ProJet ® 5500X
Professional 3D Printer

Construa peças grandes,
com alta qualidade e com
diversos materiais ao mesmo
tempo
A ProJet 5500X trabalha com a tecnologia de
Impressão 3D MultiJet (MJP), que permite
a construção de peças com a mais alta
qualidade e também trabalhar com diferentes
materiais em uma mesma impressão. É possível
imprimir peças extremamente detalhadas com
diferentes graus de exibilidade
, transparência
e com cores diferentes (preto, branco e diversos tons
de cinza), tudo isso em uma única Impressora 3D.
A ProJet 5500X apresenta impressão 3D de alta
velocidade, grande volume de construção e os mais
convenientes processos de impressão de peça, por isso
é mais fácil criar peças com propriedades diferentes
seja de plástico ou de borracha.
A nova linha de matérias primas VisiJet oferece centenas
de variações de simulação em uma única impressão
para que você atinja exatamente às suas especificações
Com tantas opções a ProJet 5500X é perfeita para
diferentes aplicações, incluindo impressão de peças moldadas,
montagens com diversos materiais, e produção de peças capazes
de resistir a testes de alta temperatura
.
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Imprima peças com diversos materiais
ao mesmo tempo na mesma impressora 3D

ProJet 5500X
Área de Construção (xyz)
Modo HD (Alta Definição)
Modo UHD (Ultra Alta Definição)

21 x 15 x 11.8 pol (533 x 381 x 300 mm)
21 x 15 x 11.8 pol (533 x 381 x 300 mm)

Resolução (xyz)
Modo HD
Modo UHD

375 x 375 x 790 DPI; 32 (0.0012 pol) camadas
750 x 750 x 890 DPI; 29 (0.0011 pol) camadas

Materiais
VisiJet® CR-CL
VisiJet® CR-WT
VisiJet® CF-BK

Plástico Rígido - Clear (Transparente)
Plástico Rígido - Branco
Borracha - Preto

Material de Suporte

VisiJet® S500 Support Material

Embalagens de Material

Material de Impressão em cartuchos de 2.0 kg. Material de
Suporte em cartuchos de 1.75 kg. A impressora comporta
4 cartuchos de material de Impressão e 4 para suporte

100 VAC, 50/60 Hz, monofásico, 15 Amps
115 VAC, 50/60 Hz, monofásico, 15 Amps
240 VAC, 50/60 Hz, monofásico, 8 Amps

Requisitos Elétricos
Dimensões
Impressora 3D na Caixa
Impressora 3D

80 x 48 x 78 pol (2032 x 1219 x 1981 mm)
67 x 35.4 x 65 pol (1700 x 900 x 1650 mm)

Peso
Impressora 3D na Caixa
Impressora 3D

2550 lbs (1157 kg)
2060 lbs (934 kg)

Software ProJet Accelerator

Fácil criação de trabalhos, gestão de filla de trabalhos
inclusão de construção de peças automática,
ferramentas de otimização, empilhamento de peças,
compactação de peças, ferramentas de edição de peças,
ferramentas de geração de relatórios e estatísticas

Tenha mais opções de materiais Agora você possui uma
grande gama de materiais, podendo construir peças com diferentes
propriedades, sem montagens.
Tenha peças reais É possível criar peças com muitos detalhes,
com altos níveis de resistência, estabilidade, exibilidade e
resistentes a testes de alta temperatura.
Atinja seus objetivos A grande área de Impressão da Projet
5500X permite que você imprima peças pequenas e grandes ao
mesmo tempo.
Aumente sua produtividade A ProJet 5500X possui uma
grande velocidade de impressão, além de entregar peças já
prontas sem necessidade de acabamento manual.
Reduza custos Utilizando menos materiais do que as
Impressoras 3D concorrentes e com garantia de 5 anos no cabeçote,
a ProJet 5500X oferece o melhor custo x benefício do mercado.
Diversos tons Imprima peças transparentes, brancas, pretas e
em diferentes tons de cinza.
Recursos:

Conexão de Rede

Pronta para trabalhar com10/100 Ethernet

Imprima em 3D peças com materiais diferentes ao mesmo tempo

Recomendação de Hardware

Processador 1.7 GHz ou superior com 4GB RAM
Compatível com OpenGL 1.1
resolução de 1280x1024 ou melhor

Imprima peças rígidas, resistentes, detalhadas e precisas

Sistema Operacional

Windows® 7, Windows® 8 ou Windows® 8.1

Fácil retirada de peça da máquina

Formato de arquivos aceitos

STL, CTL

Temperatura de Operação

18 - 28 °C (64-82 °F)

Ruído

Abaixo de 65 dBa (similar ao ventilador de ar)

Certificação

CE

VisiJet®

Condição

Descrição
Densidade 80 °C (liquido) ASTM D 4164
Resistência a Tração
ASTM D 638
Módulo de Tração
ASTM D 638
Alongamento ao Quebrar ASTM D 638
Resistência a Flexão
ASTM D 790
Shore D
Scale D

VisiJet®
CR-CL
Clear

Maior área de Impressão, ou seja, maior produção de peças por
lote

VisiJet®
CR-WT
Branco

VisiJet®
CF-BK
Preto

Simula Policarbonato Simula ABS

Simula Borracha

1.04 g/cm3
58 MPa
2442 MPa
13 %
65 MPa
83

1.04 g/cm3
2.2 MPa
0.7 MPa
293%
n/a
n/a

1.04 g/cm3
56 MPa
2414 MPa
8.1 %
66 MPa
83

Velocidade de Impressão até duas vezes mais rápida do que as
impressoras 3D concorrentes

MultiJet Printing (MJP)
O sistema de Impressão 3D MultiJet (MJP) cria finas nas camadas de plástico
líquido com luz UV sobre uma plataforma plana, ela utiliza cera para criar
suportes durante a produção das peças. Após curar a primeira camada
a plataforma desce, indo para a camada de cima.
Este processo continua, curando camada por camada até que a peça esteja
completa.
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