM utilizam uma variedade de termoplásticos de produção para manufaturar peças funcionais diretamente de dados 
digitais. Termoplásticos FDM são ambientalmente estáveis, logo a forma geral e a precisão da peça não mudam com as condições ambientais 
ao longo do tempo, diferentemente dos pós usados em processos competitivos. Os materiais são fáceis de trocar em Impressoras 3D 
FDM, sem sujeira ou processos complicados. Quando combinados com Impressoras 3D FDM, os termoplásticos FDM fornecem peças 
termoplásticas com qualidade de produção que são ideais para modelagem de conceito, prototipagem funcional, ferramentas de manufatura 
ou peças de produção.

Material: ABSplus ABSi ABS-M30 ABS-M30i ABS-ESD7 PC-ABS ASA

Disponíveis 
nos Sistemas

uPrint SE
uPrint SE Plus
Dimension 1200es
Dimension Elite
Fortus 250mc

Fortus 400mc™
Fortus 900mc*

Fortus 360mc™
Fortus 380mc 
Fortus 400mc
Fortus 450mc 
Fortus 900mc

Fortus 380mc 
Fortus 400mc
Fortus 450mc 
Fortus 900mc

Fortus 380mc 
Fortus 400mc
Fortus 450mc 
Fortus 900mc

Fortus 360mc
Fortus 380mc
Fortus 400mc
Fortus 450mc
Fortus 900mc

Fortus 360mc
Fortus 380mc 
Fortus 400mc
Fortus 450mc 
Fortus 900mc

Layer Thickness:

0.013 inch 
(0.330 mm) X X X X X X

0.010 inch 
(0.254 mm) X X X X X X X

0.007 inch 
(0.178 mm) X X X X X X X

0.005 inch 
(0.127 mm) X1 X1 X1 X1 X1

Estrutura de 
Suporte

Solúvel Solúvel Solúvel Solúvel Solúvel Solúvel Solúvel

Cores 
Disponíveis

 Marfim
 Branco
 Preto
 Cinza Escuro
 Vermelho
 Azul
 Verde Oliva
 Pêssego
 Amarelo 

Fluorescente
 Cores 

personalizadas

 Natural 
Translúcido

 Âmbar
 Translúcido

 Vermelho 
Translúcido 

 Marfim
 Branco
 Preto
 Cinza Escuro
 Vermelho
 Azul

 Marfim  Preto  Preto  Marfim
 Preto
 Cinza Escuro
 Cinza Claro
 Branco
 Vermelho
 Laranja
Amarelo 
 Verde
 Azul

Marinho

Resistência 
Tênsil (Final)2

4,700 psi (33 MPa) 5,400 psi (37 MPa) XY: 4,650 psi 
(32 MPa)
Z: 4,050 psi 
(28 MPa)

XY: 4,650 psi 
(32 MPa)
Z: 4,050 psi  
(28 MPa)

5,200 psi 
(36 MPa)

XY: 5,000 psi 
(34 MPa)
Z: 4,000 psi 
(30 MPa)

XY: 4,750 psi  
(34 MPa)
Z: 4,300 psi 
(30 MPa)

Resistência à 
alongamento2

6% 4.4% XY: 7.0% 
Z: 2%

XY: 7% 
Z: 2%

3.0% XY: 5.0% 
Z: 2%

XY: 9% 
Z: 3%

Resistência 
flexural

XY: 8,450 psi 
(56 MPa) 
Z: 5,050 psi 
(35 MPa) 

8,980 psi 
(62 MPa)

XY: 8,700 psi 
(60 MPa) 
Z: 7,000 psi 
(48 MPa)

XY: 8,700 psi 
(60 MPa) 
Z: 7,000 psi 
(48 MPa)

8,800 psi 
(61 MPa)

XY: 8,500 psi 
(59 MPa) 
Z: 6,000 psi 
(41 MPa)

XY: 8,720 psi 
(59 MPa) 
Z: 6,900 psi 
(48 MPa)

Impacto IZOD, 
entalhado

2.0 ft-lb/in 
(106 J/m)

1.8 ft-lb/in 
(96 J/m)

2.4 ft-lb/in 
(128 J/m)

2.4 ft-lb/in 
(128 J/m)

0.5 ft-lb/in 
(28 J/m)

4.0 ft-lb/in 
(235 J/m)

1.2 ft-lb/in 
(64 J/m)

Deflexão 
térmica a 264 
psi

82°C 
(180°F) 

73°C 
(163°F)

82°C 
(180°F)

82°C 
(180°F)

82°C 
(180°F)

96°C 
(205°F)

91°C 
(196°F)

Propriedades 
Únicas

Variedade de 
opções de cores

Material 
Translúcido

Variedade de 
opções de cores

ISO 10993 USP
Classe VI4

Dissipador es-
tático, resistência 
superficial alvo de 
107 ohms7

Robusto (impacto) Resistente a UV 
com a melhor 
estética de todos 
os materiais FDM

1 espessura de camada de 0,005 polegada (0,127 mm) não disponível para Fortus 900mc. 
2 ver as folhas de especificação do material individual para detalhes dos testes.   
3 espessura de camada de 0,013 polegada (0,330 mm) para PPSF não disponível na Fortus 900mc. 
4 É de responsabilidade do fabricante do aparelho final, determinar a adequação de todas as peças e materiais 
componentes usados nos seus produtos finais. 
5 PC pode atingir a espessura de camada de 0,005 polegada (0,127mm) quando utilizado com o suporte 

solúvel SR-100. 
6  Recozido 
7 Resistência superficial real pode variar de 109 a 106 ohms, dependendo da geometria, estilo de construção e 
técnicas de acabamento.. 
* Disponível apenas na Fortus Classic.



Material: PC-ISO PC FDM Nylon 12 ULTEM 9085 resin ULTEM 1010 resin PPSF ST-130

Disponíveis nos 
Sistemas

Fortus 380mc 
Fortus 400mc
Fortus 450mc 
Fortus 900mc

Fortus 360mc
Fortus 380mc 
Fortus 400mc
Fortus 450mc 
Fortus 900mc

Fortus 360mc
Fortus 380mc 
Fortus 400mc
Fortus 450mc 
Fortus 900mc

Fortus 400mc
Fortus 450mc 
Fortus 900mc

Fortus 400mc
Fortus 450mc
Fortus 900mc

Fortus 400mc
Fortus 900mc

Fortus 450mc
Fortus 900mc

Layer Thickness:

0.013 inch 
(0.330 mm)

X X X X X X3 X

0.010 inch 
(0.254 mm)

X X X X X X

0.007 inch 
(0.178 mm)

X X X

0.005 inch 
(0.127 mm)

X1,5

Estrutura de 
Suporte

Quebrável Quebrável, 
Solúvel

Solúvel Quebrável Quebrável Quebrável Quebrável

Cores Disponíveis  Branco
  Natural 

Translúcido

 Branco  Preto  Castanho
 Preto

 Natural  Castanho  Natural

Resistência à 
Tração (Final)2

8,265 psi 
(57 MPa)

9,800 psi 
(68 MPa)

XY: 7,000 psi 
(48 MPa)
Z: 6,400 psi  
(44 MPa)

9,950 psi 
(72 MPa)

XY: 11,735 psi 
(81 MPa)
Z: 4,209 psi 
(29 MPa)

8,000 psi 
(55 MPa)

N/A

Resistência à 
alongamento2

4.3% 4.8% XY: 30%  
Z: 5%

5.8% XY: 3.3% 
Z: 1.3%

3.0% N/A

Tensão de Flexão 13,089 psi 
(90 MPa)

15,100 psi 
(104 MPa)

XY: 10,000 psi 
(69 MPa) 
Z: 8,600 psi  
(59 MPa)

16,200 psi 
(112 MPa)

XY: 20,835 psi  
(144 MPa)  
Z: 11,184 psi (77 MPa)

15,900 psi 
(110 MPa)

N/A

Impacto IZOD, 
entalhado

1.6 ft-lb/in 
(86 J/m)

1.0 ft-lb/in 
(53 J/m)

XY: 3.74 ft-lb/in 
(200 J/m)
Z: 75.0 ft-lb/in  
(75 J/m)

2.0 ft-lb/in 
(106 J/m)

XY: 0.8 ft-lb/in 
(41 J/m)
Z: 0.4 ft-lb/in 
(24 J/m)

1.1 ft-lb/in 
(59 J/m)

N/A

Deflexão térmica a 
264 psi

127°C 
(260°F)

127°C 
(261°F)

82°C6 

(180°F)6

153°C 
(307°F)

213°C 
(415°F)

189°C 
(372°F)

108°C  
(226°F)

Propriedades 
Únicas

ISO 10993 USP 
Class VI4

Resistente 
(tensão)

Resistente à 
fadiga, grande 
alongamento na 
ruptura 

Certificado contra fogo, 
fumaça e toxicidade 
(FST), ULTEM 9085 
nível aeroespacial 
disponível

Certificação de 
segurança alimentar e 
biocompatibilidade

A maior 
resistência 
química e 
térmica 

Ferramenta 
Sacrificial 
(Sacrificial 
tooling)

1 espessura de camada de 0,005 polegada (0,127 mm) não disponível para Fortus 900mc. 
2 ver as folhas de especificação do material individual para detalhes dos testes.   
3 espessura de camada de 0,013 polegada (0,330 mm) para PPSF não disponível na Fortus 900mc. 
4 É de responsabilidade do fabricante do aparelho final, determinar a adequação de todas as peças e 
materiais componentes usados nos seus produtos finais. 

5 PC pode atingir a espessura de camada de 0,005 polegada (0,127mm) quando utilizado com o suporte 
solúvel SR-100. 
6 Recozido 
7 Resistência a superfície real pode variar de 109 a 106 ohms, dependendo da geometria, estilo de 
construção e técnicas de acabamento.

Materiais FDM
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